
http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 99 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 Hungary 16FEB2012       29 / 58 
 

Kérdések továbbítása 
Ha egy kérdést az adatmenedzsmentnek 
kell továbbítani, akkor ez az eltérésadatok 
ablaktáblában tehető meg az 
„Adatmenedzsmentnek áttekintésre” 
kiválasztásával, majd az Ugrás gombra 
kattintva. 
 
Az Eltéréssel kapcsolatos tevékenység - 
Adatmenedzsmentnek áttekintésre ablak 
megjegyzés mezőjének használatával 
további információkat adhat meg az 
eltéréssel kapcsolatban.  
 
A sárgával jelölt kérdés azt jelzi, hogy 
sikeresen továbbította a kérdést. 
 
MEGJEGYZÉS:
ne felejtse el elmenteni a CRF-et. 
 

 

 

Eltérés úgy továbbítható, hogy 
a műveletet kiválasztja, majd az 
Ugrás gombra kattint 

 Az eltérések kezelése után 
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RDC-ben található kérdések keresése 
Az Áttekintés – Eltérések alfül használatával gyorsan 
megtalálhatja az Ön beavatkozását igénylő kérdéseket. 
 

 
 

A keresési eredmények között piros színnel találja az Ön 
beavatkozását igénylő kérdéseket. Kattintson a CRF ikonra a 
CRF megnyitásához, és probléma megoldásához. 
 

 

1) Válassza az „Áttekintés” fület 

2) Válassza az „Eltéréseket” 

3) Válassza ki a betegeket 

4) Tekintse meg 
a nyitott eltéréseket 

Piros – az Ön beavatkozását igényli 

Sárga – más beavatkozását igényli 
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Forrásdokumentum ellenőrzése (csak CRA-knak) 
 
A CRF-ek áttekinthetők, 
a forrásdokumentum pedig 
ellenőrizhető a monitorozási  
tervnek megfelelően amint 
a helyszín:  

� Befejezte az adatbevitelt  
� Megoldotta az összes 

eltérést 
 

 
 

 
 

Kattintson az Ellenőrzés 
ikonra, majd „ellenőrizze” 
a CRF-et a CRF ellenőrzése 
ablakban 

Fontos: A csoportos ellenőrzés 
nem szabványos gyakorlat.  
 
Csoportosan NE ellenőrizze a  
CRF-eket a vizsgálati csoport 
előzetes jóváhagyása nélkül. 
 
Kattintson az Ellenőrzés ikonra, 
és megjelenik a CRF ellenőrzése 
párbeszédablak. Ha nem szükséges, 
nem kell megjegyzést beírnia. 
Az ellenőrzés előzményei 
megtekinthetők a CRF ellenőrzése 
párbeszédablakban. 
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MEGJEGYZÉS: nőriznie kell a klinikai monitornak/CRA-nak.

A CRF ikonnál most már egy pipa 
jelenik meg, jelezve, hogy az oldalt 
ellenőrizték 

Az ellenőrzés után a CRF ikonoknál egy pipa jelenik meg, amely jelzi, hogy a CRF által tartalmazott adatok ellenőrizve voltak  
a forrással. 

 Az oldal által szándékosan üresen hagyott CRF-eket is elle
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Az eCRF újraellenőrzése 
Ha az adatok vagy az eltérések módosulnak 
(megváltoztatták, hozzáadták vagy törölték őket) 
a CRF ellenőrzése után, akkor CRF-et esetleg újra le 
kell ellenőrizni. 
 
Ilyen CRF-ek esetén egy piros nyíl jelenik meg 
az ellenőrzött ikon mellett. Ez azt jelzi, hogy az 
esetnapló űrlapján frissített információk miatt 
a CRF újbóli ellenőrzése szükséges. 
 
 

  
 
Tipp: Kiemelés kiválasztás „Az utolsó ellenőrzés óta megváltoztatott” 
értékűre váltásával megtekinthetők a CRF ellenőrzése óta 
megváltoztatott adatmezők. 
 
 

 

Ezt a CRF-et újból 
ellenőrizni kell 

Válassza az „Utolsó 
ellenőrzés óta 
megváltozottak” lehetőséget 

Az utolsó ellenőrzés óta 
megváltoztatott adatok kék 
kiemeléssel jelennek meg 

 A 
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Elektronikus jóváhagyás 
Az adatok vizsgálatvezető általi 
jóváhagyása a legtöbb vizsgálat 
esetén akkor történik, amikor 
a vizsgálati csoport egy beteg 
esetnaplóját késznek ítéli. Ekkor 
a csoport felkéri a vizsgálatvezetőt 
a jóváhagyási folyamat elvégzésére. 

Megjegyzés:
a vizsgálatvezető megerősíti, hogy az 
oldalon található összes adat teljes 
és pontos. Ez a jóváhagyás egy 
elektronikus aláírással egyenértékű. 

 

A beteg 
befejezte  
a vizsgálatban 
való részvételt  

Az összes 
adatot 
bevitték 

Az összes adatot 
ellenőrizte  
a forrással  
a klinikai 
monitor/CRA  

Az összes adatot 
tisztának találták, 
nincsenek aktív 
kérdések  

A vizsgálatvezető 
jóváhagyása  

 Egy CRF jóváhagyásával 
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Egy beteg esetnaplójában található összes oldal egyszeri jóváhagyásához először is az Esetnapló-táblázatban kell lennie. 

 

1) Válassza ki a beteget. 
2) Kattintson a Betegek 

kiválasztása és... válassza 
a „Jóváhagyás” lehetőséget. 

3) Kattintson az Ugrás gombra. 

 
 

Válassza ki  
a beteget.  

ki 
t. 

Betegek kiválasztása 
és... válassza  
a Jóváhagyás 
lehetőséget  

 
Kattintson az 

Ugrás gombra  

A vizsgálatvezetőnek 
be kell írnia a 

felhasználónevet és a 
jelszót.  

Erősítse meg 
a CRF 

jóváhagyását  

g 

t 

A CRF ikonnál 
megjelenő 

jóváhagyó aláírás  

Kattintson az 
Ugrás gombra. 
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4) Megjelenik a CRF-ek jóváhagyása párbeszédablak, 
amelyben meg kell adni a vizsgálatvezető (vagy 
meghatalmazottjának) a felhasználónevét és jelszavát. 
 

 
 
 
 

5) Megjelenik a CRF-ek jóváhagyásaFigyelmeztetés 
párbeszédablak, amelyben meg kell erősítenie, hogy 
a klinikai monitor/CRA által ellenőrzött CRF-eket 
szeretné jóváhagyni, és hogy nem tartalmaznak 
hibákat. 
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6) Megjelenik a jóváhagyott CRF-ek 
számát jelző Jóváhagyott CRF-ek 
megerősítése párbeszédablak. 

 
 

Ne feledje, hogy adatokat csak akkor 
szabad jóváhagyni, ha ellenőrizték őket 
(amelyeket a CRF melletti pipa jelöl), 
és ha az összes eltérés meg lett oldva. 
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7) Az eCRF oldalak jóváhagyott állapotát a CRF ikonok alján megjelenő kis aláírás jel jelzi. 
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Egyéni CRF jóváhagyások 
Előfordulhatnak esetek, amikor egy előzőleg már jóváhagyott CRF-et újból jóvá kell hagyni a CRF adatváltozásai miatt, vagy 
a vizsgálati adatbázis módosítása miatt.  

Az RDC felismeri ezeket a változásokat, a CRF-eknél pedig egy, az aláírás melletti piros nyíllal jelzi az újbóli jóváhagyás 
szükségességét. 

Miután a CRF-et újból ellenőrizte a klinikai monitor/CRA, a felső piros nyíl eltűnik, a megmaradó alsó nyíl azonban azt jelzi, hogy 
az oldalt meg kell nyitni újbóli jóváhagyásért. 

 
 

Kattintson a Jóváhagy 
ikonra 

y Kattintson az 
Újból jóváhagy 

gombra  

Megjelenik a CRF 
jóváhagyása 

párbeszédablak 

A vizsgálatvezetőnek  
be kell írnia  

a felhasználónevet és  
a jelszót 

A CRF újbóli 
jóváhagyása 
sikeres volt 
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Kattintson a Jóváhagy ikonra, 
majd kattintson az Újból jóváhagy 
gombra. 
 
Megjelenik a CRF jóváhagyása 
párbeszédablak, amely megmutatja 
a CRF jóváhagyási történetét. 

 
Megjelenik a CRF jóváhagyás 
befejezése ablak, és Önnek 
(a vizsgálatvezetőnek) meg kell 
adnia a felhasználónevét és 
a jelszavát.   

 
A piros nyíl ekkor eltűnik az eCRF 
ikonjáról, ezzel jelezve a sikeres 
újbóli jóváhagyást. 
 
MEGJEGYZÉS:
visszavonása gomb, amely akkor 
használandó, ha a CRF-et tévedésből 
hagyta jóvá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kattintson 
a Jóváhagy ikonra. 

 Van egy Jóváhagyás 
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OC jelentések 
Az RDC 3 fő jelentéstípust támogat. 

Mindegyik jelentéstípus esetén csak olyan 
hely(ek) és beteg(ek) információit tekintheti 
meg, amelyekhez van hozzáférési joga. 

Például: 
� Egy vizsgálatvezető csak a saját 

helyszínéhez kapcsolódó 
betegadatokat fogja tudni elérni.

� Egy klinikai monitor/CRA viszont 
az összes hozzá tartozó helyszín 
adatát el fogja tudni érni. 

Kivétel: Összefoglaló jelentésekben 
a vizsgálat összegzései az összes helyszínről 
származó CRF-eket és eltéréseket is 
tartalmazni fogják. 

 
 

• Ez megjelenít egy egyoldalas vizsgálati, helyszíni 
és beteginformációkat tartalmazó áttekintést.  

Összefoglaló jelentések  

• Ezek a beteg- és esetnapló-információk grafikus 
megjelenítését kínálják, amely offline 
áttekintésre vagy elektronikus benyújtásra 
használható.  

CRF jelentések  

• Táblázatos formában jelenít meg több rekordot 
is a hatékony áttekintés érdekében, például 
mellékhatásokat és egyidejűleg szedett 
gyógyszereket.  

Speciális listázások  
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Összefoglaló jelentések 
 
A Kezdőlap, illetve az Esetnapló 
képernyők jobb felső sarkában egy 
Vizsgálat és helyszín összegzése 
hivatkozás található, amely friss 
információkat kínál az aktuális 
vizsgálathoz és helyszínhez tartozó 
betegekről és CRF-ekről. 
 
A Vizsgálatinformációk rész tartalma: 
� Az összes helyszín száma  
� Az összes létrehozott, beírt és 

adatokkal rendelkező beteg száma 
 
A Vizsgálat CRF információi rész 
tartalma: 
� A CRF-ek száma összesen  
� A tervezett & tervezetlen CRF-ek 

száma 
� Az eltéréseket tartalmazó CRF-ek 

száma 
� Az egyes állapotokban jelenleg 

lévő CRF-ek száma  
 
A Helyszínösszegzés rész ugyanezeket 
az információkat tartalmazza 
a megadott helyszín esetén.  
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Az egy adott betegre vonatkozó 
Betegösszegzés jelentés a betegikonra 
kattintva érhető el.  
 
A megjelenő képernyő az adott beteg 
legfrissebb adatait tartalmazza, többek 
között: 
� Kulcsfontosságú beteginformációk 
� CRF-ek száma állapot szerint 
� Eltérések száma állapot szerint 
� Az első, a legutolsó és a következő 

vizit adatai 
� Az eltéréseket tartalmazó CRF-ek 

száma  
� Az első és a legutolsó adatbevitel 

dátuma 
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CRF jelentések 
Az RDC rendelkezik egy Áttekintés füllel, ahol áttekintheti a CRF-eket különböző szűrők használatával. 

Tipp: Vizsgálat- és Helyszínösszegzés elérhető erről a képernyőről is. 

Szűrők használatával a felhasználók megtalálhatnak olyan CRF-eket az RDC-n belül, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak 
(lásd Áttekintés – Jelentésszűrők). 

 

 A 
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Áttekintés – Jelentésszűrők 
Szűrők elérhetők a CRF-ek alfülön és 
az Eltérések alfülön a legördülő 
menük használatával. 

Ezen szűrők használatával 
a felhasználók megtalálhatnak 
bizonyos kérdéseket az RDC-n belül. 

 
  

• A vizsgálathoz elérhető összes vizit listája  • A vizsgálathoz elérhető összes vizit listája

Vizitek  

• A vizsgálathoz elérhető összes vizit listája  • A vizsgálathoz elérhető összes vizit listája

CRF-ek  

• Mind   (az összes CRF)  
• Aktív   (a felhasználó beavatkozását igénylő kérdéseket tartalmazó CRF-ek)  
• Egyéb   (mások beavatkozását igénylő kérdéseket tartalmazó CRF-ek)  
• Nyitott  (Aktív vagy egyéb kérdéseket tartalmazó CRF-ek)  
• Lezárt   (Kérdés nélküli vagy csak bezárt kérdéseket tartalmazó CRF-ek)  

• Mind (az összes CRF)

Eltérések – Kérdések szűrője  

• Mind      (az összes CRF)  
• Nem jóváhagyott   (az összes jóváhagyatlan CRF)  
• Jóváhagyott    (az összes jóváhagyott CRF)  
• Újbóli jóváhagyásra vár (az összes újbóli jóváhagyásra váró CRF) 
• Visszavont jóváhagyású   (az összes visszavont jóváhagyású és újbóli jóváhagyásra váró CFR)   

• Mind (az összes CRF)

Jóváhagyásra váró oldalak  

• Mind    (az összes CRF)  
• Nem ellenőrzött (az összes ellenőrizetlen CRF)  
• Ellenőrzött  (az összes ellenőrzött CRF)  
• Újbóli ellenőrzésre vár (az összes újbóli ellenőrzésre váró CRF)  
• Visszavont ellenőrzésű (az összes visszavont ellenőrzésű és újbóli jóváhagyásra váró CFR)  

• Mind (az összes CRF)

Ellenőrzésre váró oldalak  
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Áttekintés fül – A CRF alfül 
A beteg CRF-ek listája a korábban 
megadott keresési kritériumokon 
alapul.  
 
Egy CRF megnyitásához kattintson 
a lista jobb szélén található ikonra. 
 

 
 
 
 

Az „Áttekintés” fül 
„CRF-ek” alfüle 
kiválasztva 

Beteg CRF-ek a következőkkel: 
- Betegszám 
- Vizit 
- CRF név 
- Az utolsó CRF módosítás dátuma 
- A CRF ellenőrzés dátuma 
- A CRF jóváhagyásának dátuma 
- A CRF jóváhagyásának dátuma 
- A CRF lezárásának dátuma 
- CRF ikon 
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Áttekintés fül – Az Eltérés alfül 
Az eltérések (kérdések) 
megjelenítéséhez meg kell adnia 
a keresési kritériumokat, majd 
kattintson az Ugrás gombra 
a Keresés ablakban.  
 
Ha úgy nyomja meg az Ugrás 
gombokat, hogy előtte nem adott 
meg kritériumokat, akkor ez 
a megadott vizsgálathoz és 
helyszínhez tartozó összes kérdést 
visszaadja. 

 

 
 
 

 

Az „Áttekintés” fül 
„Eltérések” alfüle 
kiválasztva 

A betegeltérések (kérdések)  
a következőkkel: 
- Betegszám 
- Vizit 
- CRF név 
- Az ellenőrzés állapota 
- Kérdés leírása 
- Kérdés adatai 
- CRF ikon 

Megjegyzés: Amikor először 
kiválasztja az Eltérések alfület, akkor 
a képernyő alsó része a beteg CRF-ek 
helyett a „Nem találhatók adatok” 
szöveget fogja mutatni. 
 
Megjelenik az Eltérések ablak,  
ahol megtekintheti az 
Eltérésadatokata kék ikonra 
kattintva.  
 
Megnyithatja a CRF-et a CRF 
megnyitása ikonra kattintva is. 
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Jelentések 
Két testre szabott jelentés 
végezhető el a Jelentésfeladatok 
cím alatti gombok használatával. 

Megjegyzés: Ezeket a jelentéseket 
PDF-fájlokként készíti el a 
rendszer. Önnek rendelkeznie kell 
PDF-fájlok megnyitására alkalmas 
alkalmazással (például Adobe 
Readerrel) az eredmény 
megtekintéséhez, nyomtatásához 
vagy elmentéséhez. 

 
 

• A PDR egy csak olvasható fájlt hoz létre, 
amely tartalmazza a CRF-ek adatait, 
valamint a kiválasztott beteggel 
kapcsolatban rögzített adatokat.  

Betegadat-jelentés (PDR)  

• Az üres esetnapló-jelentés egy 
általános vagy egy betegspecifikus  
üres esetnaplót hoz létre.  

Üres esetnapló-jelentés  


