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SKAIČIAI
Treji metai po įmonės įkūrimo. Simboliška, tačiau daug
skaičių su trejetuku.
SVARBIAUSIOS DATOS
IR ĮVYKIAI
- Asmens sveikatos priežiūros
licencija papildyta nauju
adresu Panevėžyje nuo 2017
rugsėjo 19 dienos.
- Pirmasis leidimas atlikti II
fazės vaistinio preparato
tyrimą patvirtintas VVKT
rugsėjo 14 dieną.
- Verslo dalinimosi principais
pasirašoma
bendradarbiavimo sutartis
su Šveicarijos
biotechnologijų kompanijos
Genoma atstovais.
Dalinamės APC
paslaugomis
- Mūsų partnerių centre
praėjo užsakovo auditas.
Kritinių arba reikšmingų
trūkūmų nerasta.
- Įvyko Vastybinės darbo
inspekcijos ir Nacionalinio
visuomenės sveikatos
centro patikrinimai.
Rekomenduoti pakeitimai
įgyvendinti.

3 Inlitos centrai turi licenciją teikti asmens sveikatos
priežiūros paslaugas.
Du užsakovai pasirinko mūsų centrus jau trečiąjam
protokolui. Labiausiai džiugina tai, kad vienas iš protokolų
yra tęstinis, nes įtraukėme pakankamą pacientų skaičių
pirmąjame sudėtingame astmos tyrime. Antrasis užsakovas
pasirinko mūsų centus 3 skirtingose terapinėse srityse
(kardiologija, pediatrija, infekcinės ligos).
Įmonės apyvarta 2017 metais išaugo daugiau kaip 3 kartus,
palyginus su 2016 metais.
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Pajamos augo iš visų vykdomų veiklų.
2016

Klinikiniai tyrimai

2017

GKP mokymai

Lab tyrimai

Dalinimosi paslaugos

2017 užpildyti 26 įgyvendinamumo klausimynai, įvyko 9 prieš studijiniai vizitai, gauti 4 pritarimai
tyrimams. Dalis tyrimų neprasidėjo, arba nebuvo pasirinkta Lietuva kaip šalis, dalis perkelta į
2018 metus.
2017 metų pabaigoje 2 tyrimai buvo pabaigti, vyko 7, įtraukta 51 pacientas.
2018 dalis pradėtų tyrimų taip pat bus pabaigti. Tačiau jau 11 protokolų (arba po 2 centrus
viename protokole) prasidės 2018 metais.
Gauname ir užpildome naujus klausimynus, didėja užsakovų skaičius.
Neramina bendra klinikinių tyrimų skaičiaus mažėjimo tendencija Lietuvoje. Daugiausiai leidimų
buvo išduota 2008 - 103. Skaičius mažėja atitinkamai: 2015 - 93, 2016 - 70 ir 2017 - 54.
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