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Následující zpráva je rozdělena na dva hlavní oddíly. V prvním (bod I) je popsána
dosavadní činnost Kontrolní komise, která je následně konkretizována přehledem činností
Kontrolní komise (bod III) a doplněna formou příloh. Realizované činnosti Kontrolní
komise zahrnují jak procesy nezbytné pro formální ustavení Kontrolní komise včetně
vymezení kompetencí a rolí jednotlivých členů, dopracování metodických dokumentů a
dále edukační aktivity pro členy KK i tvůrce KDP. V neposlední řadě zahrnují činnosti
další metodické a rozvojové vědecké aktivity související se zajištění funkcionality KK a
získáváním vědeckých poznatků nezbytných pro koordinovanou přípravu KDP na národní
úrovni.
Druhý oddíl (bod II) zahrnuje plán činností Kontrolní komise na období dalších 6 měsíců
do konce roku 2018. Všechny realizované a plánované aktivity probíhají v souladu
s harmonogramem projektu.

Ad I. Stručná zpráva o činnosti Kontrolní komise (KK) květen - červenec 2018
Kontrolní komise je řádně ustavena, personálně obsazena a vybavena statutem a jednacím
řádem. Ustavující schůze kontrolní komise se uskutečnila 15. 5. 2018. Kontrolní komise
je složena zejména z metodiků, analytiků a dalších odborných pracovníků, kteří jsou
zárukou vysoké metodické kvality vznikajících dokumentů a úzce spolupracují
s odborníky z odborné praxe a dalšími stakeholdery při přípravě KDP. První schůze

(workshop) metodiků KK se uskutečnila 18. 5. 2018. Hlavní metodik projektu
dr. Klugar a metodik projektu dr. Klugarová, prezentovali, konzultovali na odborné
mezinárodní konferenci „JBI colloguium 2018“, která se konala 2-4. května v Antverpách,
Belgie (bez využití finančních prostředků z projektu) pilotní metodiku tvorby KDP,
která byla na této významné odborné akci úspěšně oponována. Pilotní metodické
materiály byly finalizovány 21. 5. 2018. Dne 25. 5. 2018 proběhlo úvodní školení
metodiky KK pro garanty pilotních KDP a dne 6. 6. 2018 proběhl druhý interní
metodický workshop pro metodiky KK. Metodici KK ve spolupráci s řadovým členem
KK (akademickým knihovníkem) provedli ke každému pilotnímu KDP iniciální
vyhledávání existujících KDP a případně existujících systematických review včetně
dohledání plných textů. V období mezi 25. 5. – 28. 6. 2018 proběhlo v různé frekvenci
celkem 14 setkání a desítky telefonátů a telekonferencí metodiků a tvůrců pilotních KDP,
jejichž výsledky shrnují zápisy jednotlivých pilotních KDP. Další důležitou aktivitou bylo
kontaktování

projektového

manažera

německého

projektu

„Leitlinienprogramm

Onkologie“ dr. Follmanna metodikem KK dr. Klugarovou ohledně možností
Adopce/Adaptace kvalitních aktuálních KDP, které jsou v rámci zmíněného projektu
tvořeny a pravidelně (každé 3 roky aktualizovány). Dr. Follmann odpověděl, že si velmi
cení zájmu metodického týmu projektu o adopci či adaptaci jejich KDP, že jsou volně
dostupné, a že je lze adoptovat v jiných zemích. Nezbytné je pouze uvést citaci na první
straně

dokumentu.

V případě

adaptace

KDP,

je

důrazně

doporučeno

použít

standardizovaný proces adaptace KDP, např. ADAPTE (již zahrnuto v metodice projektu).
Němečtí kolegové budou priorizovat překlad takových KDP, o něž bychom měli
v projektu zájem, do angličtiny. Dále byl metodiky KK vytvořen plán vzdělávacích
aktivit na celé období projektu a členové KK připravují mezinárodní odbornou
vědeckou konferenci s mezinárodními key note speakery s bohatými vědomostmi a
zkušenostmi v oblasti využívání důkazů ve zdravotních službách. Pro možnost sdílení
informací a jako významný komunikační kanál pro projektový tým byl vytvořen členy KK
návrh Národního portálu KDP včetně jeho obsahové a vizuální identity. Analytici a
metodici KK připravili obecný scénář připravované analytické podpory pro tvůrce
pilotních KDP, která je zaměřena na epidemiologická data, mapu zdravotní péče a
nákladovost zdravotní péče, včetně návodů pro identifikaci cílové populace a vhodných
endpointů. Zde je předpokládána významná metodická podpora jak při přípravě scénářů,

tak při interpretaci dat s širokou odbornou recenzí. Během července připravovali metodici
KK celodenní workshop metodiky GRADE pro členy KK a pro tvůrce pilotních KDP.

Ad II. Stručný plán činností Kontrolní komise (KK) - červenec – prosinec 2018
Členové Kontrolní komise, budou dále metodicky a analyticky podporovat tvůrce
KDP při produkci pilotních KDP. Nejbližší činností je rozeslat nominovaným a
schváleným tvůrcům jednotlivých KDP k podepsání formulář o střetu zájmů, kritické
hodnocení kvality dohledaných KDP nástrojem AGREE II, stylizace a formulace
stanovených klinických otázek do formátu PICO, atd. Podle výsledku jednání GK 2. 7.
2018 zajištění souhlasu k ADOPCI/ADAPTACI vybraných KDP hlavními metodiky
jednotlivých pilotních KDP a dohoda s tvůrci pilotních KDP na jednotlivých krocích
ADOPCE/ADAPTACE… až po dokončení pilotních KDP a hodnocení jejich kvality
metodiky KK (skupiny metodiků, které se účastnily tvorby a následně skupiny hodnotící
kvalitu KDP se budou lišit). Do konce roku 2018 bude realizována řada vzdělávacích
aktivit, dle plánovaného harmonogramu, přičemž nejbližší je workshop zaměřený na
metodiku GRADE pro tvůrce KDP. Dokončeny budou přípravné kroky pro mezinárodní
konferenci (prosinec 2018). Na základě rozhodnutí GK budou na přelomu září/října
stanovena další témata pro tvorbu KDP, metodici KK budou hodnotit kvalitu zaslaných
návrhů potenciálními tvůrci a pak připravovat vstupní školení pro tvůrce KDP
v navazující vlně. Metodici KK budou metodicky podporovat tvůrce nových KDP.

III. Přehled konkrétních činností Kontrolní komise
1) Tvorba základních dokumentů a předpisů: Tvorba statutu a jednacího řádu KK
Personální zajištění: Členové kontrolní komise s úvazkem od 15. 5. 2018
2) Aktivní účast na mezinárodní konferenci: Hlavní metodik KK (projektu KDP) dr.
Klugar a metodik KK (projektu KDP) dr. Klugarová, prezentovali a konzultovali
metodiku tvorby KDP na JBI colloquiu 2018, které se konalo 2-4. května
v Antverpách, Belgie /bez využití finančních prostředků z projektu/
3) Tvorba a finalizace metodických dokumentů: finalizace pilotní procesní metodiky a
formuláře tvorby KDP (viz příloha 6), finalizace pilotní metodiky tvorby KDP (viz
příloha 7) a příloh – standardizovaných nástrojů AGREE a ADAPTE (viz příloha 8)
květen 2018
4) Ustavující schůze Kontrolní komise (KK): 15. 5. 2018
5) Metodická školení: Jednání metodiků KK a příprava na školení pro garanty
6) Úvodní školení pro garanty pilotních KDP: Realizace úvodního školení metodiky pro
garanty pilotních KDP dne 25. 5. 2018
7) Interní workshop metodiků KK: dne 6. 6. 2018
8) Současný stav tvorby KDP – mezinárodní přehled: Pro potřeby projektu byla
metodiky KK vytvořena prezentace o současném stavu KDP ve světě
9) Jednání metodiků a tvůrců: Celkem proběhlo od 25. 5. 2018 do 28. 6. 2018 v různé
frekvenci u jednotlivých pilotních KDP 14 face to face setkání metodiků a tvůrců a
desítky telefonátů a telekonferencí. Výsledkem jsou zápisy jednotlivých pilotních KDP
10) Rešeršní činnost: Ke každému pilotnímu KDP provedli metodici a řadový člen KK
(akademický knihovník) iniciální vyhledávání existujících KDP a případně
existujících systematických review včetně dohledání plných textů – příklad jednodenní
chirurgie
11) Identifikace vhodných KDP pro adopci/adaptaci: V rámci tvorby pilotních KDP byly
identifikovány 2 relevantní a aktuální německé KDP, které se garanti pilotních KDP
rozhodli adoptovat/adaptovat:
- S3-Leitlinie Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) 2018
- Kolorektales Karzinom Version 2.0 (2017)

Uvedené KDP byly vytvořené v rámci německého projektu "Leitlinienprogramm
Onkologie" Dr. Klugarová kontaktovala projektového manažera projektu Dr.
Follmanna ohledně možnosti adopce či adaptace KDP vytvořených v rámci jejich
projektu. Dr. Follmann odpověděl, že si velmi cení zájmu metodického týmu
projektu o adopci či adaptaci jejich KDP, že jsou volně dostupné, a že je lze
adoptovat v jiných zemích. Nezbytné je pouze uvést citaci na první straně dokumentu.
V případě adaptace KDP, bychom měli použít standardizovaný proces adaptace KDP,
např. ADAPTE (to je nástroj, který máme zahrnutý v metodice tvorby). Němečtí
kolegové budou priorizovat překlad takových KDP, o něž bychom měli v projektu
zájem, do angličtiny.
12) Příprava portálu KDP: Členové KK vytvořili návrh portálu včetně jeho vizuální
identity
13) Plán vzdělávacích aktivit: Členové KK připravili plán vzdělávacích aktivit pro celý
projekt
14) Příprava mezinárodní odborné vědecké konference: Členové KK připravují odborný
program úvodní konference s mezinárodní účastí
15) Návrh základního scénáře analýz pro KDP: Členové KK připravili zadání pro
analýzy k jednotlivým pilotním projektům
16) Návrh harmonogramu pro tvorbu Public Health Guideline: Členové KK připravili
harmonogram pro jednání GK k přípravě Pubic Health guideline se zaměnřením na
jednodenní chirurgii

