
Sėkmės koeficientas 

Tyrimo centro pasirinkimo procesas prasideda nuo 
įgyvendinamumo klausimyno užpildymo. Be jokios abejonės, visų 
pirma užsakovas turi žinoti, kad toks centras/ai yra. Antras yra 
pasitikėjimo klausimas.  
Analizuojama duomenys per 3 metus dalyvautų 100 
įgyvendinamumo studijų.  
VISO bendravome19 užsakovų (užsakovo atstovų) paklausimuose. 
Daugiausiai vienam atskiram užsakovui esame atsakę dėl 9 galimų 
projektų. Besiplečiant Inlitos veiklai galime pasiūlyti vis daugiau 
centrų kiekvienam protokolui.  
Sėkmingais projektais laikome tuos, kurie jau baigti, vykstantys 
arba yra iniciacijos stadijoje. Tačiau tuos tyrimus, kuriuose gauti 
leidimai, inicijuoti centrai bet neįtraukta pacientų skaičiuojame prie 
nesėkmingų. Tokių tyrimų turėjome 2 Inlitoje or 6 partnerių 
centruose. Iš visų 100 - 18 projektų sėkmingų. Inlita centruose 
atlikta 77 įgyvendinamumo studijos ir 23 partnerių centruose 
atitinkamai. Sėkmingesni Inlita centrai, palyginus su partneriais: 
sėkmės procentas 22 ir 4 atitinkamai.  

Šiame grafike palyginama įvykdytų įgyvendinamumo studijų ir sėkmingų studijų proporcija tiek 
Inlita centruose tiek partnerių.  
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Mažesnis sėkmės koeficientas partnerių centruose dėl pradinės tikslinės grupės nusistatymo. 
Siekėme sukurti visai naujus centrus privačiose gydymo įstaigose, dar neturėjusiose patirties 
klinikiniuose tyrimuose. Įgyta patirtis partnerių centruose rekomenduoja šių centrų neprioritizuoti. 
Kitą vertus partnerių centrai įgavo žinių ir kontaktų, todėl gali tęsti darbus savarankiškai.  
Didžiosios Universitetinės ligoninės nebuvo tikslinėje grupėje, nes ten ir taip yra tyrimų vadybos 
struktūros, o vidutinio dydžio valstybinėse ligoninėse proaktyvūs mūsų konkurentai.  

Grafike kairėje palyginama priežastys, kodėl tyrimai neįvyko. Centro galimybes riboja turima 
licencija. Pavyzdžiui negalime Inlitos centruose pasiūlyti atlikti tyrimų, pagal kurių protokolą 
būtina hospitalizacija, kad ir vienai dienai. Antras ribojimas - licencijuota veikla pagal terapines 
sritis. Didžioji dauguma neįvykusių tyrimų yra dėl licencijos apribojimų. Daliai tyrimų nebuvo 
gauti VVKT arba LBEK leidimai.  
Grafike dešinėje analizuojama kodėl užsakovo sprendimu tyrimas nepradėtas.  

Įgytos patirtys leidžia optimizuoti studijų planavimo darbus. Inlita daugelio užsakovų jau yra 
pasirenkama pakartotinai. Gauname vis daugiau paklausimų, taip pat ir naujų partnerių. 
Palyginimui per visus 2017 metus atsakėme į 26, o šiemet iki liepos mėnesio - 41 
įgyvendinamumo klausimyną. Galima pasidžiaugti, kad jau dviejuose projektuose pasiūlėme ir 
gavome leidimus po du Inlita centrus. Išskirtinai didelis sėkmės koeficientas su vienu užsakovu - 
iš 3 paklausimų vyksta visi 3 tyrimai.  
Potencialas augimui tikrai yra, ypač naujuose centruose Panevėžyje ir Klaipėdoje.  

Pagarbiai,  

,,Inlitos” steigėjas  gyd. Linas Liekis
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