
Wprowadzenie do Systemu Informacji o Badaniach Klinicznych –
(Clinical Trials Information System) oraz jego funkcjonalności/ 

Overview of CTIS workspaces and common system
Functionalities M02
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Od momentu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 536/2014 (rozporządzenie w sprawie
badań klinicznych) CTIS będzie jedynym portalem służącym do przekazywania informacji
o badaniach klinicznych w UE, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa
uczestników.

Będzie on wspierał codzienne procesy biznesowe organów i sponsorów w całym cyklu trwania
badania klinicznego poprzez: narzędzia współpracy i komunikacji między sponsorami i organami,
zarządzanie dokumentami i funkcje sprawozdawcze.

CTIS będzie również wspierać wzrost przejrzystości danych dotyczących badań klinicznych
prowadzonych w UE dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem publicznej strony
internetowej.



Po uruchomieniu systemu CTIS będzie dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, zgodnie
z wymogiem zawartym w art. 81 ust. 8 rozporządzenia w sprawie badań klinicznych: "Interfejs
użytkownika bazy danych UE jest dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii".
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WYMAGANIA UNIJNE
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Grupa reprezentatywnych użytkowników z państw członkowskich, sponsorów i Komisji Europejskiej

uczestniczy w rozwoju systemu od marca 2019 r. i regularnie przekazuje informacje zwrotne, aby zapewnić,

że system będzie spełniał wymagania rozporządzenia w sprawie badań klinicznych, a jednocześnie

zaspokajał potrzeby procesów biznesowych zarówno organów regulacyjnych, jak i branży.

Ogólne informacje na temat stanu prac nad CTIS są dostępne na stronie internetowej EMA:

Po uruchomieniu systemu zostanie powołany zespół obsługi technicznej, który będzie zajmował się

wsparciem technicznym. Informacje na ten temat będą przekazywane za pośrednictwem Service Desk,

podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzanych przez EMA. Ogólny Service Desk EMA jest

dostępny pod adresem:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation

https://servicedesk.ema.europa.eu/jira/servicedesk/customer/user/login?nokerberos&destination=portals

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
https://servicedesk.ema.europa.eu/jira/servicedesk/customer/user/login?nokerberos&destination=portals
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EU CT Database Dane dostępne publicznie 
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ŹDRÓDŁA DANYCH CTIS

wprowadzane samodzielnie przez użytkowników

dane wprowadzane do systemu podczas wypełniania lub oceny dokumentacji badania klinicznego, a także
dokumenty przesyłane jako załączniki w niektórych częściach wniosku lub dokumentacji (np. list przewodni,
informacje o protokole, informacje o produkcie, itp.)

pobierane z innych baz danych

EudraVigilance (XEVMPD) - dane dot. produktów leczniczych pobierane ze słownika produktów leczniczych;
IAM (Identity and Access Management)- dane użytkowników (takie jak imię, nazwisko, e-mail lub

identyfikator użytkownika);
OMS (The Organisation Management Service) - dane organizacji (np. nazwa, adres.)
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DANE W SYSTEMIE CTIS
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Dane pobrane z innych baz i systemów są kopiowane do CTIS w momencie pobrania ich z tych baz. Dane
te nie są automatycznie aktualizowane w CTIS w przypadku wprowadzenia zmian w źródłowej bazie
danych. Dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa prawnego, aby zagwarantować, że CTIS odzwierciedla
dane w takim stanie, w jakim znajdowały się one w momencie składania wniosku przez sponsora lub
w momencie oceny wniosku przez państwo członkowskie.

Narzędzie sprawozdawcze Business Inteligence (analiza biznesowa) pozwala użytkownikom z państw
członkowskich na dostęp do standardowych sprawozdań dotyczących badań klinicznych zarejestrowanych
w CTIS oraz na generowanie sprawozdań na podstawie zestawu parametrów. Przykłady dostępnych
sprawozdań obejmują:
o sprawozdanie umożliwiające pobieranie informacji na temat podziału pracy między odpowiedzialne

państwa członkowskie,
o wnioski o pozwolenie na badania kliniczne składane w danym czasie,
o sprawozdania dotyczące produktów leczniczych stosowanych w badaniach klinicznych itp.

Dane samodzielnie wypełnione i przedłożone przez Sponsora przy wypełnianiu wniosku dotyczącego
badania klinicznego mogą być później aktualizowane.



9

OGÓLNODOSTĘPNA STRONA INTERNETOWA
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE



PRZESTRZEŃ ROBOCZA SPONSORA ORAZ
ORGANU KOMPETENTNEGO
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STRONA STARTOWA ORGANU KOMPETENTNEGO

STRONA STARTOWA SPONSORA
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RÓŻNICE POMIĘDZY WIDOKIEM SPONOSRA A ORGANU KOMPETENTNEGO



WYSZUKIWANIE INFORMACJI 
O BADANIACH KLINICZNYCH 
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CTIS oferuje dwie zaawansowane opcje wyszukiwania,

z których jedna jest skoncentrowana na badaniach,

a druga na wnioskach:

Trials Advanced Search (Zaawansowane Wyszukiwanie

Badań): zwraca listę badań klinicznych, które

odpowiadają zestawowi wprowadzonych

parametrów.

Application Advanced Search (Zaawansowane

Wyszukiwanie Wniosku): zwraca listę wniosków

o badanie kliniczne, które zawierają wniosek lub

wnioski odpowiadające wprowadzonym parametrom

wyszukiwania.

Obie funkcje wyszukiwania mają kilka wspólnych parametrów wyszukiwania (np. ogólny status
badania, obszar terapeutyczny, substancja czynna, nazwa produktu lub państwo(-a) członkowskie,
którego(-ych) dotyczy badanie). Jednakże, Zaawansowane Wyszukiwanie Badań zawiera
specyficzne parametry do wyszukiwania badań klinicznych, a Zaawansowane Wyszukiwanie
Wniosku zawiera specyficzne parametry do wyszukiwania wniosków.
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Ze względu na wydajność systemu, funkcja wyszukiwania wyświetla maksymalnie 200 wyników podczas

jednego wyszukiwania. Jeśli użytkownik nie znajdzie badania klinicznego, którego szuka, musi zawęzić

zakres poszukiwań.

Strona z wynikami może wyświetlać maksymalnie 100 wyników na stronę. Użytkownik może wskazać, ile

wyników chce zobaczyć na stronie (10, 20, 50 lub 100).

Użytkownicy mają również możliwość pobrania w formacie pliku .CSV listy badań klinicznych pojawiających

się na jednej stronie wyników, klikając na "pobierz badania".

Użytkownicy mogą wybrać z tej listy te, które ich interesują, a następnie przejść do opcji 'rozpocznij

pobieranie'. Zasady te mają zastosowanie do wyników wyszukiwania we wszystkich zakładkach systemu

CTIS ("Powiadomienia i alerty", "Zadania", "RFI" itd.).
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POWIADOMIENIA, ALERTY I NOTYFIKACJE
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Powiadomienia są komunikatami informującymi użytkowników o zdarzeniu, które ma miejsce podczas
cyklu trwania badania klinicznego, w którym przypisano im rolę (np. „złożono wniosek", „wydano
decyzję" itp.).

Alerty to komunikaty informujące użytkowników o działaniach, które muszą podjąć
w związku z badaniem klinicznym, dla którego przydzielono im rolę (np. "podjęto działania naprawcze",
"należy rozważyć„).

Użytkownicy otrzymują jedynie powiadomienia i alerty dotyczące badań klinicznych swojej
organizacji lub państwa członkowskiego, do których otrzymali dostęp i określoną rolę w CTIS.
Użytkownicy o tej samej roli w danym procesie będą otrzymywać te same powiadomienia i alerty.

Notyfikacje są zdarzeniami, które występują dopiero po zatwierdzeniu wniosku o badanie kliniczne. Są
one zgłaszane przez sponsorów do systemu poprzez podzakładkę "Notyfikacje" w badaniu klinicznym.
Przykłady notyfikacji przekazywanych przez sponsorów np.: rekrutacja pacjentów.
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PRZEGLĄDANIE BADAŃ KLINICZNYCH, POWIADOMIEŃ I ALERTÓW
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SKŁADANIE ROCZNEGO RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA
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Raporty mogą składać (po stronie Sponsora) i weryfikować jedynie użytkownicy
z odpowiednimi uprawnieniami.
Użytkownicy zaangażowani w dane badanie kliniczne mają dostęp do poglądu danego
raportu.
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W przestrzeni roboczej sponsora tylko użytkownicy z rolą "ASR submitter" mogą składać raporty (ASR-
Annual Study Report) dla badania klinicznego.

W przestrzeni roboczej organu kompetentnego tylko użytkownicy z rolami "ASR assessor" i "ASR decision
maker-submitter" mogą oceniać raporty składane przez sponsorów.

W przestrzeni roboczej organu kompetentnego decyzję w sprawie ASR może wydać jedynie użytkownik
z uprawnieniami „ASR decision maker-submitter”.

Nie każdy użytkownik ma dostęp do ASR. CTIS jest systemem opartym na rolach. Dlatego też:
w przestrzeni roboczej sponsora użytkownicy mogą zobaczyć tylko ASR związane z badaniami klinicznymi
zgłoszonymi przez ich organizacje, dla których mają przypisaną rolę. W przestrzeni roboczej organu
kompetentnego użytkownicy mogą zobaczyć tylko ASR związane z badaniami klinicznymi,
w odniesieniu do których reprezentują dane państwo członkowskie.
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ADMINISTRATORZY UŻYTKOWNIKÓW



UZYSKANIE POŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA
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Administrator wysokiego szczebla  

Musi załączyć określoną 
dokumentację podczas 
rejestracji za 
pośrednictwem IAM.

Rola ta jest wyznaczana 
w ramach IAM.

Administrator MS i Administrator CT

Administrator MS oraz 
Administrator CT są 
ustanawiani w CTIS przez 
Administratora wysokiego 
szczebla właściwego 
odpowiednio dla danego 
państwa członkowskiego 
oraz Sponsora. 

Administrator Organizacji Krajowej 
(NOA) – np. Komisji Bioetycznej

Jest ustanawiany 
w systemie CTIS przez 
Administrator MS.
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Nie ma ograniczeń co do liczby administratorów, których może posiadać organizacja lub 
państwo członkowskie. 

Administratorzy organizacji krajowych będą mogli przypisywać role i uprawnienia tylko
w obrębie własnej organizacji.

W przestrzeni roboczej organu kompetentnego użytkownicy nie mogą wystąpić do
administratora o przypisanie roli w systemie.

W przestrzeni roboczej sponsora użytkownicy mogą wystąpić do administratora
o przypisanie roli w systemie.

W przestrzeni roboczej Sponsora administratorzy sponsorów mogą przypisać rolę
"administratora badania klinicznego" użytkownikom w ramach swojej organizacji lub
pracującym w jej imieniu.

Tylko administratorzy mają możliwość przypisania użytkownikowi roli w systemie.
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ROCZNY RAPORT BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKAMI



Dziękujemy za uwagę


