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Belépés

Nyissuk meg a következő 
linket: 
http://193.6.208.178/redcap/

VAGY
Kattintsunk az Onkobank 
oldalán lévő REDCap ikonra



REDCap kezdőfelület

Kattintsunk a “My 
projects” fülre és 

válasszuk ki a 
“Semmelweis 
Onkobank” projektet



Projekt kitöltése

Record Status 
Dashboard = Eddigi 
kitöltések 
megtekintése, 
összegzése

Add/Edit records 
=
Új kitöltés 
elkezdése

A felület kissé eltérhet az 
egyes felhasználói 
jogosultságok függvényében. 
De alapvetően a szürke 
hátterű, bal oldali részben 
találjuk a “menü”-t, a középső, 
fehér hátterű rész pedig a 
munkafelület.



Kattintsunk az “Add / Edit Records”-ra 
majd az “Add new record”-ra



Ez a felület fog megjelenni.
Az egyes szürke pöttyökre kattintva megnyitható a kérdőív és 
elkezdhető a kitöltés

kérdőívek nevei



Kitöltés során egy ehhez hasonló 
felület látható

Értelemszerűen haladjunk 
végig az egyes kérdéseken. 
Valahol csak számokat, 
dátumot vagy szöveget 
tudunk beírni. Lesznek 
legördülő listák, egyszeres 
és többszörös választások is.  
Amennyiben valamilyen 
kérdésre még nem tudjuk a 
választ, hagyjuk üresen, 
később pótolhatjuk.
De lesznek olyan kérdések, 
amiket kötelező rögzíteni (pl. 
TAJ-szám), ezeknek 
elmaradása esetén 
hibaüzenetet kapunk.

Nincs automatikus mentés!
Érdemes a “Save & Stay Form”-ra 
kattintani, ha nem tudjuk azonnal 
kitölteni az egész kérdőívet. Néhány 
percnyi inaktív “használat” után a 
REDCap biztonsági okokból kiléptet a 
rendszerből, így elveszhetnek a bevitt 
adataink.



Több, “rejtett” kérdés is van, amik csak a megfelelő adat 
rögzítése esetén válnak láthatóvá!
Például, ha bejelöljük, hogy neoadjuváns kezelésként 
kemoterápiát kapott a beteg, megnyílik egy új kérdés, 
amiben specifikálni kell, hogy pontosan mit.
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Kitöltés befejezése
• “Complete?” Ha minden adatot kitöltöttünk, 

jelöljük be “complete”-t, ha még valami hiányzik, 
akkor “incomplete”-t.

• (Az adatok később még módosíthatóak akkor is, ha 
“complete”-t jelöltünk be! Nem fog lezárulni a 
kérdőív, ez csak egy visszajelzés számunkra.)

• Ha befejeztük a kitöltést és más kérdőívet nem 
akarunk már rögzíteni, kattintsunk a “Save & Exit 
Form”-ra

• Ha befejeztük a kitöltést és meg akarjuk nézni az 
ehhez a kérdőívhez tartozó  egyéb kitöltéseket: “Save 
& Exit Record”

• Ha a következő kérdőívet szeretnénk kitölteni: “Save & 
Go To Next Form”

• Ha ugyanezen kérdőív érdekel, de más kitöltés (pl. más 
beteghez tartozó terápiás adatok): “Save & Go To Next 
Record”. Hasznos, ha pl. ha egy adat még nem állt 
rendelkezésünkre a kitöltés kezdetén, de később igen. 
Pótolhatóak a betegekhez tartozó adatok.



“Record Status Dashboard” = eddigi kitöltések 
összesítése

Ebben az oszlopban sorokoznak fel 
az egyes kitöltések. 
Egy sor = egy kitöltés = egy beteg

Piros: “incomplete” adat, valami 
hiányzik. Ez nem mindig baj, de azért 
ellenőrizhető, mit hagytunk ki.

Kérdőívek nevei



•Ha szeretnénk valami 
adatot módosítani vagy 
később pótolni, 
egyszerűen a zöld vagy 
piros pöttyre kattintva 
megnyithatjuk a már 
elkezdett/kitöltött 
kérdőívet.



Hogyan kereshetünk rá egy adott kérdőívre, 
betegre, adatra?

Kattintsunk 
az “Add / Edit 
Records”-ra

Ha az egyes kitöltések (betegek) érdekelnek: 
“Choose an existing Onkobank azonosító” 
legördülő listából válasszuk ki a megfelelő 
kitöltést, ami érdekel. Ekkor megjelenik majd 
a korábban kitöltött kérdőív, az általunk 
bevitt adatokkal.



Hogyan kereshetünk rá egy adott kérdőívre, 
betegre, adatra?

Ha az egyes metaadatok alapján szeretnénk keresni, 
kattintsunk a “Choose a field to search”-re. A kérdőívek 
leszűrhetők pl. a TAJ-szám, a kitöltés dátuma, a kezelés, az 
orvos neve stb. szerint. Bármi alapján, amely adatot 
rögzítettünk. 

Ha beírtuk pl. az 
123 456 789 TAJ-
számot, 
megjelenik a 
kérdőív, 
amelyben ezt 
rögzítettük. Így 
akár folytatható a 
korábban 
megkezdtt 
adatbevitel vagy 
kijavíthatunk 
hibát, 
megnézhetünk 
egy-egy 
információt stb.



Köszönjük szépen a 
kitöltést!

Bármilyen észrevételt, módosítási javaslatot szívesen fogadunk.
Kérdés esetén természetesen szívesen állok a rendelkezésükre:

Kovács Szonja Anna
szonjakovacs.95@gmail.com

+36 30 356 881


