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Obrázek 2. Anonymizovaná ukázka interaktivnû dostupné sítû onkologick˘ch pracovi‰È v regionech
Generálním partnerem projektu NOP On-line a poskytovatelem grantu je spoleãnost AstraZeneca Czech Republic.

19 Organizace péãe o pacienty zaﬁazené do klinick˘ch hodnocení v MOÚ.
Demlová R., Horová R., Hanáková M., Haiãmanová J., Bártová E., Smílková S., Hofmanová Î
Oddûlení klinického hodnocení MOÚ, Brno

Managementem provádûní klinick˘ch hodnocení léãiv se v Masarykovû onkologickém ústavu zab˘vá Oddûlení klinického
hodnocení jiÏ od roku 1998.
Poãet aktivních klinick˘ch studií kaÏd˘m rokem stoupá. Na konci roku 2006 se v MOÚ realizovalo 51 studií (21 s aktivním
náborem a 30 ve follow-up fázi). S poãtem studií souvisí i zvy‰ující se poãet subjektÛ – pacientÛ, kteﬁí jsou v MOÚ léãeni a sledováni v rámci klinick˘ch hodnocení. Od roku 1998 do roku 2006 bylo zaﬁazeno 451 pacientÛ, pﬁiãemÏ 187 bylo k tomuto datu
v aktivní léãbû. V mnoha studiích MOÚ v poãtu zaﬁazen˘ch pacientech stojí na ãeln˘ch místech v rámci âR i celosvûtovû.
Péãe o subjekty hodnocení je organizována komplexnû, v rámci celého ﬁe‰itelského t˘mu, kter˘ tvoﬁí zkou‰ející, koordinátorka/v˘zkumná sestra, farmaceut a radiolog. Dobrá spolupráce a komunikace mezi jednotliv˘mi ãleny t˘mu je nezbytnou podmínkou kvalitnû provedeného hodnocení, jejichÏ nároãnost v mnoha ohledech roste.
Pﬁípravná fáze
V úvodní fázi pﬁíprav nového klinického hodnocení zkou‰ející ve spolupráci s Oddûlením klinického hodnocení zvaÏuje proveditelnost studie na pracovi‰ti, zejm. z hlediska zamûﬁení studie a její personálnû-technické nároãnosti, v˘bûru subjektÛ, etick˘ch, ekonomick˘ch a dal‰ích aspektÛ.
Pﬁípravu klinick˘ch studií provází rovnûÏ neustále se zvy‰ující administrativní zátûÏ. Oddûlení klinického hodnocení zaji‰Èuje pro zadavatele ﬁadu potﬁebn˘ch dokumentÛ a ‰kolení ﬁe‰itelského t˘mu.
Smluvní jednání je vedeno v ãasovém souladu s rozhodováním Státního úﬁadu pro kontrolu léãiv (SÚKL) a etick˘ch komisí.
Provádûcí fáze
Po získání souhlasu SÚKLu a etick˘ch komisí a po podepsání smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem, vstupuje klinická studie do provádûcí fáze, kterou zahajuje iniciaãní schÛzka.
Pro úspû‰né provádûní klinické studie na pracovi‰ti je nutná v˘borná a vãasná informovanost lékaﬁÛ i sester o poÏadavcích
nové studie, zejména ve vztahu ke specifikám pﬁedepsan˘ch vy‰etﬁení a vedení zdrojové dokumentace. Klíãová je v této fázi také
práce s pacienty, kter˘m je nutné dát k dispozici v‰echny potﬁebné informace, a to rozhodnû nejen prostﬁednictvím informovaného souhlasu, ale i pohovorem.
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V˘zkumná sestra se zkou‰ejícím lékaﬁem úzce spolupracuje na vyhodnocení vhodnosti pacientÛ pro danou studii, koordinuje screeningová vy‰etﬁení a jeho v˘sledky, pracuje s centrálními laboratoﬁemi v zahraniãí (odesílání vzorkÛ, radiologick˘ch vy‰etﬁení apod.) a pacienta randomizuje, nejãastûji pomocí IVRS systému.
Pacient po zahájení studiové léãby pravidelnû dochází na kontroly a dle poÏadavkÛ protokolu se podrobuje pﬁedepsan˘m
vy‰etﬁením a odbûrÛm. Koordinátoka/v˘zkumná sestra jeho náv‰tûvy zpracovává do záznamov˘ch listÛ pacienta (CRF), které
jsou nyní jiÏ vût‰inou elektronické.
Kvalitu odvedené práce pravidelnû kontroluje pﬁi sv˘ch náv‰tûvách monitor, úzce spolupracující zejména s koordinátorkami/v˘zkumn˘mi sestrami. Závûry monitorÛ jsou cennou zpûtnou vazbou pro zkou‰ející, zejména v oblasti správné vedené zdrojové dokumentace.
Sledovací a ukonãovací fáze
Léãba v klinické studii mÛÏe b˘t ukonãena buì standardnû, nebo mimoﬁádnû: v pﬁípadû progrese onemocnûní, neakceptovatelné toxicity nebo z rozhodnutí pacienta, zkou‰ejícího ãi jin˘ch dÛvodÛ dle protokolu.
Pacient je i nadále sledován v rámci follow-up fáze. Charakteristika sledování této fázi z hlediska frekvence ãi sledovan˘ch
faktorÛ je dána protokolem.
Po ukonãení sledování, shromáÏdûní a zkompletování ve‰ker˘ch dat, je centrum uzavﬁeno a materiály se archivují po dobu
15 let.
Provádûní klinického hodnocení léãiv je práce s pacienty i s daty. VyÏaduje vysoké pracovní nasazení, dobré ﬁízení t˘mu, kvalitní komunikaãní schopnosti a peãliv˘ data management.
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