
Klinikinių tyrimų procesų modernizavimas 

Vaisto sukūrimo procesas užtrunka 10-12 metų. Tai daro 
tiesioginę įtaką investuotojo, dažniausiai farmacinės 
kompanijos galimybėms siekti pelningumo kol nepasibaigęs 
patento galiojimo laikas. Natūralu, kad ieškoma būdų šį 
procesą paspartinti. 
Pirmasis žingsnis buvo žengtas įdiegiant elektronines 
duomenų apskaitos formas (eDAF). 
Viršutinėje schemos eilutėje vaizduojama proceso seka kol dar 
buvo naudojami popieriniai DAF. Trumpas proceso 
aprašymas: tyrėjas įrašo medicininius duomenis į pirminį šaltinį 
(tiriamojo kortelė) paskui perrašo reikalingus duomenis į 
standartizuotą popierinį DAF. Tada jau galima atlikti 
monitoringą, kuris daromas monitoriui (užsakovo atstovui) 
fiziškai atvažiavus į klinikinių tyrimų centrą. Jeigu patikrinti 
(monitoruoti) duomenys atitinka reikalavimus tęsiama ligonio 
stebėsena ir duomenys renkami toliau. Užpildyta popierinė 
DAF siunčiamas tik pasibaigus visiems paciento vizitams. 
Duomenis gavus centrinėje duomenų apdorojimo vietą 
pradedama statistinė analizė.  
Įdiegus eDAF duomenys perrašomi ir siunčiami tuo pat metu. 
Tada jau galima atlikti monitoringą, kuris daromas monitoriui 
(užsakovo atstovui) fiziškai atvažiavus į klinikinių tyrimų centrą. 
Patikrinti duomenys jau gali būti statistiškai analizuojami. 
Jeigu būtų naudojama elektroninė tiriamojo kortelė (eKortelė) 
duomenis tyrėjai galėtų perkelti į eDAF ir kopijuoti kortelę 
monitoriui. Patikrinimas galėtų būti daromas iš karto perkėlus 
duomenis ir, svarbiausia, – nuotoloniu būdu (eMonitoringas). 
Esant galimybei perkelti duomenis automatiniu būdu 
monitoringas galėtų būti atliekamas tuo pat metu.  
  
Lentelėje procesų modernizavimo schema. 

SVARBIAUSIOS 
DATOS/ĮVYKIAI 

  
Verslo verslui požiūrio 
principais kuriamas 
trečiasis Klinikinių Tyrimų 
Centras. Dalinamės 
gydytojo ir procedūriniais 
kabinetais bei įranga su 
Kniaudiškių šeimos klinika, 
UAB. Centras bus 
Panevėžyje. 

Verslo dalinimosi principais 
pasirašoma 
bendradarbiavimo sutartis 
su Šveicarijos 
biotechnologijų 
kompanijos Genoma 
atstovais. Dalinamės 
paslaugomis ir medicininės 
paskirties patalpomis, Inlita 
turimos APC sutarties su 
IMC apimtyje. 

Mūsų partnerių centre 
praėjo užsakovo auditas. 
Kritinių arba reikšmingų 
trūkumų nerasta. 
Įvyko Vastybinės darbo 
inspekcijos ir Nacionalinio 
visuomenės sveikatos 
centro patikrinimai. 
Rekomenduoti pakeitimai 
įgyvendinti. 

Pirmasis studijos uždarymo 
vizitas atliktas balandžio 6 
dieną. 
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Proceso modernizavimo nauda: 
-              Įdiegus elektroninę DAF taupomas laikas (duomenis galima apdoroti greičiau) ir 
pagerėjo DAF kokybė. Ši naujovė jau taikoma daugeliu atvejų. 
-              Įdiegus elektroninę kortelę kardinaliai keičiasi monitoringo procesas – taupomas 
monitoriaus laikas ir pagerėja pirminio šaltinio kokybė. Pirmoji mūsų sukurta eKortelė pradėta 
naudoti Inlita koordinuojamam stebėsenos tyrime 2017 m. vasario mėnesį.  
-              Įdiegus automatinio duomenų perkėlimo funkciją būtų taupomas tyrėjo laikas ir 
mažinama klaidų tikimybė perkėlimo metu.  

Nuotraukoje viršuje eKortelė. Taip pat galima pažiūrėti: http://inlita.lt/tyrejams/ 
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