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Podstawowe informacje o systemie RDC 

Nawigacja w systemie RDC 

Na stronie głównej systemu RDC dostępne są 
cztery karty nawigacyjne: 

• Home (Strona główna) 
• Casebooks (Historia) 
• Review (Podgląd) 
• Reports (Raporty) 

 
Łącza globalne umożliwiają wylogowanie 
z systemu, zmianę hasła oraz dostęp do pomocy 
on-line dla systemu RDC. 
Wskazówka: Korzystając z łączy umieszczonych 
w górnej i dolnej części strony, zaoszczędzisz 
czas podczas poruszania się po systemie. 
 
Łącza globalne umieszczone są u dołu oraz 
u góry każdej karty. Pozwalają one na szybki 
dostęp do informacji poprzez karty lub 
hiperłącza. 

Karty nawigacji w systemie 
RDC 

Łącza globalne w systemie 
RDC 
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Informacje o sesji 

Informacje o sesji obejmują: 
• Nazwę zalogowanego użytkownika 
• Kategorię zalogowanego użytkownika 
• Datę/godzinę ostatniej aktualizacji sesji 

 

 
 
 
Ważne: Jeśli komputer użytkowany jest przez więcej niż jedną osobę, przed rozpoczęciem wprowadzania danych upewnij się, sprawdzając 
miejsce wskazane na rysunku, że jesteś prawidłowo zalogowany. Dzięki temu wszystkie czynności wykonane w trakcie sesji zostaną przypisane  
odpowiedniemu użytkownikowi. 
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Wyszukiwanie badań i ośrodków badawczych 

W przypadku dostępu do danych z więcej niż 
jednego badania lub ośrodka badawczego, z listy 
rozwijalnej znajdującej się w górnej części ekranu 
musisz wybrać odpowiednie badanie lub ośrodek. 
 
Przycisku Go (Przejdź) należy używać wyłącznie 
w przypadku zmiany wybranego badania lub  
ośrodka badawczego. 
 
Dla wybranego badania i ośrodka wyświetlona 
zostanie lista pacjentów. 
 
Po znalezieniu właściwego numeru pacjenta 
zaznacz  
pole obok jego ikony, aby wybrać tego pacjenta. 

 
 

Wybierz ośrodek 

Wybierz badanie 
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Następnie z listy Select Patients and… (Wybierz pacjentów i...) wybierz opcję Open Patient Casebooks (Otwórz historię pacjenta)  
i kliknij przycisk Go (Przejdź). 
 

 
 

Wybierz badanie i ośrodek badawczy 
i kliknij przycisk Go (Przejdź) 

Wybierz interesujących Cię 
pacjentów... 

Z listy rozwijalnej Select Patients and… 
(Wybierz pacjentów i...) wybierz opcję 
Open Patient Casebooks (Otwórz 
historię pacjenta) i kliknij przycisk Go 
(Przejdź) 
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Wyświetlony zostanie arkusz historii pacjenta. 
 

 
 
UWAGA: Teraz masz dostęp do karty Casebooks (Historia). 
 
Automatycznie wyświetlone zostaną dostępne karty CRF dla pierwszej zaplanowanej wizyty (w tym przypadku skriningowej).  
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Wiadomości, czynności i łącza 

W systemie RDC dostępne są hiperłącza. 

  
 

Wiadomości, 
czynności 
i łącza 
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Karta Home (Strona główna) – filtr Patient Search (Wyszukiwanie pacjentów) 

 
Filtr Patient Search (Wyszukiwanie pacjentów) 
umożliwia wyszukanie pojedynczego pacjenta  
lub grupy pacjentów poprzez  

• Wpisanie numeru pacjenta  
LUB 

• Wybór numeru(ów) pacjenta(ów)  
za pomocą funkcji wyszukiwania (ikona 
lupy) 

 
Wyszukiwanie pojedynczego pacjenta: W celu 
wyszukania określonego numeru pacjenta kliknij 
przycisk Select (Wybierz). Wyświetlona zostanie 
lista dostępnych numerów pacjentów. Zaznacz 
żądany numer, klikając przycisk wyboru. 
 
Wyszukiwanie grupy pacjentów: Aby wyszukać 
grupę pacjentów, kliknij ikonę lupy. W celu 
wyświetlenia grupy numerów pacjentów musisz 
wybrać pierwszy i ostatni numer grupy. 
 
Wskazówka: Możesz też wpisać numer pacjenta 
ręcznie. 
 
 
 
 
 
 
 

Po wybraniu grupy pacjentów ich numery zostaną wyświetlone na liście pacjentów. 
W tym obszarze wyświetlani są wszyscy pacjenci dla danego badania i ośrodka 
badawczego wybrani z listy rozwijalnej lub w polu Patient Search (Wyszukiwanie 
pacjentów). 
 

 

 

Kliknij ikonę lupy... 

Wybierz pacjenta 
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Z listy pacjentów dostępnej 
poniżej okna wyszukiwania 
możesz też wybrać grupę 
numerów, korzystając z łączy  
<Previous (Poprzednie) lub 
Next 50> (Następne 50) bądź 
wybierając zakres z listy 
rozwijalnej. 

 
Uwaga: Wartości na liście 
rozwijalnej określają liczbę 
dostępnych pacjentów,  
a nie przydzielony pacjentowi 
numer. 
 

 
  

Możesz wybrać grupę numerów, korzystając 
z łączy < Previous 50 (Poprzednie 50) lub 
Next 50 > (Następne 50) bądź wybierając 
zakres z listy rozwijalnej 
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Do sprawdzenia statusu zapytania dla 
danej karty CRF użyj listy rozwijalnej 
Discrepancy Status (Status zapytania). 
 
Wybierając odpowiednią opcję z listy 
Discrepancy Status (Status zapytania), 
możesz posortować karty CRF, tak aby 
wyświetlić tylko karty bez zapytań, karty 
z zapytaniami skierowanymi do Ciebie 
(Active) lub karty z zapytaniami do 
innych użytkowników (Other). 
 

 
 
  

Wybierz status zapytania 
z listy rozwijalnej 
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Lista rozwijalna „Select Patients and…” (Wybierz pacjentów i...)  

Lista rozwijalna „Select Patients and…” 
(Wybierz pacjentów i...) umożliwia 
wybranie informacji, jakie mają zostać 
wyświetlone dla wybranych pacjentów.  
 
Z poziomu tej listy możesz:  

• Wyświetlić historię danego 
pacjenta 

• Wyświetlić karty CRF 
z zapytaniami  

• Utworzyć raport PDR (Patient 
Data Report) lub pusty raport 
historii 

 
Zaznacz pole wyboru pacjenta i kliknij 
przycisk Go (Przejdź) , aby wykonać 
wybraną czynność. 
 
Wskazówka: Aby wybrać wszystkich 
pacjentów na liście wybierz opcję  
Select All (Zaznacz wszystkich) lub 
zaznacz wszystkie żądane pola  
Select (Wybierz) obok ikon pacjentów. 
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Karta Casebooks (Historia) – wyszukiwanie pacjentów w historii 

 
Na tej karcie dostępne są dodatkowe 
filtry wyszukiwania. 
 
W tym obszarze pacjenci (wraz 
z numerami) wyświetlani są w wierszach, 
a karty CRF dla poszczególnych wizyt – 
w kolumnach. Możesz poruszać się 
pomiędzy pacjentami i wizytami. 
 
Uwaga: Jeśli na karcie Home (Strona 
główna) wybrano wielu pacjentów,  
zostanie to uwzględnione w oknie 
Search (Wyszukiwanie) i system będzie 
wyszukiwać dane wyłącznie wśród  
tych pacjentów.  
 
W celu przeprowadzenia nowego 
wyszukiwania kliknij przycisk  
Clear (Wyczyść) w oknie Search 
(Wyszukiwanie), aby zresetować 
wszystkie opcje wyszukiwania. 

 
 

Karta Casebooks (Historia) 

Pacjenci i karty CRF dla wizyty 
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Nawigacja w obrębie pacjentów 

Jeśli lista pacjentów jest zbyt duża, aby wyświetlić ją w całości, do nawigacji wykorzystaj łącza <Previous (Poprzednie) lub Next> (Następne) 
znajdujące się w lewym górnym rogu arkusza Casebook (Historia).  
 

 

Karta Casebooks (Historia) 

Nawigacja wśród pacjentów 
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Nawigacja w obrębie kart CRF 

W ten sam sposób można nawigować pomiędzy kartami CRF, jeśli nie wszystkie kolumny mieszczą się na ekranie. 
 

 
 

Karta Casebooks (Historia) 

Nawigacja w obrębie kart CRF 
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Nawigacja w obrębie wizyt 

W celu wyświetlenia karty CRF dla konkretnej wizyty wybierz typ wizyty z listy rozwijalnej Visit (Wizyta) znajdującej się po prawej stronie, u góry 
arkusza Casebook (Historia). Wyświetlona zostanie lista kart CRF wybranych pacjentów dla danego typu wizyty. Nazwa lub numer wizyty 
wskazywane są w nagłówku kolumny. 
 

 

Wybierz wizytę z listy rozwijalnej Visit (Wizyta) 
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Odświeżanie  

Przycisk Refresh (Odśwież) służy do aktualizowania ikony statusu karty CRF na ekranie. 
 

 

Odświeżanie historii 
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Karta Review (Podgląd) 

Karta Review (Podgląd) zapewnia 
dostęp do informacji o kartach CRF 
i zapytań.  
 
Karty podrzędne pozwalają wybrać 
konkretne karty CRF lub zapytania. 
Informacje są wyświetlane w zależności 
od wybranych ustawień wyszukiwania.  
 
Raporty omówiono szerzej w części 
„Raporty i listy” niniejszej instrukcji. 
 
 

 

Karta Review (Podgląd) 
z kartami podrzędnymi 
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Otwieranie karty CRF 

Aby otworzyć kartę CRF z poziomu arkusza historii, zaznacz ikonę tej karty.  
 

 
 
 
  

Wybierz kartę CRF, którą chcesz 
otworzyć 
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W trakcie otwierania karty CRF wyświetlany jest 
komunikat Processing… (Przetwarzanie...). 
Wczytanie całej karty CRF może potrwać kilka 
sekund. 
 
W otwartej karcie CRF można wprowadzać 
i aktualizować dane oraz przeprowadzać inne 
czynności. 
 
Wskazówka: W celu ułatwienia przeglądania 
i wprowadzania danych otwórz okno karty CRF 
w trybie pełnoekranowym. 
 
UWAGA: System RDC pozwala otworzyć 
jednocześnie maks. trzy karty CRF w celu 
porównania danych. Jeśli otwarto już trzy  
karty CRF, przed otwarciem kolejnej system  
poprosi o zamknięcie minimum jednej z nich. 
 
Po zakończeniu pracy z kartami CRF konieczne  
jest zamknięcie każdej z kart z osobna. 
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Paski przewijania kart CRF 

Do wyświetlenia wszystkich pól karty CRF konieczne może być użycie paska przewijania znajdującego się z prawej strony okna. 
 

 
 

Pasek przewijania umożliwia 
przewinięcie kart CRF w dół w celu 
wyświetlenia pozostałych pól 


