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Odznaczanie kart obserwacji klinicznej (CRF) jako pustych 
 
Jeśli karta CFR lub pole są wyszarzone 
(oznaczone jako puste), w celu 
wprowadzenia danych kliknij ikonę 
narzędzia Blank Flag (Oznacz jako puste) 
i usuń zaznaczenie z pola wyboru. 
 
Po kliknięciu narzędzia Blank Flag (Oznacz 
jako puste) otwarte zostanie okno CRF 
Blank Selection(s) Processing (Oznaczanie 
pól karty CRF jako pustych).  
 
Aby wprowadzanie danych w polach 
elektronicznej karty CRF było możliwe, 
wszystkie pola wyboru muszą zostać 
odznaczone.  

 

W wyświetlonym oknie Change Reason 
(Przyczyna zmiany) wybierz powód zmiany 
z listy rozwijalnej. 

 

 

Aby odznaczyć kartę CRF 
jako pustą, otwórz ją 
i kliknij narzędzie Blank 
Flag (Oznacz jako puste). 

Następnie odznacz 
wszystkie pola i kliknij 
OK. Umożliwi to 
wprowadzenie danych do 
karty CRF. 
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Kolory pól danych   
Pola na karcie CRF mogą być oznaczone następującymi kolorami: 

• Kolorem czerwonym oznaczone są pola zawierające odbiegające od normy wyniki, do których powinieneś 
się odnieść  

• Kolorem żółtym pola zawierające odbiegające od normy wyniki, do których powinien odnieść się inny 
użytkownik 

• Kolorem zielonym oznaczone są te pola zawierające odbiegające od normy wyniki, w przypadku których 
wątpliwości zostały już rozwiązane. 

Zapytanie skierowane do Ciebie 

Zapytanie skierowane do innego 
użytkownika 

Zamknięte zapytanie (tylko na 
poziomie tego pola) 



14 of 22

RDC Flash Cards V1.0 Poland 31AUG2012      Page 14 of 22 
 

Ikony karty CRF 

 
Ikony kart CRF wyświetlane są w różnych kolorach i jako różne symbole, zależnie od podjętych lub wymaganych 
działań. 
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Skróty ułatwiające wprowadzanie daty – DZISIEJSZA DATA 
Wprowadź literę „T” w polu daty. Po przejściu do innego pola w polu daty wyświetli się bieżąca data. 

Skróty ułatwiające wprowadzanie daty – WCZORAJSZA DATA 
Wprowadź literę „Y” w polu daty. Po przejściu do innego pola w polu daty wyświetli się wczorajsza data. 
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Skróty ułatwiające wprowadzanie daty –  
OSTATNIO WPROWADZONA DATA 

 
Wprowadź literę „L” w polu daty. Po 
przejściu do innego pola w polu daty 
wyświetli się ostatnio wprowadzona 
data. 
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Wprowadzanie dodatkowych kart CRF

 
 
Przycisk Add Visit Page (Dodaj 
stronę do wizyty) umożliwia 
wstawienie dodatkowych stron, 
jeśli po wypełnieniu wszystkich 
stron karty CRF nadal pozostały 
dane wymagające 
wprowadzenia. 
UWAGA: Jeśli jest to wymagane 
w instrukcjach wypełniania CFR, 
użyj przycisku Add Other Page 
(Dodaj inną stronę). 
 
Ważne: Przed dodaniem strony 
upewnij się, że wybrana została 
prawidłowa wizyta.  

 

 

Wybierz wizytę Wybierz 
pacjenta 

Dodaj stronę 
do wizyty 

Wybierz kartę 
CRF 

Kliknij przycisk 
Continue

(Kontynuuj)

Kliknij przycisk 
Apply

(Zastosuj) 

Nowa 
karta CRF 

1) Wybierz wizytę 

2) Wybierz pacjenta 

3) Kliknij przycisk Add Visit page 
(Dodaj stronę do wizyty) 
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Wprowadzanie dodatkowych kart CRF (cd.)
Wyświetlone zostanie okno Add Visit 
Page (Dodaj stronę do wizyty). 
Wybierz kartę CRF, którą chcesz 
dodać, zaznaczając odpowiednie pole  
obok nazwy karty.  
 
Wyświetlone zostanie kolejne okno 
Add Visit Page (Dodaj stronę do 
wizyty). Zawsze pozostawiaj wartość 
domyślną wskazaną na liście 
rozwijalnej Select Sub-visit (Wybierz 
podwizytę) i kliknij Apply (Zastosuj). 
 
Do arkusza przypadku dodana zostanie 
nowa strona dla wybranej wizyty. 
Obok ikony wizyty wyświetlona 
zostanie litera U wskazująca, że do 
wizyty dodano dodatkową/ 
niezaplanowaną stronę. 
 
UWAGA: Nową stronę należy od razu 
wypełnić i zapisać, w przeciwnym 
razie nie zostanie ona zachowana 
w systemie. 
 

 
 

4) Wybierz kartę CRF 5) Kliknij przycisk Continue 
(Kontynuuj) 

6) Kliknij przycisk Apply 
(Zastosuj) 
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Usuwanie karty CRF 
 

W niektórych przypadkach 
konieczne może okazać się 
usunięcie karty CRF utworzonej 
przypadkowo. 
 
W tym celu kliknij przycisk 
Delete (Usuń). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Otwórz kartę CRF, którą chcesz 
usunąć, i kliknij ikonę Delete CRF 
(Usuń CRF) 
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Usuwanie karty CRF (cd.) 
 
Wyświetlone zostanie okno Delete 
CRF (Usuń kartę CRF). Zaakceptuj 
domyślną przyczynę usunięcia. 
W razie potrzeby wpisz uwagi  
w polu Change Comment (Komentarz 
do zmiany). 

 
 

Wskazówka: Jeśli chcesz, aby wprowadzone uwagi zostały wykorzystane przy innych czynnościach w ramach tej 
samej sesji, zaznacz pole Remember comment... for subsequent Delete CRF operations (Pamiętaj komentarz dla 
innych operacji usuwania). Komentarz zostanie zapamiętany do momentu wylogowania się z systemu RDC. 
 
 

Wyświetlone zostanie okno dialogowe 
z prośbą o potwierdzenie usunięcia.  

 

Usuń kartę CRF 

Potwierdź usunięcie 
karty CRF 
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Przeglądanie niezgodności (zapytań) 
Niezgodności (zapytania) dla danego pacjenta można przeglądać po kliknięciu łącza w polu Activities (Czynności) 
karty Home (Strona główna) lub w karcie Review (Podgląd). 
 

  

Za pomocą tego łącza 
wyświetl aktywne zapytania 
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Wyszukiwanie w systemie RDC zapytań (niezgodności) 
zaadresowanych do użytkownika 

Wszelkie zaadresowane do użytkownika zapytania 
można znaleźć na karcie Discrepancies 
(Niezgodności) karty Review (Podgląd). 
 

 

Zapytania, na które powinieneś udzielić odpowiedzi, 
oznaczone są kolorem czerwonym. Kliknij ikonę CRF, 
aby otworzyć kartę CRF i odpowiedzieć na zapytanie. 
 

 

1) Wybierz kartę Review (Przegląd) 

2) Wybierz kartę Discrepancies 
(Zapytania)

3) Wybierz pacjentów 

4) Wybierz opcję 
Open (Otwórz) 

Czerwony – zapytania skierowane do 
Ciebie 

Żółty – zapytania skierowane do innego 
użytkownika 


