
Příprava na audit a inspekci  

ŠKOLA KLINICKÝCH HODNOCENÍ V PRAXI  

2. – 4. duben 2014, Hotel Medlov 



 

 

   ► GCP – správná klinická praxe  

  

  ► EU legislativa  

 

  ► SUKL legislativa 

 

  ► Interní nemocniční předpisy 

 

Hlavní zdroje pro kontrolu: 



Hlavní cíle vnitřní kontroly 

 

    Bezpečnost pacientů 

Lékařský dohled (PI, Sub-I)  nad nežádoucími příhodami AEs/SAEs (závažnost- severity a 

vztah ke studijnímu léku-IMP causality), hodnocení, dokumentace, další postup, sledování až 

do vyřešení 

Kontrola zdravotního stavu pacienta před dalším podáním studijního léku studijním lékařem 

Studijní lék – kontrola při dodání do centra, správné skladování, správná aplikace, poučení 

pacienta o užívání, skladování a vrácení 

Znalost odslepovacího procesu, koho kontaktovat v případě  akutních stavů vyžadujících 

odslepení 

Informace pacientů, poskytnutí kontaktů pro případ potřeby, akutních stavů – karty pacienta  



Hlavní cíle vnitřní kontroly 

 

 Etické aspekty vedení studie/ Regulační 
požadavky 

Etické komise, SUKL schválení  

Identifikace pacientů, kteří byly zahrnuti do studie 

Informovaný souhlas - proces 

Poskytnutí nových informací – nové informované souhlasy, včasnost 

Identifikace problémů (Issue identification) a zacházení s nimi  - 
deviace – žádat sponzora, oznámení EK, nevědomá – hlášení EK 

 



Kontrola centra  
Procesy, vzdělání, dokumentace, 

Archivace, informovanost nečlenů 
studijního týmu 

Kontrola studie 
Studijní procedury, dodržení 

protokolu, GCP 

2 cíle kontroly  



 

• Organizace vedení studie na centru – vnitřní směrnice, instrukce, procesy (SOP) 

•   Uspořádání zaměstnanců na centru – zodpovědnosti ve studii, vzdělání studijního     
  týmu, (dokumentace – životopisy, certifikáty o školení, postavení ve studii) 

• Zařízení, přístroje certifikáty o kalibraci   

• Skladování a pohyb léku na centru, výdej pacientům, lékárna, pohyb léku, aplikace 
léků (místnosti, ředění, příprava) zástup delegovaných osob, likvidace – vlastní 
SOP 

• Obecné procesy: Informovaný souhlas, Léky, SAE Reporting, safety reporting, 
SUSARy – zodpovědná osoba, notifikace 

• Zobrazovací složky delegace týmu, zástup delegovaných osob, popis snímků 
studijním týmem – proškolení do studie  

       Bezpečnost elektronických dat:Zabezpečeni – zálohování dat běžné, mimořádná 
situace (výpadek proudu, katastrofě) 

Zabezpečení hesel, oprava dat v elektronických zápisech, limitované přístupy, audit trial 
na záznamy 

• Archivace – kontrola archivu, předpisy, zodpovědná osoba, vnitřní směrnice 

• Kontraktační společnosti i pro KH (destrukce léků, archiv) 

 

Kontrola centra  
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Attributable 

Vypovídající, 
patrný  

Legible 

Concise 

(Přesný, výstižný) Original  

Accurate  

Kontrola studie 
dokumenty – základní atributy - ALCOA   
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Good Documentation Practice

8 Mar 2010

Requirement  for  medical records:

ALCOA

Attributable, Legible, Concise, Original & Accurate     

Attributable (Traceable) – everyone can understand: Who, Why, What 

& When the information was recorded 

Legible – written data can be read by everyone. 

Concise – the documents tell the complete story: beginning, middle & 

end. 

Original – the first true observation; where data are originally 

recorded. 

Accurate – data shall be recorded as soon as possible & shall not be 

captured retrospectively 



 

Posloupnost :  

 
Confidentiality agreement – Dohoda o mlčenlivosti 

Sponzorský podpis protokolu 

Podpis protokolu hlavním zkoušejícím  

Podání na Etickou komisi, na SUKL 

Schválení CEK, LEK, SUKL 

Podpis smlouvy 

Dodání IMP na centrum 

Iniciační vizita 

První pacient ve studii 

První monitorovací vizita, randomizace pacienta 

Dodatky – amendmenty k dokumentům (protokol, smlouva …) 

 

 

 

Dokumenty ke kontrole 



Vizity pacientů 

Vizit log 

Screening log 

•Datum návštěvy 

Speciální podle studie Studijní lék, Postupy, vyšetření, aj. 

Důležitá korespondence 

Informované souhlasy – všechny verze, jasné označení starých verzí – „superceded“ 

SAE – formuláře, kontakty, pokyny 

Protokol - všechny verze, jasné označení starých verzí – „superceded“, podpisové 

strany 

Informace o bezpečnosti - Safety information – Brožura zkoušejícího – každý rok 

nová, safety reporty (SUSARs) – papírové – podpis investigátora – e-mailová 

upozornění – potvrzení elektronicky (na internetu) 

 

Dokumenty ke kontrole 



 

 

Etické komise (lokální, centrální) SUKL  

Podání, schválení, důležitá korespondence, oznámení prvního pacienta ve studii) 

Seznam všech dokumentů – kontrola (PIC, Protokol IIB, deníky, dotazníky, karta pacienta, pro interní studie – 

seznamy na SUKLU – údaje o léku) 

Studijní lék 

Potvrzení o příjmu, výdeji (lékárna na centrum, pacientům) a destrukci nebo návratu sponzorovi, proces 

odslepení, štítky, návod na použití, skladování, dokumentace skladování, dokumentace o destrukci 

Dokumentace o aplikaci pacientovi, poučení pacienta, výdej a spotřeba – accountability) 

Smlouva a dodatky 

Pojištění 

Studijní tým (Site staff) 

Delegation log – Hlavní zkoušející deleguje zodpovědnosti ve studii 

životopisy – GCP školení, školení log – školení Investigator meeting, Iniciační vizita, příídatné treninky – nový 

člen – zodpovědný hlavní zkoušející, re-treninky (deviace od protokolu) 

 

 
 

 

Dokumenty ke kontrole 



 
Laboratorní vzorky 

Centrální, lokální – oboje – referenční hodnoty, laboratorní certifikáty – platné – 

obnovovat, CV head of laboratory  

Manipulace, označení vzorků a uložení – v laboratoři mrazáky, označení, procesy, 

kalibrace přístrojů 

Pro jednotlivé pacienty – průvodky, výsledky – podpisy investigátorů – před 

aplikací léku 

 

Informované souhlasy jednotlivých pacientů – první bod – před všemi 

procedurami 

Včasné podpisy nových verzí  

Speciální verze RNA, DNA, Genetické …. Extenze  

 

Dokumenty ke kontrole 



 
Rozsah kontroly , harmonogram předem, odsouhlasený 

Úvodní mítink – potvrzení programu , schůzky, rozvrh jednotlivých rozhovorů, prohlídky 

centra  

Závěrečný mítink – shrnutí  

Centrum je povinno dodat dokumentaci, nemusí být s auditory celý čas 

Do počítače v přítomnosti zástupce centra, otevřeni mohou být pouze studioví pacienti 

Odpovídat pouze na danou otázku, stručně, ne hypotetické odpovědi 

Pokud nerozumíte dotazu, zeptat se znovu  

Medicínské aspekty vyhodnocuje lékař  

Pokud najdou chybu – pravdu – omyl  

Domluvit nápravu  

 

Praktické rady 



 
Audit – v průběhu studie povinnost sponzora z 

GCP  

Sponzorský 

CRO 

Externí  

 

Výsledky za delší dobu – akční plány,  

řeší se s monitorem 

 

 

Rozdíly audit/ inspekce 

 

FDA, EMEA, SUKL inspekce, zpravidla po 
uzavření studie, před registrací léku 

 

Výsledek hned při závěrečném mítinku  pokud 
není nic zásadního, ukončení, žádné akce 

 pokud je nález, je centru sdělen na závěr inspekce  
centrum dostane Form 483 na úrovni 
závažného nálezu 

 

Velice závažné nálezy – až řešení SUKL – vědomé 
podvody, vyřazení centra z provádění 
klinických studií 

 



Good Clinical Practice: Background 
http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Inspectionandstandards/GoodClinical
Practice/Background/index.htm 

 

Good Clinical Practice: The Inspection Process 
http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Inspectionandstandards/GoodClinical
Practice/Theinspectionprocess/index.htm 

 

Clinical trials for medicines: Implementation of the Clinical Trials 
Directive in the UK (Statutory Instruments) 
http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Licensingofmedicines/Clinicaltrials/Le
gislation/ImplementationofClinicalTrialsDirectiveintheUK/index.htm 
 

Guidance Document: Annex 13 to Volume 4, EU Guidelines to 
Good Manufacturing Practice, Investigational Medicinal 
Products  

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/2009_06_annex13.pdf 
 

 

 

 

Helpful References 
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Questions/Discussion 

7/3/2014 




























