Kurz vhodný pro ty,
kteří chtějí rozumět
výsledkům
klinických studií a
umět je
interpretovat

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH
KLINICKÝCH STUDIÍ

Doporučeno pro lékaře, odborné garanty a další osoby aktivně
prezentující výsledky klinických dat, zástupce farmaceutických
firem, projektové manažery, osoby zapojené do projektů
klinického výzkumu

9
hodin

ANOTACE
Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech
klinického výzkumu a pro svou práci potřebují schopnost podrobnější interpretace
výsledků klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o principech statistického
uvažování, statistických metodách využitých při hodnocení vybraných studií a podrobněji
je seznámit s interpretací prezentovaných dat v publikacích.

ZAMĚŘENÍ
aktuální problematika v dané terapeutické oblasti, např. onkologie, hematoonkologie,
hematologie, pneumologie, diabetologie, kardiologie, gastroenterologie, neurologie.
Studie mohou být voleny na míru dle přání uchazečů.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE
ZÁKLADY BIOSTATISTIKY
V úvodní části si vyjasníme základní pojmy biostatistiky, které se objevují v publikacích
výsledků studií napříč obory.
o
Design studií
o
Zkreslení
o
Cílové parametry hodnocení
o
Principy statistického uvažování
POKROČILÉ STATISTICKÉ METODY
Projdeme si podrobněji metody, které se objevují ve vybraných studiích, jak výsledky číst
a jak je interpretovat. Vyzkoušíme si výsledky aktivně prezentovat.
o
Statistické metody použité ve vybraných klinických studiích
o
Interpretace výsledků
INTERPRETACE KLINICKÝCH STUDIÍ
Podrobně projdeme vybrané studie a jak lze konkrétní výsledky, tabulky a obrázky
interpretovat. Budeme diskutovat, čím se studie odlišují, co je pro ně společné a jak lze
výsledky využít v klinické praxi. Na závěr si shrneme, kde lze hledat doplňující informace
ke studiím.
o
Interpretace konkrétních studií
o
Regulatorní kontext

Kurz vhodný pro
začátečníky, kteří
chtějí porozumět
základním pojmům
z oblasti analýzy dat

ZÁKLADY APLIKOVANÉ ANALÝZY DAT

Doporučeno pro lékaře, zdravotní sestry, vědecké pracovníky,
odborné, zástupce farmaceutických firem, projektové manažery
a další.

4
hodiny

ANOTACE
Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí
na projektech klinického výzkumu, v nichž dochází ke sběru a hodnocení klinických dat.
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy ze statistiky, se kterými se běžně
v praxi setkávají a napomoci jim tak lépe číst výsledky statistických analýz.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE
Úvod do aplikované analýzy dat
V úvodní části si probereme principy biostatistiky, jak popsat a vizualizovat různé typy dat,
se kterými se lze v klinické praxi setkat. Řekneme si, co je interval spolehlivosti a jaký je
jeho význam v biostatistice a při interpretaci výsledků.
o Biostatistika a její význam
o Klíčové principy biostatistiky
o Typy dat a jejich vizualizace a popis
o Identifikace odlehlých hodnot
o Intervaly spolehlivosti
Úvod do testování statistických hypotéz
Navážeme pokročilejšími pojmy z oblasti testování hypotéz – co je P-hodnota, jak ji
interpretovat a jaké faktory mohou P-hodnotu ovlivňovat. Pojmy budeme vysvětlovat na
konkrétních příkladech s aktivním zapojením uchazečů.
o Principy a pojmy testování hypotéz
o P-hodnota a její interpretace, síla testu
o Statistická versus klinická/biologická významnost
o Problém násobného testování hypotéz
o Superiorita, ekvivalence, non-inferiorita
o Optimalizace velikosti vzorku

Chcete začít sbírat
data a umět stanovit
správný design
studie? Pak je tento
kurz přesně pro Vás

DESIGN NEINTERVENČNÍCH STUDIÍ Z POHLEDU
STATISTIKA

Doporučeno pro lékaře, odborné garanty, vědecké pracovníky,
zástupce farmaceutických firem, projektové manažery a další

4
hodiny

ANOTACE
Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na přípravě
neintervenčních studií (NIS). Cílem kurzu je informovat účastníky o základních typech
designů NIS a jaké úkony je nutné vyřešit při plánování NIS z pohledu statistika, tzn. výběr
populace, stanovení cílů, design a vhodné metodiky hodnocení

CO SE NA KURZU NAUČÍTE
Typy studií
V úvodní části si shrneme, jaké informace provedením studií získáváme, rozdělíme studie
podle různých kritérií a řekneme si, jaké výhody a nevýhody přináší neintervenční studie
z pohledu síly o rozhodování.
o Rozdělení studií
o Neintervenční studie
Co musíme vědět před zahájením studie
Pobavíme se, nad čím je potřeba se zamyslet během přípravné fáze studie, jak studii
nastavit tak, aby odpověděla na otázky, které od ní očekáváme. Probereme si jednotlivé
kroky přípravné fáze, jak na sebe navazují a jaké nabízí možnosti, včetně konkrétních
příkladů.
o Klinická hypotéza
o Cílová populace
o Cílové parametry hodnocení
o Typ studie
o Velikost vzorku
Praktický příklad přípravy studie
Vyzkoušíme si plánování studie v praxi. Každý účastník si ze svého oboru vybere téma,
na které by šla vystavět studie, a postupnými kroky si nadefinuje vlastní studii tak, aby
byla realizovatelná a výsledky byly objektivní a užitečné.

Chcete začít sbírat
data a umět stanovit
správný design
studie? Pak je tento
kurz přesně pro Vás

ÚVOD DO MANAGEMENTU KLINICKÝCH DAT

Doporučeno pro lékaře, zdravotní sestry, zástupce
farmaceutických firem, vědecké pracovníky, odborné garanty
a další

4
hodiny

ANOTACE
Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí
na projektech klinického výzkumu, v nichž dochází ke sběru klinických dat. Cílem kurzu
je seznámit účastníky se základy péče o klinická data tak, aby ve své praxi byli schopni
rozlišit, co je při plánování projektu důležité, čemu věnovat pozornost a jak v průběhu
projektu postupovat.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE
Co je management klinických dat (CDM)
V úvodní části si vyjasníme základní pojmy a řekneme si, proč je potřeba se
managementem dat v klinických projektech zabývat.
o Definice CDM
o Různé přístupy k managementu klinických dat
o Cíle a výstupy
Co bychom si měli uvědomit, než se pustíme do práce
Pobavíme se, nad čím je potřeba se zamyslet, než se pustíme v projektu klinického
výzkumu do práce. Probereme různé typy dat z pohledu jejich struktury, toku a dalšího
zpracování, zmíníme pravidla a dokumenty, které je třeba v projektu respektovat.
o Tok dat
o Klíčové dokumenty
o Standardní procesy
Proces managementu klinických dat
Řekneme si, jaké činnosti patří do managementu klinických dat. Projdeme kroky
přípravné fáze od chystání dotazníku pro sběr dat, přes základy tvorby databáze až po
plánování kontrol, které budou realizovány na sbíraných datech. Zmíníme i základy
nadstavbových procesů kontroly dat.
o Tvorba CRF, budování databáze, spuštění systému pro sběr a kontrolu
dat
o Sběr dat, kontrola dat, řešení nesrovnalostí v datech, nezbytná
dokumentace, reporting harmonizace databází nežádoucích příhod, revize
dat

Chcete začít sbírat
data a umět stanovit
správný design
studie? Pak je tento
kurz přesně pro Vás

MANAGEMENT KLINICKÝCH DAT

Doporučeno pro lékaře, zdravotní sestry, zástupce
farmaceutických firem, vědecké pracovníky, odborné garanty
a další

9
hodin

ANOTACE
Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech
klinického výzkumu a pro svou práci potřebují podrobnější znalosti principů
managementu klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o všech důležitých
aspektech sběru a zpracování klinických dat a podrobněji je seznámit s jednotlivými
činnostmi a nástrahami celého procesu práce s daty.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE
Co je management klinických dat (CDM)
V úvodní části si vyjasníme základní pojmy a řekneme si, proč je potřeba se
managementem dat v klinických projektech zabývat.
o Definice CDM
o Různé přístupy k managementu klinických dat
o Cíle a výstupy
Co bychom si měli uvědomit, než se pustíme do práce
Pobavíme se, nad čím je potřeba se zamyslet, než se pustíme v projektu klinického
výzkumu do práce. Probereme různé typy dat z pohledu jejich struktury, toku a dalšího
zpracování, zmíníme pravidla a dokumenty, které je třeba v projektu respektovat.
o Tok dat, Klíčové dokumenty, Standardní procesy
Proces managementu klinických dat
Řekneme si, jaké činnosti patří do managementu klinických dat. Projdeme kroky
přípravné fáze od chystání dotazníku pro sběr dat, přes základy tvorby databáze až po
plánování kontrol, které budou realizovány na sbíraných datech. Zmíníme i základy
nadstavbových procesů kontroly dat.
o Role a zodpovědnosti v procesu CDM
o Přípravná fáze projektu
§ Tvorba CRF, Budování databáze, Plán kontroly dat, Školení
uživatelů a komunikace
o Projekt po zahájení sběru dat
§ Metody kontroly dat, Řešení nalezených nesrovnalostí, Reporting,
Lékařské kódování, Harmonizace databází nežádoucích příhod,
Proces revize dat
o Dokumentace, komunikace, Ukončení projektu, uzamčení databáze,
archivace

PŘEHLED KURZŮ A CENÍK
NÁZEV KURZU

DOBA
TRVÁNÍ

CENA BEZ DPH

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ

9hod

6.900,- Kč

ZÁKLADY APLIKOVANÉ ANALÝZY DAT

4 hod

2.900,- Kč

DESIGN NEINTERVENČNÍCH STUDIÍ Z POHLEDU STATISTIKA

4 hod

2.900,- Kč

ÚVOD DO MANAGEMENTU KLINICKÝCH DAT

4 hod

2.900,- Kč

MANAGEMENT KLINICKÝCH DAT

9 hod

6.900,- Kč

