PATVIRTINTA
VšĮ Krekenavos PSPC
Vyr. gydytojos 2011-08-22
įsakymu Nr. P – 57-1
VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMO IR GYDYTOJŲ
DALYVAVIMO JUOSE TVARKA
I. VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMAS

1. Vaistų reklamuotojų vizitai ligoninėje organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu „Dėl vaistinių preparatų reklamos
taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d.
įsakymu Nr. V-762 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d.
įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Farmacijos
įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi.
2. Vaistų reklamuotojų vizitai į asmens sveikatos priežiūros įstaigas yra nemokami ir turi būti
organizuojami taip, kad nepažeistų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo tvarkos taisyklių,
netrukdytų specialistams vykdyti savo pareigas ir nepažeistų pacientų teisių gauti sveikatos priežiūros
paslaugas.
3. Vaistų reklamuotojo vizitas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant asmeniškai susitikti su
sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją
apie reklamuojamą vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams
priimti, draudžiamas.
Vizitų laikas turi būti iš anksto suderintas su gydytoju. Vaistų reklamuotojai su gydytojais gali
susitikti 2 būdais:
3.1. bendro visų gydytojų susirinkimo metu (dėl tikslios susirinkimo datos teirautis vyr. gydytojos).
3.2. pagal gydytojų iš anksto numatytą vaistų reklamuotojų priėmimo grafiką (gydytojai nurodo
jiems patogų susitikimo su vaistų reklamuotojais laiką, o vaistų reklamuotojai savo ruožtu
užsiregistruoja šiam susitikimui, prieš tai suderinę su vyr. gydytoja).
4. Vaistų reklamuotojai, iš anksto suderinę su vyr. gydytoja, gali reklamuoti vaistinius preparatus
įstaigos organizaciniuose ar gamybiniuose susirinkimuose.
5. Vaistų reklamuotojai įsiregistruoja pas sekretorę esančiame specialiame registracijos žurnale,
nurodydami savo vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, sveikatos priežiūros specialisto, pas kurį
einama, vardą, pavardę ir vizito tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus).
6. VšĮ Krekenavos PSPC gydytojams draudžiama dalyvauti susitikimuose su vaistų reklamuotojais
pacientų priėmimui skirtu laiku ir nesuderinus su vyriausiąja gydytoja.
7. VšĮ Krekenavos PSPC gydytojams nerekomenduojama priiminėti dovanų iš vaistų reklamuotojų.
Gautą informaciją naudoti savo darbe racionaliai ir adekvačiai.
8. Informacija apie vaistų reklamuotojus, pažeidusius nustatytą vaistinių preparatų reklamos tvarką,
bus teikiama Valstybinei kontrolės tarnybai prie SAM.
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