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Zapisywanie danych 

Wszystkie dane wprowadzone do karty 
CRF należy zapisać. 
 
Uwaga: Jeśli karta CRF nie zostanie 
zapisana, wszystkie wprowadzone lub 
zaktualizowane dane zostaną utracone. 
 
W trakcie zapisywania wyświetlany jest 
komunikat Saving… (Zapisywanie...).  
Proces ten może potrwać kilka sekund. 
 

 
 
 

Kliknij ikonę Save 
(Zapisz), aby zapisać 
dane w karcie CRF 

W trakcie zapisywania danych 
wyświetlany będzie komunikat 
„Saving…” (Zapisywanie...) 
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W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzającym zapisanie kliknij przycisk OK. 
 

 
 

Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe z potwierdzeniem 
zapisu. Kliknij OK, aby 
zatwierdzić. 
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Zamykanie karty CRF 

Po zapisaniu danych zamknij kartę CRF, 
naciskając czerwony symbol X. W ten 
sposób powrócisz do arkusza historii. 
 
Wskazówka: Aby przejść do kolejnej 
karty CRF dla tej wizyty, kliknij przycisk 
Next CRF (Kolejna karta CRF).  
 
Uwaga: Jeśli otwarta jest ostatnia karta 
CRF dla danej wizyty, w celu otwarcia 
karty dla kolejnej wizyty musisz 
najpierw zamknąć tę kartę. 
 

 
 
 
 

Kartę CRF zamykaj, naciskając X. 
 
Aby przejść do poprzedniej lub kolejnej 
karty CRF, wybierz łącze Previous 
CRF (Poprzednia karta CRF) lub  
Next CRF (Następna karta CRF). 
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Okno Audit History (Historia zmian) 

Wszystkie dane od momentu wprowadzenia 
oraz ich zmiany są rejestrowane w historii zmian. 
Istnieje możliwość wyświetlenia w karcie CRF 
historii zmian dla dowolnych pól, w których 
wprowadzono zmiany po ich pierwszym 
zapisaniu. 
 
Przed powiększeniem okna Audit History 
(Historia zmian) z listy rozwijalnej Highlight 
(Wyróżnienie) wybierz opcję Audit History 
(Historia zmian).  
 
Po wybraniu opcji Audit History (Historia zmian) 
z listy rozwijalnej Highlight (Wyróżnienie) 
wszystkie pola karty CRF ujęte w tej historii 
zostaną podświetlone kolorem niebieskim.  
 
W celu wyświetlenia okna Audit History 
(Historia zmian) dla otwartej karty CRF kliknij 
mały przycisk w dolnej części okna karty. 

 
 
 
 
 

Wybierz Audit History (Historia zmian) 

Wszystkie pola ujęte w tej historii zostaną 
podświetlone kolorem niebieskim 

Po kliknięciu tej strzałki zostanie 
otwarte okno historii zmian 
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Kliknij pole oznaczone na niebiesko, aby w oknie 
Audit History (Historia zmian) wyświetlić 
informacje o wprowadzonych zmianach. 
 
Uwaga: W historii zmian rejestrowane są tylko 
pola, które zmodyfikowano od czasu ich 
pierwszego zapisania.  
 
Wskazówka: Ikony szczegółów pozwalają 
wyświetlić dane z okna historii zmian w innym 
widoku, dzięki czemu można łatwo odczytać 
nawet długie komentarze. 
 
 
 
 

 
 

Zaznacz pole, dla którego chcesz 
zobaczyć historię zmian... 

Okno Audit History (Historia zmian) 
zawiera informacje o zmianach 
wprowadzonych w wybranym polu. 
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Oznaczanie i odznaczanie karty CRF jako pustej 

Narzędzie Blank Flag (Oznacz jako puste) służy do oznaczania karty CRF (lub jej części) jako pustej. 
 
Karty oznacza się w ten sposób, jeśli wymagana wizyta lub ocena nie została przeprowadzona.  
 
Oznaczenie karty CRF jako pustej ma na celu poinformowanie innych użytkowników, że karta nie została pominięta,  
a celowo pozostawiona pusta.  
 
UWAGA: Jeśli pominięto całą wizytę, wszystkie karty CRF dla tej wizyty muszą zostać oznaczone jako puste.  
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Korzystanie z przycisku Blank Flag (Oznacz jako puste) 

Narzędzie Blank Flag (Oznacz jako 
puste) służy do oznaczania całej karty 
CRF jako pustej. 
 
W wyświetlonym oknie CRF Blank 
Selection(s) Processing (Oznaczanie pól 
karty CRF jako pustych) możesz 
oznaczyć kartę CRF jako kartę bez 
danych. 
 
Kliknij przycisk OK, aby oznaczyć kartę 
CRF jako pustą, a następnie kliknij 
przycisk Save (Zapisz).  
 
Pola danych karty CRF zostaną 
wyszarzone (nieaktywne), wskazując, że 
kartę oznaczono jako pustą. 
 

 
 

Otwórz kartę CRF, którą 
chcesz oznaczyć jako pustą, 
i kliknij narzędzie Blank Flag 
(Oznacz jako puste) 

Zaznacz pole, aby uznać kartę CFR za 
pustą, i kliknij OK. 
 
Następnie zapisz stronę. Zostanie ona 
oznaczona jako „pusta” karta CRF. 
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Odznaczanie kart obserwacji klinicznej (CRF) jako pustych 

Jeśli karta CFR lub pole jest wyszarzone 
(oznaczone jako puste, nieaktywne), 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 dolnej części okna CRF Blank Selections(s) 
Processing (Oznaczanie pól karty CRF jako 
pustych) wyświetlone zostanie okno Change 
Reason (Przyczyna zmiany). W wyświetlonym 
oknie wybierz z listy rozwijalnej odpowiedni 
powód zmiany.  

 
Pole Comment (Komentarz) jest opcjonalne. 
Wszystkie zmiany są rejestrowane w oknie  
historii zmian.  

 
 

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 na kartę CRF. 
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Ikony i kod kolorów systemu RDC 

System RDC posługuje się kodem kolorystycznym do oznaczania statusów zapytań dotyczących pacjenta, karty CRF lub niezgodności w obrębie 
tej karty. 

 
Uwaga: Jeśli do danej karty CRF przypisane są dwa zapytania – skierowane do Ciebie (kolor czerwony) oraz do innego użytkownika (kolor żółty) – 
wyświetlana ikona ma kolor czerwony. Pytania skierowane do bieżącego użytkownika mają priorytet przy określaniu statusu karty pacjenta. 

? 
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Ikony pacjentów 

Ikony są powiązane z numerami 
pacjentów, a ich kolor wskazuje na 
obecność lub brak niezgodności 
w karcie danych pacjenta. 
 
Przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
danych do karty ikona ta jest biała  
ze znakiem zapytania w środku. Po 
wprowadzeniu danych ikona przybiera 
kolor czerwony, żółty lub pozostaje 
biała.  

 

 

Pacjenci, którzy wymagają podjęcia przez Ciebie 
pewnych czynności

Pacjenci, dla których nie wprowadzono danych 

Pacjenci, którzy wymagają podjęcia pewnych 
czynności przez innych użytkowników 

Pacjenci, którzy nie wymagają podjęcia żadnych 
czynności – tzw. „czyści” 
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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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Wprowadzanie danych – dobre praktyki 
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Wprowadzanie danych wstępnych 
Karta CRF zawiera wiele pól wprowadzania danych, np. pola wyboru, pola numeryczne i tekstowe. 
 
Istnieje kilka sposobów wprowadzania danych do systemu RDC.  
 

• Możliwe jest wprowadzenie danych do pola tekstowego.

Pola tekstowe 

• Można dokonać wyboru danych z listy dopuszczalnych wartości liczbowych. 

Lista wartości 

• Do wprowadzania danych służy rozwijalny kalendarz.

Lista wartości (daty)

• Wyboru danych można dokonać, zaznaczając odpowiednie pola.

Pola wyboru



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 72 of 127
RDC Quick Launch Kit V1.0 Poland 31AUG2012       2 z 57 

 

Pole tekstowe 
Użytkownicy mogą wprowadzać dane 
w pola tekstowe. Liczba znaków, jakie 
można wprowadzić do pola tekstowego, 
jest zazwyczaj ograniczona, dlatego 
wpisywane informacje muszą być 
zrozumiałe i spójne.  
 
Uwaga: dane należy wpisywać w języku 
angielskim. 
 
Wskazówka: przechodzenie pomiędzy 
polami może odbywać się poprzez 
użycie przycisku Tab lub myszy.  
 

 
 
 
 

Pole tekstowe 
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Wprowadzanie danych – wartości liczbowe 
Możliwy jest wybór spośród wartości 
liczbowych (LOV).  
 
Jeżeli funkcja ta jest dostępna, obok 
wybranego pola wyświetlana jest ikona 
szkła powiększającego oznaczająca, że 
wprowadzane dane można wybrać z 
podanej listy wartości.  
 
Wskazówka: System umożliwia 
samodzielne wpisanie wartości w pole 
zawierające listę (LOV), w celu 
uniknięcia błędów i niewłaściwych 
wyników zaleca się jednak dokonanie 
wyboru z listy. 
 

 
 
 
 

Obok pola zawierającego listę wartości (LOV) 
wyświetlana jest ikona szkła powiększającego 

Kliknięcie szkła powiększającego 
powoduje wyświetlenie okna LOV 
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Wprowadzanie danych – wartości liczbowe (daty)  
Do wprowadzania dat służy osobne 
pole.  
Po umieszczeniu kursora w polu po 
prawej stronie następuje wyświetlenie 
ikony kalendarza. 
 
Z rozwijanej listy można wybrać 
miesiąc, a za pomocą strzałek 
w górę/w dół ustawić prawidłowy rok.  
 
Wskazówka: wyróżnione strzałki 
w lewo/w prawo można wykorzystać  
do zmiany miesiąca.  
 
Po wyborze prawidłowego miesiąca 
i roku należy kliknąć właściwy dzień, po 
czym data zostanie wprowadzona do 
pola. 
 
 

 
 
 

Obok pól wprowadzania 
dat wyświetlana jest ikona 
kalendarza 

Wybór ikony kalendarza 
powoduje uruchomienie 
kalendarza, który 
umożliwia wybór miesiąca 
za pomocą rozwijanego 
menu, przewinięcie i wybór 
roku oraz wybór dnia 
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Wprowadzanie danych – pola wyboru 
Kolejną formą wprowadzania danych  
jest zaznaczanie pól.  
 

 
 
 

Dane można wybrać, 
zaznaczając odpowiednie 
pola 
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Skróty klawiaturowe stosowane przy wprowadzaniu danych 
 
BIEŻĄCA DATA 
Wprowadź literę „T” w polu daty. Po przejściu do innego pola w polu daty wyświetli się bieżąca data. 
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Skróty klawiaturowe stosowane przy wprowadzaniu danych (cd.) 
 
POPRZEDNI DZIEŃ 
Wprowadź literę „Y” w polu daty. Po przejściu do innego pola w polu daty wyświetli się wczorajsza data. 
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Skróty klawiaturowe stosowane przy wprowadzaniu danych (cd.) 
 
OSTATNIO WPROWADZONA DATA 
Wprowadź literę „L” w polu 
daty. Po przejściu do innego 
pola w polu daty wyświetli się 
ostatnio wprowadzona data. 

 


