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Sequential FDG-PET and 
Plasma/Tissue miRNA as a 
Biomarkers of Preoperative 
Treatment Strategy in Locally 
Advanced Oesophago-Gastric 
Cancer 

Cíl: Podíl R0 resekcí v rameni 
A a rameni B

Akademické klinické hodnocení 
GastroPET

• Akademický výzkum: zadavatel MOU, bez zázemí firmy a velkých peněz

• Klinické hodnocení: naplnit legislativní požadavky na zadavatele

• Grantový projekt: naplnit závazky vůči grantové agentuře

• Multicentrický projekt: smlouvy, logistika, spolupráce



1. Přiklepnutí grantu

2. Peníze na pojištění KH

3. Co často nelze v nemocnici zajistit

4. Smluvní zajištění KH

5. Příprava studijní dokumentace

6. Podání na SUKL, MEK, LEKs

7. Příprava „prováděcí“ dokumentace

8. Iniciace KH

9. Průběh a ukončení studie

10. Na co vás komerční studie nepřipraví

Úplně nejvíc kritické momenty

= kompletní příprava a průběh klinického hodnocení



• vyhlášení soutěže 

• vyhlášení výsledků soutěže 

• podepsána smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem (MOÚ)

• první podání SUKL, pak doplnění dokumentace

• povolení SUKLu je povinným dokladem, který je třeba doložit před uzavřením 
smlouvy. Bohužel se tak nestalo ani v další dvouměsíční lhůtě  po uzavření 
smlouvy  v souladu s čl.XIX.  odst.2  smlouvy.

!   Grant je nutné naplnit v určených indikátorech a časových lhůtách. 
Hlídat zadávací dokumentaci. Nezbytná spolupráce grantového odd.

! Grant vs. KH – jiné týmy (odměny), jiné smlouvy

! Možná změna – nejprve schválení SUKL, uznatelné pojištění KH

1. Přiklepnutí grantu

!



2. Peníze na pojištění KH

• Stále nejsou v uznatelných nákladech grantu – změna?

• Nelze hradit z peněz nemocnice (státní příspěvková atd)

• Často se řeší přes různé nadační fondy a dary – je to 
etické? Je to cílem těchto fondů? 

• Pro výzkumné instituce je možností IPO (Institucionální 
podpora)



3. Co často nelze v nemocnici zajistit

• Farmakovigilance

• Monitoring

• Datamanagement

• Statistika

• Audit KH/centra

• Management kvality KH

www.czecrin.cz
https://www.czecrin.cz/jak-se-zapojit-1



4. Smluvní zajištění

Smlouva

Plná moc pro jednání

Pověření investigátora

Grantová smlouva

Pojištění

Smlouva s CZECRIN

S centrem – Olomouc

S centrem – Praha 

+ smlouvy s laboratořemi apod., další spolupříjemci grantu



• Protokol

• Synopse

• Informovaný souhlas – odběry, vyšetření, není jasné z
protokolu, i zde nutná spolupráce lékaře

• Karty pro pacienty

• Ostatní materiály pro pacienty

• CRF – i zde nutná spolupráce lékaře

Je nutná spolupráce budoucího studijního týmu/iniciátorů
studie/studijní koordinátorky. Jsou zvyklí dostat vše hotové a
dokonalé.

Nebyla spolupráce ostatních příjemců grantu.

5. Studijní dokumentace

Úleva od HLP sekce –
SPC i místo IB

!



Vše nad rámec studijní dokumentace, co jsou investigátoři a
koordinátoři zvyklí dostávat od firmy, případně napůl
bezmyšlenkovitě podepisovat. Není dáno zákonem, není dáno
KLHy, každý to dělá jinak a v jiném rozsahu a z jiných důvodů více
či méně obhajitelných.

Dá se určit zákonné nepodkročitelné minimum?

• TMF Trial Master File

• ISF Investigator‘s Site File pro každé centrum

• Forms, manuály, logy

• CV, GCP, certifikáty

7. Příprava „prováděcí“ dokumentace



• Nachystat a nabalit dokumentaci a vyrazit – nejlépe s 
koodinátorkou a PI

• Neexistují žádné páky – jsou v grantu/nedostávají 
peníze/jsou jediným centrem

• „To my vyplňovat nebudeme.“ „My je tam budeme zařazovat i 
bez toho vyšetření v IC.“ „Externě zasílat? A jak se to dělá?“

• Máte 4 hodiny na předání (více)roční práce – bez zásadního 
zájmu druhé strany

8. Iniciace



• Oznámení o zahájení

• Zpráva o průběhu KH

• Zpráva DSUR

• Aktualizace IB

• Fakturace

• Smluvní závazky

• Oznámení o ukončení

• Zpráva o ukončení KH

• Souhrnná zpráva o KH

9. Průběh a ukončení studie

• Změny dokumentace

• Komunikace s centry

• Monitoring

• SAE

• Odchylky od protokolu –
záznamy, hodnocení, 
nápravná opatření, 
hodnotitelnost dat

• Kvalita/audity

Práce moc neubyde, nepodceňovat časovou 
náročnost řízení průběhu projektu



• V nemocnici vidíte komerční studie z pohledu centra

• Povinnosti zadavatele a nastavení vnitřních mechanismů, peníze

• Vytížení koordinátorky a PI při přípravě KH 

• Nespolupráce zadavatele i center

• Nezájem ostatních lékařů v ZZ

• Bez spolupříjemce grantu – co s tím?

• Hledání nových center mimo grant – jak hradit? Je to fér?

• Malý nábor + screening failure, pouze 2 centra – kde brát pacienty?

• Opakované změny dokumentace – „však to změňte, ne?“

• Zadavatel znamená tak 2 lidé – každý má několik funkcí

• Předčasné ukončení studie, nenaplnění grantu/smluvních závazků

• Prodloužení náboru – kde vzít peníze?

• Nezahájení studie z tisíce důvodů (až 3/4 marné práce)

10. Na co vás komerční studie nepřipraví



! Jeden člověk je málo, nelze řešit v každém ZZ zvlášť, je nutné 
spolupracovat a sdílet – větší zapojení do CZECRIN

! V jednotlivých ZZ doporučuji spíše hodnocení postupů, 
metod, neintervenční studie… (ale tam je zase šedá zóna)

 
Prezentace umístěny na stránkách www.pharmaround.cz 

 skupina Koordinátoři klinických studií 

 

renata.hejnova@mou.cz

Take-home message


