
Funkcionalita databázy: 
 
Dáta zadávané do databázy: 
 
Dáta ktoré musí mať: 

 Načítanie dát z xml súboru CTA Annex I 
 Doplnenie o dalšie informácie: 
 Dátum žiadosti 
 Dátum prijatia žiadosti 
 Registratúrne číslo 
 Oponenti (v budúcnosti môžu byť aj viacerý) 
 Stop time (ak je) 
 Dátum stanoviska 

 
Každé klinické skúšanie obsahuje veľ a korešpondencie, preto je nutné mať možnosť 
vkladať dáta tak aby boli trekovateľné kedy čo bolo dodané. 
 
Počas života klinického skúšania chodia ďalšia dokumentácia  

 Napríklad načítanie nového xml filu – kde predchádzajúce dáta musia byť 
uchované (ak by bolo možné vydieť zmeny od predchádzajúcej žiadosti bolo by 
super) 

 Kedy bola žiadosť podaná 
 Kedy bola prijatá 
 Čo obsahuje žiadosť –možnosť vybrať z viacerých možností ako napríklad 

o  IMPD 
o  Protokol amendment 
o  IB 
o  ICF 
o  zaradenie prvého pacienta 
o  Ukončenie KS na území sSR 
o  Ukončenie KS vo svete 
o  DSUR 
o  CSR 
o  Povolenie KS 
o  Ročná hlásenie /o priebehu KS/ 
o  Nové centrum 
o  Vlastná /napr. zapisovanie našich rozhodnutí/ 
o  Záverečná správa 
o  Iné /napr. nejaké notifikácie alebo niečo, k čomu nie je možnosť výberu- 

napr. poslanie CTA, chýbajúcich dokumentov..) 
o  Schválenie Etickej komisii 

 či sa jedná o zmenu:  
o  podstatnú 
o  nepodstatnú 

(kde môže byť v jednej žiadosti kombinácia ako dokumentov, tak aj žiadosti) 
 
 
 
Čo sa môže robiť s dátami 



 
 Štatistika: 

o Koľko skúšaní bolo posúdených  
o Lehoty schvaľovania 
o  Koľko ktorých fáz máme 
o  Na ktorú diagnózu 
o  atď 
o  

 Do templátov stanovísk/rozhodnutí/žiadostí o posudky vkladať automaticky 
dáta, ktoré budú ťahané z databázy (Príloha dokument vložte prosím body 
z ANNEX I, z ktorých bodov sa majú dáta ťahať) 

 program Komisiu Pre Lieky  vkladať / preklápať z databázy. 
 Vytvoriť z kontigenčné tabuľky, v ktorých by sme vedeli sa dostať aktuálne 

informácie 
 Alebo tabuľku, ktorá nám dáva riadny prehľad o aktuálnych KS (ako v prílohe 

naša tabuľka - Kalkulácia termínov 2018.xlsx - odkaz) 
 Zadávať dáta v rámci ročnej správy (kde by nám cez webový ortál vkladali 

informácie zadávatelia – nám by sa to ukázalo v tabuľkovom prehľade a ony by 
z toho mohli mať pdf výstup. (Informačná list 1/2018 
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/klinicke-skusanie-
liekov/pokyny/informacne-listy?page_id=4863) 

 
 
Vyhodnotenie dokumentu (ako bol dokument spracovaný):  

 Povolené KS, Nepovolené KS, Námietky KS, Námietky, Akceptácia, Zaslané, 
ukončenie, a.a.  

 
Zároveň by sme z našej databázy potrebovali urobiť takýto nástroj pre pacientov 
a odbornú verejnosť ako majú v susedných Čechách 
(http://www.sukl.cz/modules/evaluation/) alebo v EU 
(https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).  
 


