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Nežádoucí situace ve studiích ve vztahu 
zadavatel - centrum

• pomalý nebo nedostatečný nábor

• odmítání studií centry

• nízká kvalita studií v centrech

Jaké důvody za tím zadavatelé obvykle především vidí?

Malá kapacita center

Náročný design studií

Kompetitivní studie



Jak šel čas se studiemi obrazem (MOÚ)

1997: založen Data Office

2000: založeno Oddělení 

klinických hodnocení



Jak šel čas se studiemi v číslech (MOÚ)

Rok

Počet:

koordinátorek

data manažerek

start-up

koordinátorek

asistentek

Počet zahájených 

KH

Počet 

zařazených

pacientů v roce 

(ø na 

pracovníka)

Situace v ČR 

(zdroje: AIFP, SÚKL)

2018 10+2+1+1 (14) 15 191 (13,6) Počty přijatých 

žádostí o 

povolení KH na 

SÚKL zůstávají 

+/- stejné, klesá 

však počet 

zařazených 

pacientů, rostou 

náklady na 

výzkum

2013 9+1+1+1 (12) 23 296 (24,6,)

2008 7+0+1+0 (8) 15 176 (22)

2003 5+0+0+0 (5) 4 44 (8,8)

1999 2 (lékař+koordinátorka) 2 20 (10)

Více zaměstnanců ≠ více studií a pacientů 



Znamená to, že máme při méně studiích, méně 
pacientech a více personálu méně práce?

20 hodin = 

průměrný měsíční 

přesčas 

koordinátorek 2018

Letní dovolená studijní koordinátorky



Kde je tedy ještě problém?
Zdroje informací:

- Anonymní anketa mezi studijními koordinátory, sestrami data 
manažery, 37 respondentů, v 60 % více než 5 letá praxe (60 % FN, 
35 % specializovaná centra, 3 % krajská ZZ, 3 % soukromá zařízení) –
stále dostupná ve FCB skupině Koordinátoři KH

- Anonymní anketa mezi investigátory MOÚ, 15 respondentů – tj. 70 
% investigátorů centra (60 % s více než 10letou zkušeností s KH, min. 2 
roky)

- Pracovní jednání na téma Rostoucí požadavky v klinických studiích, 
jejich vliv na provádění studií v praxi a možnosti, jak jim čelit 
(Brno 25.10.2018, zástupci MOÚ a 12 sponzorů/CRO)

- … a dvacetileté zkušenosti Oddělení klinického hodnocení MOÚ



Co si myslí investigátoři (MOÚ) s více než 5letou 
zkušeností se studiemi?

Jaký dojem u vás převládá, pokud byste měli srovnat studie dnes a před 5 lety?

Náročnost provádění klinických 

studií nespočívá dnes jen v jejich 

designu!



Kde je tedy dle investigátorů ještě problém?

= okolnosti, které mají vliv na nábor pacientů a zájem lékařů o studie
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1. Portály a přístupy

Studijní koordinátorka MOÚ: praxe 15 let, 

aktuálně 2 studie s náborem, 4 studie s 

pacienty na léčbě, 2 follow-up studie:

TIP: KOLIK SPRAVUJE OSOBNÍCH 

AKTIVNÍCH PŘÍSTUPŮ?



IWRS eCRF

Centrální 

laboratoře

(94 % 

studií)

Zasílání

snímků

(82 % studií)
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El.

Dotazníky

(45 % 

studií)

Centrální 
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Tréninkov

é a 

obecné  
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Další
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Covance

(64 % 
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Portály a přístupy

Kolik osobních přístupů do studiových portálů spravujete 

průměrně na 1 klinickou studii ? 

Z kolika procent tyto portály při své práci na 

studii reálně používáte?

48 % koordinátorů má 

do studie více než 5 

(osobních) přístupů.

Plně je prakticky využívá 

jen 40 % koordinátorů

39,50%

36,80%

15,80%

7,90%

z 90-100%

z 50-80%

z 25-50%

méně než z 25%



Portály a přístupy

Jak často provádíte proškolení či spravujete 

přístupy i pro jiné členy studijního týmu?

Monitor před 

iniciací: ,,Už vám 

měly všem přijít 

přístupy do 

studie. Můžete to 

prosím ověřit?“

Jaké přístupy? Komu přišly? 

Kdy přišly? Od koho přišly? Do 

jakých systémů? Co je to za 

systém, o tom jsem neslyšela? 

Je to nutné pro všechny? 



Portály a přístupy: největší komplikace
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Pro sponzory:

 Redukovat počet portálů

 Funkčně zjednodušit přihlašování 
(do budoucna SIP? Zatím efekt 
nevidíme)

 Výrazně zredukovat tréninky

 Jasně identifikovat maily (protokol, 
o jaký přístup do čeho se jedná)

 Nemít tak často požadavek na 
změnu hesla, příp. alespoň blížící se 
expiraci hlásit, dočasné heslo by 
nemělo hned vypršet

 Nepožadovat vše povinně pro 
všechny a před iniciací

Pro centra:

 Informovat zadavatele předem, pro 
koho bude nutný jaký přístup, jít 
minimalistickou cestou

 Zavést si interní systém na správu 
hesel, včetně odkazů a Security
Questions

 Uchovávat si všechny certifikáty 
(eCRF apod.) pro budoucí použití

Pár tipů, jak situaci ulehčit

Více k tématu v přednášce Mgr. Cypriana



2. Administrativa

Jak nakládáte s administrativními logy v Inestigator Site File?





Pro sponzory

 Nevyžadovat používaní 
nadbytečných logů, je-li informace 
obsažená jinde

 Roste riziko vzniku chyb

Pro centra

 Povinné dokumenty viz. Příloha 3 
Vyhlášky 226/2008 Sb

 CRO =  obvykle více logů

 Domluva se zadavatelem/CRO 
možná: vlastní formuláře, 
dostupnost informací na jiném 
místě zdrojové dokumentace atd.

 Není nutné používat všechny, co 
(CRO) založí do ISF

 Nadbytečné logy zpoplatnit

Pár tipů, jak situaci ulehčit



Nejsou to ale hlavně administrativní logy, spíše:

• Podpisy a datování

• Training logy

• Dokumentace všech úkonů ad absurdum

A k čemu takto nastavený ,,systém kvality“ vede? 

Spíše než ke kvalitě vede:

- K riziku skutečných chyb 

- Ke spekulování a manipulaci s podpisy, datumy a 
dokumenty

- Ještě větší zátěži koordinátorek

- Frustraci zkoušejících



3. Požadavky na zdrojovou dokumentaci
Máte pocit, že nároky monitorů na podobu a obsah 

zdrojové dokumentace (např. přesné formulace, 

opravy apod.) jsou:

Z čeho vychází požadavky monitorů na konkrétní 

formulace ve zdrojové dokumentaci především?



3. Požadavky na zdrojovou dokumentaci



Perličky z praxe

- Pacientka po hysterektomii (uvedeno z ZD), požadavek monitora: dopsat explicitně, že 
pacientka nemůže otěhotnět

- Monitor požaduje dopsat k medikaci do závorky, na jaké AE je užita – odmítli jsme

(např. loperamid/průjem) – odmítli jsme

- Monitor navrhuje vytisknout si z CRF stránku AE a doplňovat informace přímo do tohoto 
vzoru – odmítli jsme

- Monitor si přeje ve zdravotnické dokumentaci zvýrazňovačem označit to důležité (CRF) 

- odmítli jsme

- Monitor požaduje u zhodnocených lokálních laboratoří na konci sečíst, kolik hodnot je 
celkem CS a kolik NCS – odmítli jsme

- Gradování medical history, snaha ,,vlézt se do kolonky“ (např. ve skutečnosti 
cholecystektomie – není v CTCAE, monitor navrhoval zapsat jako cholecystitidu – to je ale 
něco jiného)

- Požadavek na hodnocení AE ze subjektivního hodnocení, i když jsou AE ve zprávě 
zhodnoceny



Pro sponzory

 Kvalitní monitoři – představy center 
na ně se ale liší:

 Znalost zdravotnického prostředí, 
oboru studie

 Orientace v dokumentaci

Pro centra

 Osobní kontakt zkoušejícího lékaře s 
monitorem, lékař je schopen vysvětlit 

 Na úvod investovat čas do seznámení 
monitora se způsobem vedení ZD

 Dle CRF vypracovat ,,šablonu“ na 
požadované informace do zprávy

 Nenechat se tlačit do nesmyslných 
dopisků a oprav, je-li informace 
dostupná v jiné podobě = nevytvářet 
umělou dokumentaci

 Neakceptovat kratší lhůtu na vyplňování 
CRF než 5 pracovních dní

 Oblast vhodná na přecenění v rozpočtu

Pár tipů, jak situaci ulehčit

31,60%

34,20%

31,60%

zdravotnické 
vzdělání, praxe ve 
zdravotnictví

zkušenosti s 
monitoringem, bez 
priority vzdělání

bez priority vzdělání 
či praxe, záleží na 
přístupu



4. Co nám ještě komplikuje lásku ke studiím

• Schvalování pacientů zadavatelem před randomizací, i když dle 
PI/SI splnil všechna kritéria (= prodleva léčby, administrativa, 
nedůvěra v kvalifikaci lékaře/centra)

• Množství a rozsah informovaných souhlasů pro pacienty, časté 
nové verze, nepřehlednost v GDPR oblasti 

• Délka čekání na centrální screeningové výsledky, nelze se dobrat 
informace, kde se biologický materiál nachází, pacient čeká. Častý 
důvod ,,screen failure“ či nenabídnutí studie – zhoršení stavu pacienta

• Čekání na laboratorní kity (aneb slož si svůj vlastní)

• Rostoucí požadavky na data a měnící se pravidla během studie

• Nepřehledná emailová komunikace, ,,spamování“ zkoušejících

• Elektronické diáře a dotazníky – více v následující přednášce



UPDATE: Nežádoucí situace ve studiích ve vztahu 
zadavatel - centrum

• pomalý nebo nedostatečný nábor

• odmítání studií centry

• nízká kvalita studií v centrech

Jaké důvody za tím mohou ve skutečnosti TAKÉ být?

Administrativní 

náročnost 

Extrémní personální 

požadavky, vysoké riziko 

vyhoření 
Pacient v nedohlednu

Náročný design studií Kompetitivní studie Malá kapacita center



Povzbuzení pro sponzory na závěr

84 % dotázaných to se studiemi ještě nevzdává! 

(66 % dotázaných má praxi více než 5 let)

34,20%

50%

5,30%

2,60%
7,90%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

nevím

Vidíte se v oblasti klinických studií i za 3 roky?



Pochvala na konec 

Provádění klinických studií bez zázemí a podpory studijních koordinátorek a sester by 

obecně ve zdravotnickém zařízení, dle názoru investigátorů: NEBYLO MOŽNÉ!



Dobrý kolektiv je základ všeho
Děkuji za pozornost.


