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Zdrojová dokumentace 

Zdrojový dokument je dokument, v němž údaje shromážděné pro 
klinické studii se poprvé zaznamenána. Tyto údaje jsou obvykle 

později zaznamenána do CRF.  
 

ICH-GCP definuje ZD jako "originální dokumenty, data a záznamy."  
Zdrojové dokumenty obsahují zdrojová data, které jsou 

definována jako "veškeré informace v původních záznamech a 
ověřené kopie původních záznamů o klinických nálezů, 

pozorování, nebo jiné činnosti v klinických studiích nezbytné pro 
rekonstrukci a hodnocení studie 



 Nemocniční záznamy, studijní poznámky 

 Laboratorní záznamy 

 Deníky subjektů nebo hodnotící dotazníky  

 Lékárna- výdejní záznamy o IP 

 Zaznamenaná data z automatických přístrojů –grafy 

 Mikrofiše  

 Fotografické negativy, mikrofilmy nebo magnetická 

média, RTG snímky 

 Záznamy vedené v lékárně, v laboratořích a při 

lékařsko-technických útvarů podílejících se na 

klinickém hodnocení 

 

Zdrojová dokumentace 



Vyhláška o Zdravotnické dokumentaci č. 385/2006 Sb  

 

Zdravotnická dokumentace 

§ 1, Odst. 1 

Zdravotnická dokumentace vždy obsahuje: 

… 

d) jméno, příjmení a titul zdr. pracovníka , který provedl zápis do zdr. dokumentace  

e) datum provedení zápisu do zdr. dokumentace, …   

f) razítko zdr. zařízení, jde-li o součást zdr. dokumentace, která je předávána pacientovi 

… 

… 

§ 5, Odst. 1 

Zápis do zdravotnické dokumentace provádí zdr. pracovník bezodkladně poté, co 

nastane některá ze skutečností podle §1 nebo §2.  

 

Požadavky české legislativy na 
zdrojovou dokumentaci 



Obsah: 

 Subjekt KH 

 Autor dokumentace 

 Datum zadání 

 Čas zadání, když je požadován (laboratorní vyšetření, EKG, váha, 

podaní IP…) 

Chyby: 

 Nesprávně zadané údaje o pacientovi, rok narození, věk, 

iniciály.. 

 Nesprávně zadaný datum a čas podpisu ICF 

 Čas procedur dle SD- EKG, odběry, studijné procedury, 

podaní léku (start+stop time) 

Identifikace zdrojové dokumentace 



 Vyplňování CRFů 

 Koordinování a řešení jednoduchých dotazů- QUERIES 

 Spolupráce na zachycení a reportování AE, SAE s lékařem  

 Vyplňování logů - teplotní, logy o výdeji a přijmu studijních léků 

 Komunikace s lékárnou 

 Přítomnost na monitorovacích vizitách 

 Práce s pacienty 

 Zadávání do IVRS 

 Plánování návštěv 

 Příprava správných laboratorních kitů pro sestřičky  

 Výběr a distribuce léků  

 Studijní dotazníky  

 Příprava informovaných souhlasů  

 Telefonický kontakt s pacienty 

Požadavky na studijního koordinátora 



  Diagnóza onemocnění  

 Všechny informace o současném stavu, které by mohli mít vliv na KH 

 Historie překonaných onemocnění, úrazů 

 Současná a předešlá terapie 

 Kritéria k zařazení pacienta do studie ( incl/excl. criteria) 

 Původ subjektu KH  ( vlastní pacient, referral, walk in) 

 Jiná závažná rodinná anamnéza 

 

Chyby: 

 Nesprávně vyplněná eligibilita (vynechaní některých bodů zar./vyr. kritérií) 

 Skríning- vyplnení VŠETKÝCH dg.pacienta-concurrent medical conditions! 

 Skríning- vyplnení VŠETKÝCH léků současné farmakoterapie-concomittant 

medications 

 Medical history (STOP DATE) vs. Concurrent medication (ONGOING!) 

 Neznámy původ pacienta KH 

Medical history: Základní požadavky 



 Před skríningem (pokud je to možné): 

• Pacientem předem vybraným pro studie poskytnout 

templát ICF 

 Proces s ICF podpisu  

• záznam v ZD znamená, že subjekt podepíše a datuje 

formulář souhlasu před tím, než se provedou veškeré 

studijní postupy  

• subjekt získa jeden originál ICF  

 Re-consenting vs. Re-screening 

 

Datum ICF podpisu = 1. den účasti pacienta ve studii 

 

Informovaný souhlas- ICF 



 Datum návštěvy  

 Skríningová návštěva číslo- visit 1. 

 Podepsání ICF 

 Založení jeden originál ICF  

 Pokud  "genetický" ICF - zaznamenat 

 Přiřazení skríningového  čísla  

 Záznam o příslušných studijních postupech  

 Postup musí být podepsán a datován studijním personálem, který provedl 

vyšetření (např. vitálních funkcí musí být podepsány sestrou) 

 Souběžná medikace, lékařská anamnéza 

 Antikoncepční metody 

 Další návštěva naplánována na ... 

 

Skríning 



 Datum návštěvy  

 Výsledky o tom, že pacient splňuje kritéria pro podaní IP( na základe 

skríningových výsledků, splnění randomizačních kriterii  

 Pacientovi přidělená medikace (IVRS,IWRS ... fax / e-mail potvrzení 

dokument musí být zaznamenáno v ZD 

 Záznam o randomizaci dle studijního diagramu (podepsána a datována 

studijním personálem, podle delegačního logu)  

 IP výdej pacientovi, poučení o užívaní a skladování a povinnosti vrátit 

nepoužité IP  

 Karta pacienta, 24h kontakt na vyšetřovatele za předpokladu nežádoucích 

účinků nebo změny stavu 

 Vyplnění dotazníku, když je součástí KH 

 Průběžná medikace, antikoncepce  

 Další návštěva naplánována na ... 

 

Randomizace 



 Datum návštěvy  

 Zdravotní stav pacienta 

 Klinická pozorování, AE (specifické otázky související s IP profilem: 

antikoagulans-krvácení)  

 AE-intenzita, IP kauzalita 

 SAE, Endpointy - veškeré doklady zaslané do pharmakovigilance, vč. 

potvrzení faxu  

 CONMED-změny léku a důvody pro změnu  

 Studijní postupy podle rozpisu studijných procedur (dotazníky dokončena, 

odebraný vzorek ...)  

 Potvrzení - pacient je způsobilý pokračovat  

 IP výdej (připomínka spúsobu užívaní, uložení a návratu)  

 Další návštěva naplánována na ... 

 

Další studijné návštěvy 



 Důvod pro odstoupení od KH  

 Datum zrušení nebo ukončení KH 

 Záznamy o sledování po ukončení KH 

 Korespondence týkající se KH (např. korespondence s 

lékařem primární péče o účasti ve studii, včetně minulé 

anamnézy, nebo korespondence s lékařským 

monitorem 

Odstoupení od KH/Ukončení KH 



Záznamové knihy KH-CRF  
Case Report Form 

Záznamová kniha (nebo CRF) je papír nebo elektronický dotazník 
specificky používán v klinických studiích. CRF je nástroj používaný 

sponzorem klinického hodnocení pro sběr dat z každého 
zúčastněného centra KH. Veškeré údaje o každém subjektu KH, který 

se účastní klinického hodnocení jsou drženy a / nebo 
dokumentovány v CRF, včetně nežádoucích účinků.  

 
Zadavatel klinického hodnocení  shromažďuje konkrétní údaje, které 
potřebuje, aby otestoval své hypotézy nebo odpověděl na  výzkumné 

otázky.Velikost CRF se může pohybovat až na stovky stran 
elektronicky zachycených dat získaných v průběhu týdnů či měsíců.  

 
Zadavatel je odpovědný za navrhování CRF, která přesně představují 

protokol klinického hodnocení, stejně jako řízení jejich výroby, 
monitorování sběr dat a kontrola obsahu vyplněné CRF. 

 
 



Rychlé 

Efektivní 

Bezpečné Ekologické 

El.Záznamové knihy KH - eCRF  
eCase Report Form - EDC 

InForm 

Medidata Rave 

Oracle 
Merge 

e-Capture 



 Osobní údaje o pacientovi (IWRS interface) 

 Čas a datum podpisu eCRF 

 Čas prvé procedury( lab.odběry.. study specific) 

 Nekompletně vyplněné dotazníky 

 Fyzikální funkce (TT. TK, Pulz, Dych- Ex. TT ZD 36,5 stupňů, v eCRF 

36,8 stupňů..) 

 Medical history vs. Concurrent medical condition (často nevyplnené)  

 Definice diagnóz (Ex. Použiti Aj vs. Lj, občas české názvy (5%)) 

 Dotazníky (papírová forma) 

 Čas podaní IP (u infúzií start aj stop čas) 

 Laboratórni výsledky (signifikantnosť až po obdržení výsledku!) 

 Timing- vyplnění do 3/5 pracovných dní- audit trial kontrola 

Chyby v eCRF                                         1. 



 Hlášení AE 

 Správne hlášení SAE (do 24 hodín od upozornenia) 

 Progres, změna, ukončení SAE 

 IP- přerušení léčby, čas podaní, accountabilita! 

 Concomittant medication –souběžná medikace( uvedeni 

generického názvu vs. názvu účinné látky) 

 

 

 QUERIES: 

 Manuálne zadává monitor při SM (ex. korekce oproti ZD) 

 Automatické zadává DM (odchylky od protokolem zadaných 

norem. EKG, hodnota TK…) 

 

Chyby v eCRF                                         2. 



Děkuji za pozornost! 
 

OTÁZKY 

http://www.google.cz/url?q=http://blog.mdsol.com/whos-afraid-of-risk-based-monitoring/&sa=U&ei=f9w9U5jzCorA0gGZ-oDQDg&ved=0CDIQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNEvuHBgKuFbPH08fbvZpjM-BWMTfA

