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Klinické studie nebo-li klinické 

hodnocení se stává součástí 

kaţdodenní práce sestry na 

hemodialýze.

V nefrologii je v současnosti 

nejčastěji zastoupená studijní 

farmakoterapie týkající se léčby 

anémie a hladiny parathormonu
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Úloha studijní sestry 

Přímá péče s pacientem dle 

naplánovaných úkonů

Servisní role

Úloha studijního koordinátora

Organizační a administrativní 

servis
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Role studijní 

sestry/koordinátora  v českém 

ošetřovatelství je novým 

pojmem

studijní sestra, studijní 

koordinátor

?
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Role servisní

Edukátorka

Manaţérka

Mentorka

Advokátka
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Role servisní

 Plánování a příprava odběrů

 Objednání suchého ledu

 Zpracování biolog. materiálu přesně dle 

Protokolu studie

 Uchovávání vzorků v teplotně 

kontrolovaných lednicích a mrazácích

 Příprava ţádanek 

 Sledování mnoţství a expirace labor. kitů

k jednotlivým návštěvám
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Role servisní

 EKG, USG, sledování FF – váha, tlak, 

TT, P, dech, dle poţadavku Protokolu

 Kolekce dat a dokumentace ve shodě 

s Protokolem

 Labor. výsledky – kompletizace, 

zpracování, archivování, příp. 

reportování  
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Role servisní

Komunikace s monitorem 

s odběrovými centry

Příprava veškeré dokumentace 

při návštěvě centra monitorem
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Dokumentace

 Zdrojová (nemocniční – čas podání, dávka, 

LOT, způsob aplikace, moţné komplikace a 

neţádoucí účinky), archivace na centru

 Studijní – evidence léku

 Elektronická – eCRFy, ALMAC, emailová 

korespondence

 Provozní dokumentace – laboratorní 

certifikáty pro pouţívané metody, 

bezpečnostní technická kontrola pro 

veškeré pouţívané přístroje a analyzátory
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Poţadavky na sestru

 Jazyková vybavenost (AJ)

 Znalost GCP (vč. absolvování kurzu GCP)

 Práce s PC

 Důslednost, spolehlivost, přesnost

 Komunikativnost

 Časová flexibilita, trpělivost, zdravá 

průbojnost

 Ochota se učit novým věcem
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Situace ve světě

 Velice ceněná pracovní pozice 

 Austrálie: postgraduální 2 semestrový 

studijní obor na Univerzitě

 USA a Kanada: samostatný studijní 

program Bc., Mgr. , vysoce ceněné 

nemocnicemi i farmaceutickými firmami, 

samostatně pracující

 Evropa: nejednotná, liší se stát od státu

 Česká republika: nový, rozvíjející se obor
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Informační zdroje

 http://www.tribune.cz/clanek/13426 

 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/nurses/

2000-study/nurses_part1_en.pdf

 http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-

organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-

redes-centros-investigacion2/fd-centros-unidades2/fd-

investen-isciii-

2/docus/investen_NursingResearchInEurope.pdf

 http://www.sukl.cz/modules/evaluation/
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Děkujeme za pozornost


