
 Penkios P 
produktyviam 

bendradarbiavimui 
su užsakovais 

Visiems, kas dirba klinikinių tyrimų vadybos srityje ir siekia 
produktyviai bendradarbiauti su užsakovu, itin svarbūs keli 
dalykai. Geras centras projektą įvykdys laiku, laikydamasis 
teisinių reikalavimų ir užtikrins laukiamą kokybę. 
Prieš įsteigdamas savo įmonę, daug metų praleidau 
užsakovo (farmacijos kompanijų ir SMTO) pusėje. 
Panaudodamas per daugelį metų sukauptą skirtingų 
užsakovų poreikių patirtį, noriu išskirti penkis aspektus, 
kuriuos reikia apgalvoti siekiant savo partneriams duoti tai, 
ko jie tikisi iš klinikinių tyrimų centro.

1.Pasiruošti, pasiruošti, pasiruošti
Gero centro pasirinkimas reikalauja laiko ir deramo 
patikrinimo. 
Manau, užsakovas turėtų žengti tris žingsnius ir tik po to 
nuspręsti. Pirmas žingsnis – įsitikinti, kad centras turi 
reikiamas licencijas, atitinka teisinius reikalavimus, jame 
dirba patyrę ir galintys skirti laiko darbuotojai. Antras 
žingsnis - pasikalbėti su konkrečiu tyrėju apie projektą ir 
reikiamus pacientus. Mes esame lankstūs formuodami 
tyrėjų komandą. Tarp mūsų yra ir patyrusių tyrėjų, ir jaunų 
gydytojų, kurie yra motyvuoti ir nori išmokti naujų dalykų. 
Trečias žingsnis - jau „Inlitos“ centre, kad įsitikintumėte 
personalo profesionalumu, patalpų patogumu ir tvarka, 
įrangos kokybe. Asmeninis vizitas leis užsakovui geriau 
suprasti centro kultūrą ir kokybę, tai, ką sunkiau įvertinti 
telefonu ar telekonferencijos metu.    

 SVARBIAUSIS DATOS 

• Pirmojo paciento pirmasis vizitas 
sėkmingai įvyko gegužės 25 d. – lygiai 
po 2 savaičių nuo centro iniciacijos.

• Inlita, kaip verslo įmonė, pasirašo 
bendradarbiavimo sutartį su akademine 
institucija – Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetu. Šalys sutarė 
bendradarbiauti biomedicinos srities 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros idėjų, taip skatinamos Šalių 
kompetencijas inovacijų kūrimo 
procese.

• Pirmieji studijos iniciacijos vizitai įvyko 
sinchoriškai: Inlita Lazdynų KTC ir 
mūsų partnerių Northway klinikoje 
(užsakovai Novartis ir Biomapas) 
gegužės 11 dieną.

• Antrojo Inlita klinikinių tyrimo centro 
(Santaros KTC) licencija asmens 
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti 
gauta balandžio 11 dieną.

• VVKT pritaria rengti Geros klinikinės 
praktikos mokymus tyrėjams vasario 8 
dieną.
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2. Viską planuoti
Komunikacija yra sėkmingo bendradarbiavimo pamatas ir prasideda iškart, vos sužinojus užsakovo 
poreikius. 
Ar centras atitinka VVKT ir LBEK reikalavimus, keliamus dirbant  pagal atskirą protokolą? Ar tyrimai 
bus atliekami vietoje, ar yra sąlygos paruošti išsiųsti į centrinę laboratoriją? Ar duomenys bus renkami 
skaitmeniniu būdu? Ar pakankama telekomunikacijų kokybė? Ar numatyta vieta archyvui?  Atsakymus 
į visus šiuos klausimus turime. 
Vizitų planas priklauso nuo protokolo sudėtingumo, bet bendrieji principai tie patys - pirminis vizitas 
norint nustatyti, ar centras turi galimybes įgyvendinti projektą, iniciacijos vizito metu su tyrėjais 
aptariami specifiniai projekto aspektai, ir galiausiai patikros vizitai. 
Asmeninis vizitas visada geriau, bet technologijos keičia pasaulį ir, tikėtina, vieną dieną pirminio 
šaltinio duomenis bus galimi patikrinti nuotoliniu būdu. 

3. Asmeniniai kontaktai
Užsakovas centrui pateikia daugybę informacijos, todėl labai svarbu, kad šis abipusis bendravimas būtų 
atviras ir tiesioginis, su paskirtu projektų vadovu mūsų centre. Mūsų regione gydymo įstaigos 
administracija mažai dalyvauja tyrimo vadyboje. Mes keičiame šį požiūrį - turime atsakingą projekto 
vadovą ir rengiame studijų koordinatorius. Manome, kad labai naudinga administracinį-techninį darbą 
atskirti nuo tyrėjų atsakomybės. Užsakovo atstovas taip pat turėtų būti patenkintas bendradarbiavimu 
su paskirtu „Inlitos“ darbuotoju. 

4. Problemų sprendimas 
Reguliarūs susitikimai (asmeniniai, telekonferencijose ar telefonu) gali padėti išvengti problemų, 
užsitęsiančių savaitėmis. Mes norime 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.
Kaip sėkmingą problemos sprendimo pavyzdį paminėsiu bendradarbiavimą su viena iš didžiųjų 
valstybinių ligoninių. Atlikome labai sudėtingo protokolo įgyvendinimo tikimybės tyrimą. Sėkmingai ir 
greitai suformavome tyrėjų komandą, sutarėme dėl laboratorinių procedūrų, tačiau preliminarią sutartį 
su ligoninės administracija derinome tris mėnesius. Galiausiai projektas neįvyko. Pradėjome žvalgytis 
patalpų netoliese. Šiuo metu „Inlita“ turi filialą tame pačiame pastate ir atlieka kelis tyrimus. 

5. Pasiekimai 
Klientai neturėtų prieštarauti norui pasidžiaugti pasiekimais. Geri centrai investuoja daug laiko ir 
kapitalo į aukštos kokybės procedūras ir tam, kad pritrauktų patyrusių specialistų. Mes laikomės 
aukščiausių etikos standartų, užtikrindami pacientų saugumą, o ne tik juos deklaruojame.
Jau sulaukėme užsakovų ir kitų lankytojų pripažinimo už kiekvienam protokolui pritaikytą paciento 
kortelę, nes tai leidžia tyrėjams 
sumažinti klaidų riziką ir surinkti 
visą kiekvienam skirtingam 
vizitui reikalingą informaciją. 
Mūsų centras Santaros slėnyje yra 
patogus tyrėjams ir pacientams, 
įrengtas paprastai, bet jaukiai.  

Ši pridėtinė vertė, tikėtina, lydės į 
dar geresnį ir ilgalaikį 
bendradarbiavimą su užsakovais.

Pagarbiai,  INLITA steigėjas, 
gyd.  Linas Liekis                                   
Panaudotas Juozo Pociaus kūrinys


