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Agenda 

• Co to jsou akademické klinické studie 

• Jaký je jejich význam 

• Podmínky provádění akademických klinických studií 

• Představení ECRIN/CZECRIN/CTC 

• Proč jsou nutné takové organizace jako CZECRIN 

• Jak můžou pomoci  



Co to jsou klinické studie? 
Klinické studie - systematické testování účinnosti, 

bezpečnosti a jakosti LP za účasti pacientů nebo zdravých 

dobrovolníků pod vedením ošetřujících lékařů 

Zaměřeny na zkoumání  

– léčiv 

– zdravotnických prostředků 

– preventivních, vyšetřovacích a léčebných metod  

 před jejich zavedením do praxe 

 

Každý registrovaný lék, který se dnes běžně používá, prošel 

několika klinickými studiemi 

 



Kdo je zadavatelem KS? 

Zadavatel/ Sponzor: „Osoba, společnost, instituce nebo 

organizace, která přijímá odpovědnost za zahájení, 

vedení a/nebo financování klinického hodnocení.“ 

Nejčastěji jimi jsou výrobci léčivých přípravku, ale i  

 vědecko-výzkumné instituce (univerzity, AVČR, 

nemocnice) či lékaři 

 



Proč se provádí klinické studie? 

• nástroj, který slouží k co nejpřesnějšímu zhodnocení 

účinnosti a bezpečnosti zkoumaného léčivého 

přípravku, zdravotnického prostředku nebo 

terapeutického postupu  

• nejdokonalejší způsob, jak získat data a důkazy o 

bezpečnosti a účinnosti LP u člověka 

  

Cílem je předložení těchto dat regulačním  

autoritám, aby je posoudili a LP/ZP  

registrovali a schválili ke klinickému používání  



Proč se provádí akademické klinické studie? 

Po zavedení nového LP nebo ZP do praxe vyvstává řada 

otázek, na které klinické studie provedené v době 

vlastního vývoje nemohou poskytnout uspokojivou 

odpověď: 

• použití u definovaných podskupinách pacientů 
(pediatrie, geriatrie, intenzivní medicína, 
onkologie…) 

• rozšíření indikačního spektra  

• vliv interakce s jinými užívanými přípravky 

• modifikace dávkování v rámci povoleného rozmezí 
apod 



Proč se provádí akademické klinické studie? 

• Cílem není uvedení nového LP/ZP na trh a zvýšení 

zisku z jeho prodeje. 

• Cílem akademických KS je potřeba lékařů získat 

podrobnější znalosti vyplývající z každodenního 

používání tak, aby LP/ZP mohl být nejefektivněji 

používán u co nejširší pacientské populace, avšak za 

dodržování maximální bezpečnosti 

 

Tímto se v klinické praxi otevírá prostor pro realizaci 

smysluplných a kvalitních klinických studií iniciovaných 

z prostředí akademického a lékařského.    

 

 

 



Zodpovědnosti zadavatele: 



• musí splňovat „téměř“ identické požadavky jako 

komerční zadavatel 

• řada nových odpovědností - legislativně daných, 

možnost kontroly ze strany SÚKL 

• aktivity zasahující průřezově celou nemocnici (OPVK, 

NL, QA etc.) 

 

Zodpovědnosti  zadavatele  KH – 
nemocnice jako zadavatel 



Životní cyklus klinické studie 

 Protokol 

Synopse 

dokončeno 

 Časový 

rozvrh 

aktivit 

dokončen 

 Finalizace protokolu 

 Návrh ICF dokončen 

 Výběr center 

Manuál projektového 

managementu 

dokončen 

 CRF dokončen 

 Získání schválení 

SÚKL, MEK, LEK 

 Pojištění uzavřeno 

 Smlouvy s centry 

včetně rozpočtu 

uzavřeny 

 Smlouvy s dílčími 

pracovišti uzavřeny 

  Ustanovení DSMB 

 Vytvoření databází 

 Balení a označení 

studijního léku* 

Zařazení subjektů* 

Distribuce studijního léků 
na centra 

Odpovědi na dotazy 
týkající se protokolu/CRF  

Kontakt s centry (TC): 

SAEs 

Úprava dávkování 

Chyby při zařazení 

Monitoring 

Data query proces 

Vyčištění/uzavření 
databáze 

Zaslání databáze k 
vyhodnocení biostatistiky 

Provedení 

primární/sekundární 

analýzy 

Publikace abstraktu 

Publikace článku 

Zveřejnění v registru KS 

Zveřejnění výsledků 

  www.clinicaltrials.gov 

 

Iniciační a 

monitorovací 

návštěvy 

Uzavření databáze 

                      Analýza 

KONCEPČNÍ 

 FÁZE 

FÁZE 

PLÁNOVÁNÍ 
REALIZAČNÍ FÁZE ANALÝZA/  

FÁZE PUBLIKAČNÍ 

Získání grantové 

podpory, jiný 

způsob 

financování 

zajištěn 



Zodpovědnosti  zadavatele  KH – nemocnice jako 
zadavatel 

Vybrané požadavky kladené dle legislativy na zadavatele*: 

 Nastavení systému zabezpečování jakosti  GCP  

 - písemné SOP 

 - prokazatelně funkční QA/QC systém  

  Příprava základní dokumentace  

  - protokol, ICF/IS, CRF/eCRF 

  Dohled nad KH  - monitoring 

  Financování  

  Pojištění  

  Zabezpečení hodnocených LP 

  Zajištění schválení EK a SÚKL a reporting 

  Farmakovigilance 

  Zpracování dat (data management a statistika) 

 



 

KH v souladu s aplikovatelnými 
regulačními požadavky nelze 

realizovat bez podpory vedení 
instituce!!! 

 

  



Systém kvality nemocnice 
jako zadavatel KH      zadavatel je odpovědný za zavedení a udržování systémů 

zabezpečování a kontroly jakosti pomocí písemně 

zpracovaných standardních postupů  

             

  klinické hodnocení je prováděno a údaje jsou 

 získávány, zaznamenávány a zpracovány v souladu s 

 protokolem, správnou klinickou praxí a příslušnými 

 právními předpisy 

            

  zajištěna jejich věrohodnost a správnost údajů z   

 klinického hodnocení  



Systém kvality nemocnice 
jako zadavatel KH  Vytvoření dokumentace: 

SOP - Clinical Operations 

SOP - Medical writing 

 Kontrola kvality  

  - Interní audity 

  - Monitoring 

Vytvoření Interní směrnice IIT 

Project management 

Medical writting 

Submission 

Pharmacovigilance 

Monitoring 

Data management, Statistics 

Labs, Pharmacy 

Quality assurance 



S jakými problémy se můžeme potýkat? 

• Podpora vedení instituce  

• Motivace zúčastněných (projektový tým x další složky 

instituce) 

• Nedostatečné/chybějící nastavení QA/QC pro oblast GCP  

• Nedostatečné personální zdroje - příprava dokumentace, 

předložení dokumentace na EK, RA, projektový 

management, monitoring, PHV, zpracování dat (data 

management a statistika), reporting 

• Nedostatečné finanční zdroje - kde je hledat? 

• Nedostatečné technické vybavení - nástroj pro sběr dat, SAS 

 



Počty akademických klinických hodnocení v ČR 
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        ESFRI Biomedical Research Infrastructures 

EATRIS 

Translational 

ELIXIR 

Bioinformatics 

INFRAFRONTIER 

Animal models 
ECRIN 

Clinical Res. 

BBMRI 

Biobanks 

Biomolecular  

Resources 

INSTRUCT 

Structural  

Biology 

Target 

 Id 

Target 

 Val 

 

Hit 

 

Lead 

Lead 

Optim 

 

Preclin 

 

Phase I 

 

Phase II 

    Research                      Discovery  Development 

 

Phase III 

biobanking 

model validation 

samples 

data 

biomarkers 

 

samples 

data 

targets 

biomarkers 

 

targets 



 
 

- možnosti účasti pacientů v 

projektech klinického výzkumu 

napříč EU 

 

- navzdory rozdílům zdravotnických  

a legislativních systémů 

 

- podporující zkoušející i zadavatele 

v nadnárodních projektech klinického 

výzkumu 

 

 
 

 

 

 
 

 

European Clinical Research Infrastructures 

Network 

Evropská ESFRI infrastruktura poskytující koordinační a servisní podporu 

klinickému výzkumu v rámci spolupracujících zemí EU s cílem 



France 

Inserm
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EORTC

Poland 

MUW POlAND
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CAIBER
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Sweden

KI
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MUW

Switzerland
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Iceland
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Czech Republic

MU

The Netherlands

UMCU

Luxembourg

CRP Sante

Portugal

FCM-UNL

Serbia

SMS

Norway

ST OLAVS

Turkey

DEU

Romania

UMFCV

INRA

Tel Aviv 

University

Mario Negri 

Institute

CIRM

UnitransferKlinik

Qualissima

FCRB

EURORDIS

UDUS

VSOP

Sjednocení Evropy pro provádění 
mezinárodních akademických klinických studií 

Celoevropská infrastruktura distribující akademické KS v jakékoli 

terapeutické oblasti  
 

- přístup k pacientům a expertíze 

napříč Evropou 

 

 

      - i přes rozdílnost 

zdravotnických, legislativních a 

finančních systémů 

 

 

  - podpora zkoušejících a 

zadavatelů mezinárodních 

akademických klinických studií 

 
 
 



NNC 

NNC 

NNC 

NNC 

NNC 

NNC 

NNC 

NNC 

EC 
EC 

EC 

EC 

EC 
EC 

EC 

EC 

Coordination 

ECRIN Management  

Office 

GMP 
CRC 

CRC 

CRC 

DM 

CRC 

  CRC = Clinical research centre 
  DM = Data centre        EC = European Correspondent 
GMP = GMP facility for biotherapy        NNC = National Network Coordination 

European Clinical Research Infrastructures 

Network 



ECRIN development 
steps 

ECRIN-RKP (2004-2005)  

identifying bottlenecks 

ECRIN-TWG (2006-2008)  

developing know-how 

ECRIN-PPI (2008-2011),  

building the infrastructure and supporting 
pilot multinational trials 

ECRIN-ERIC (2012->) 

operating the ESFRI-roadmap 
infrastructure for multinational trials 

ECRIN-Integrating Activity (2012->16) 

Expanding connections 



CZECRIN 

•Rozhodnutí MŠMT z 21.3.2014 



Vytvoření infrastruktury pro provádění akademických 

klinických studií v ČR 

A) Vytvoření koordinačních center na 
univerzitách(Clinical Trial Centers) 

B) Vytvoření spolupracující sítě Oddělení klinických 
studií (Clinical Trial Units) v různých 
zdravotnických zařízeních 

C) Přes národního koordinátora MU propojení sítě ČR 
s evropskými akademickými klinickými studiemi 
ECRIN v letech2014-2017 

 

Cíl projektu CZECRIN 



Role Clinical Trial Centers 

• Koordinační a servisní podpora pro akademická klinická 

hodnocení 

• Vzdělávací činnost 

a. Směrem k odborné veřejnosti 

b. Směrem k pacientským organizacím, laické 

veřejnosti 

• Metodická podpora v procesu harmonizace SOPs a ICH 

GCP Guidelines 

• Vytvoření podmínek k procesu certifikace CTC a CTU 

• Spolupráce s evropskou infrastrukturou ECRIN-ERIC 

cestou národního korespondenta (LF MU) 



Oddělení 
klinických studií 

Organizační začlenění OKS 

LF MU 

děkan 

Farmakologický 
ústav LF MU 

Cetrum 
regulační 
podpory 

Clinical Trial 
Center 

ECRIN-ERIC 
národní 

korepsondent 
EATRIS  

Další ústavy LF 
MU 

… … 

Organizační začlenění CTC 



Vytvoření sítě CTU ve zdravotnických 
zařízeních 

Síť  CTU v rámci ČR 



Role Clinical Trials Unit 

• Nastavení jištění kvality pro provádění KS  

a. Přijetí SOP, směrnic… 

b. Interní audity, monitoring 

• Zajistit komunikaci a konzultaci s RA (SÚKL, EK, MZČR) 

• Pomoci se zajištěním regulačních požadavků: 

a. Povolení/ohlášení SÚKL, EK 

b. Pojištění studie 

• Administrativní pomoc výzkumníkům: 

a. Návrh designu studie (statistické oddělení) 

b. Příprava studijní dokumentace (ICF, CRF, 

Investigator´s Brochure…) 

 



Zapojení jednotlivých pracovišť nemocnice  

Projekt. 
Tým 

Studijní 
tým/ 
Zkoušejí
cí 

Ekonom Právní Lékárna QA/QC Zobraz. 
metody, 
laboratoře 

Nastavení vnitřního 
prostředí pro realizaci IIT 
(QA/QC apod.) 

X X 

Iniciace studie (hypotéza) 

Zajištění financování  
a rozpočet 

X X 

Smluvní zajištění/ pojištění X 

Medical writing, Příprava 
studijní dokumentace 

X 

Zajištění schválení 
studie/jreporting 

X 

Realizace studie X X X 

Monitoring X X 

Zajištění nakládání s LP X 

Data management X 

Statistická  analýza X 

Farmakovigilance X 



Oddělení 
klinických studií 

Organizační začlenění OKS 

Ředitel 
nemocnice 

Nám. VaV 

Vedoucí 
OKS 

Start up 
specialist 

QA/QC 
manažer 

Projektový 
manažer 

Nám. LPP … … 

Organizační začlenění CTU 



DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 

 

 

regina.demlova@med.muni.cz 
lenka.souckova@fnusa.cz 


