
Proces zarządzania danymi 



PRAWO

DPK=Dobra Praktyka Kliniczna (GCP) 
składa się z 13 podstawowych zasad z których dwie 
odnoszą się  bezpośrednio do danych pochodzących                                             
z badań klinicznych



PRAWO - ZASADY GCP 
Należy zapewnić ochronę danych, które mogą pomóc w identyfikacji 
uczestników badania, przestrzegając ich prywatności oraz zasad 
poufności zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Całość  danych z badania powinna być zebrana i przechowywana       
w sposób, który umożliwia ich właściwe przedstawienie, interpretację    
i weryfikację.



Dane osobowe – wyjaśnienie pojęcia



Zarządzanie  danymi



Co to jest protokół

Jest to zapisany i zatwierdzony przez wszystkie strony 
uczestniczące   w badaniu (w przypadku uczestnika, określa to 
Świadoma Zgoda Uczestnika) szczegółowy plan badania, który 
określa jakie dane, w jaki sposób i w jakim odstępie czasowym 
będą zbierane od uczestników trakcie badania. 



Co to jest kwestionariusz badawczy?

Kwestionariusz badawczy  (CRF) jest elektronicznym lub 
papierowym  formularzem do zbierania wszelkiej informacji 
pochodzącej od uczestników badania a określonej w protokole

Kwestionariusz badawczy (CRF) pozwala na:

Efektywne i odpowiednie kolekcjonowanie danych
Zebranie danych w sposób, który umożliwia ich przetwarzanie, 
analizę.  i prezentowanie. 





Co to są metadane ? 
Jest uporządkowany zapis, który mówi nam o tym jakie dane będą 
zbierane oraz jak będą zorganizowane
• jest to tabela do zarządzania danymi 
• jest to narzędzie do kontrolowania danych:
• Zawartość i poszczególne definicje
• Zasady walidacji danych 
Zapis metadanych konsekwentnie i skutecznie opisuje dane oraz 
obniża ryzyko powstania błędów poprzez opisanie zawartości 
poszczególnych tabel oraz struktury danych , które zbieramy
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Co to jest baza danych? 
Jest narzędziem do przyjmowania danych z kwestionariusza 
badawczego 
(CRF-u)

Powinna zawierać funkcjonalną komponentę pozwalającą na tworzenie 
pytań w przypadku zaobserwowania niezgodności jak również 
możliwość przesyłania raportów

Dane powinny być kodowane w postaci cyfr , aby umożliwić analizę 
statystyczną



Umożliwia odpowiednie przechowywanie danych, przygotowanie 
raportów, interpretację, jak również weryfikację.

2 systemy bazy danych występują zwykle razem  obok siebie: 
• Baza zarzadzania badaniem::informacje dotyczące uczestników, 

odsetek planowanej rekrutacji, odsetek kompletności danych,……
• Kliniczna baza danych:  punkty końcowe badania, efekt badania

Schemat bazy danych 



Schemat bazy danych 
W obydwu przypadkach bazy danych powinna ona mieć 
funkcjonalności pozwalające na:

walidację danych (zakres danych, wyjątki….)
tworzenie pytań i raportów 
przeprowadzenie audytu



Testowanie/walidowanie bazy danych
Sprawdzenie
Zakresów norm, możliwych wyjątków, braku danych, czyli wszystkiego 
co może być w kwestionariuszu  i czy jest to również w metadanych 

Sprawdzenie możliwości eksportu danych (dla klinicznej bazy danych)

• Czy zmienne są te same i czy są wszystkie 
• Czy kodowanie kategorii jest prawidłowe
• Czy wszystko co jest w kwestionariuszu jest również  w metadanych



Zbieranie danych

• należy zapewnić walidacje danych 
• dane źródłowe są identyfikowane i prawidłowo przeniesione            

do metadanych
• proces zbierania danych i przenoszenia do metadanych jest 

monitorowany (source data verification)



PRZED  
- testowanie
- przygotowanie procedur
- szkolenie
W TRAKCIE  
- Audyt
Cokolwiek zostało zrobione  i sprawdzone powinno być 
udokumentowane

Zbieranie danych



Bezpieczne zbieranie danych
• Musi być zgodne z DPK (GCP – CHMP/ICH/GCP/135/95). 
• Zbieranie bezpieczne danych powinno być opisane w procedurze. 
• Dane powinny być zabezpieczone przed utrata lub 

nieautoryzowanym dostępem, a jednocześnie dostępny dla tych 
którzy powinni mieć dostęp.

• Zabezpieczenie identyfikacji uczestników powinno  polegać na użyciu 
kodów PID (participant identifier)

• Każde z używanych elektronicznych narzędzi w przypadku dostępu 
do danych powinno być zabezpieczone hasłem
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Wprowadzanie danych

• różne metody wprowadzania danych są możliwe 
(ręczne , optyczne,…)

• rodzaj danych tez może wpływać na metodę 
(liczby, tekst, zdjęcia…)

• każde wprowadzenie powinno być opisane w 
procedurach postepowania z danymi



Elektroniczne wprowadzanie danych
Podobnie jak ręcznie tylko przy użyciu technologii elektronicznych. 
Czego najczęściej używamy ?
• PC
• Laptopów
• Urządzeń mobilnych 
• Audio np. IVRS
• wizualnych wiadomości
• Poczty elektronicznej
• web-based systems
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„Czyszczenie” danych

• błędy mogą przybierać różne formy w zależności od zbieranych 
danych w badaniu

• błędy należy poprawiać kiedy tylko jest to możliwe po uprzedniej 
weryfikacji i opisaniu tego w raporcie.

•  odpowiednie audyty z badania powinny być opisane                           
i przechowywane aby udokumentować wprowadzone zmiany



Przygotowywanie raportów
• W trakcie badania jego kierownik przygotowuje zwykle serie 

raportów, które zwykle obejmują (ale nie musza się ograniczać tylko 
do tego):

• Postęp rekrutacji w badaniu
• Odsetki uczestników przychodzących na kontrolę po ukończeniu 

badania
• Zgłoszone poważne zdarzenia niepożądane  SAEs
• Odsetki kompletności danych  
• Odsetek uczestników, którzy nie ukończyli badania


