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Klinikinių 
Tyrimų centrai 
LANKSTUMAS pasiūlant centrus:

-Tinkliniai ryšiai su daugiau kaip 30 Šeimos gydytojų 
centrų.
-Sutartiniai santykiai su Kardiolita, MDC, Northway, 
Nefrida.
-Inlita priklausantys klinikinių tyrimų centrai: Lazdynų 
KTC, Santariškių KTC.

Besiplečianti GEOGRAFIJA:
- Vilnius
- Kaunas 
- Klaipėda

Platus TERAPINIŲ sričių spektras:
-Pulmonologija
-Alergologija
-Ginekologija
-Urologija
-Traumatologija
-Kardiologija

PASLAUGOS:
Tyrimų centrų vadyba
Tyrimų centrų koordinavimas
Medicininės konsultacijos

"Inlita"' UAB

INLITA 
VERTYBĖS  

• Laikytis, o ne tik 
parodyti aukščiausius 
etikos standartus, 
užtikrinant pacientų 
saugumą. 

• Optimizuoti tyrimo 
atlikimo 
mechanizmus, kad 
būtų pasiektas 
geriausias laiko ir 
kokybės santykis.

•  Sukurti tęstinio 
bendradarbiavimo 
santykius, kad tiek 
Jūs, tiek mes visada 
žinotume, kuriame 
sutartų tikslų ir 
rezultatų etape esame 
arba kiek sutartų 
tikslų ir rezultatų 
esame pasiekę. 

  

NAUJIENLAIŠKIS 
Pirmieji metai
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Antroje metų pusėje pradėta vertinti potencialias galimybes 
įkurti savo centrus.
 Verslo verslui požiūrio principais įkurtas pirmas Klinikinių 
Tyrimų Centras. Dalinamės gydytojo kabinetais su vietine 
laboratorija "Rezus.lt". Centras įkurtas tame pačiame pastate, 
kaip ir Respublikinė Vilniaus Universiteto Ligoninė (RVUL). 

Inlita, kaip verslo įmonė, pasirašo  bendradarbiavimo sutartį 
su mokslo institucja - Valstybiniu mokslinių tyrimų instituto 
Inovatyvios medicinos centru. Paslaugų teikimas vykdomas 
vadovaujantis Atviros prieigos centro valdymo reglamentu. Šis 
bendradarbiavimas suteikia galimybę naudotis IMC 
paslaugomis ir infrastruktūra: modernia biomedicinos tyrimų 
įranga bei pasitelkti Instituto tyrėjus bendriems projektams. 
Klinikinių tyrimų centras yra strategiškai patogioje vietoje, 
Santariškėse, Santaros mokslo, švietimo ir verslo slėnyje. 
Greta yra atviros prieigos laboratorijos, didžiausios Vilniaus 
universiteto ligoninė - Santariškių klinikos bei kitos 
biomedicinos įmonės. Tikslas - vystyti klinikinių tyrimų 
centrą daugelio terapinių sričių tyrimams vykdyti.

Įvertindami kitų šalių patirtį galvojame, kad tokios 
specializuotos klinikinių tyrimo vykdymui gydymo įstaigos 
(klinikinių tyrimų centrai) turi būti patrauklios tyrimų 
užsakovams. Pacientų srauto užtikrinimui įdarbiname 
gydytojus tyrėjus iš skirtingų gydymo įstaigų, panaudojame 
tarpasmeninius ryšius, kvietimus pacientams dalyvauti 
tyrimuose ir informacijos viešinimą. Tokiu būdu tikimės 
prisidėti prie biomedicinos mokslų plėtros ir vystymo Lietuvoje. 

Pagarbiai,

INLITA steigėjas, Gyd. Linas Liekis

Panaudota Gyd. Dariaus Radzevičiaus nuotrauka
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SVARBIAUSIOS 
DATOS 2015 

“Inlita” UAB registracija patvirtinta 
LR Registrų centre 2015 m. sausio 7 
dieną.

Pirmasis studijos įgyvendinamumo 
klausimynas Inlita  
koordinuojamuose centruose gautas 
2015 balandžio 10 dieną. Dalyvauja 5 
centrai. 

Pirmojo Inlita klinikinių tyrimo 
centro licencija asmens sveikatos 
priežiūros paslaugoms teikti gauta 
spalio 27 dieną. 

Užsakymas parašyti IV fazės 
protokolą ir paruošti dokumentus 
LBEK leidimams suderintas 
gruodžio 28 dieną.

LBEK ir VVKT leidimai 
pirmosioms studijoms gauti 
gruodžio 30 dieną.
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