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vrrSoslos ISTAIGos REspuBLrKrNEs pANEvEZIo LIGoNINES
DIREKTORIUS

JSAKYMAS

DEL VIESOSIOS ISTAIGOS RESPUBLIKINES PANEVEZIO LIGONINES
vyRrAUSroJo cyDyroJo 20tl M. Rucp.lutro L}D.ISAKYMO NR. K4-274,,DEL

vArsTv REKLAMUOTOJV INFORMACIJO S TEIKIMO ISTAIGO S DARBUOTOJAMS"
PAKEITIMO

2015 m. rugpjrldio 25 d. Nr. -Z-{- \^a
PaneveZys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Farmacijos istatymu ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodZio 28 d. isakymu Nr. 1128 ,,Ddl vaistiniq preparatq

reklamos taisykliq patvirtinimo" bei atsiZvelgdama i Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq
tarnybos 2015 m. rugpjfldio 10 d. Antikorupcinio vertinimo iSvad4 Nr. 4-01-5769 del teises aktq,

reguliuoj andiq vaistq reklamuotoj q vizitus asmens sveikatos prieZitros istaigose :

1. P ake i d i u vie5osios istaigos Respublikines PaneveZio ligonines vyriausiojo gydltojo
20ll m. rugpjfidio 22 d. isakymo Nr. K4-274 ,,Del vaistq reklamuotojq informacijos teikimo

istaigos darbuotojams" 1 pried4 ,,Vaistq reklamuotojq vizitq organizavimo taisykles" ir i5destau

nauja redakcija.
2. P a v e d u isakymo vykdym4 ir kontrolg klinikq vedejams, Konsultacijq poliklinikos

vedejai ir filialo Likenq reabilitacijos ligonines administratorei.
3. Lai kau netekusiugalios20ll m. rugpjtdio 22d.isakymoNr. K4-274 l pried4.

4. fsakymas isigalioja 2015 m. rugsejo 1 dien4.

L.e.direktoriaus pareigas Violeta Smilgiene
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PATVIRTINTA
2015 m. rugpjldio 25 d.

direktoriaus isakymu Nr.Q.t+ - H,tO

vAI STU REKLAMUOT O JV V IZLTV ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Vaistq reklamuotoj4 vizitai i [staig4 teikti informacij4 apie reklamuojamus vaistinius

preparatus gamybiniuose/organizaciniuose susirinkimuose ar asmeni5kai susitinkant su asmens

sveikatos prieZilros specialistais, turindiais teisg skirti vaistinius preparatus, yra nemokami ir turi
nepaZeisti fstaigos vidaus tvarkos taisykliq bei pacientq teises i asmens sveikatos prieZifiros

paslaugas.
2. Vaistq reklamuotojai raStu turi uZsiregistruoti Vaistq reklamuotojq registracijos Zurnale,

nurodydamivardE,pavardg, darbovietg, vizito datq,laikqir tiksl4 (numatomus reklamuoti vaistinius

preparatus). Jei siekiama asmeni5kai susitikti su konkrediu asmens sveikatos prieZiflros specialistu,

nurodoma ir Sio specialisto vardas ir pavarde.

3. Vaistq reklamuotojo vizitas i fstaig4, siekiant asmeni5kai susitikti su konkrediu asmens

sveikatos prieZifiros specialistu, turindiu teisg skirti vaistinius preparatus, sveikatos prieZilros

specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudZiamas.

4. Vaistq reklamuotojai gali teikti informacijE apie reklamuojamus vaistinius preparatus

fstaigoje vykstandiuose organizaciniuose/ gamybiniuose susirinkimuose tik iS anksto suderinq su

istaigos administracija ir uZsiregistravg Vaistq reklamuotojq registracijos Zurnale.

5. Vaistq reklamuotojqvizitai teikti informacij4 apie reklamuojamus vaistinius preparatus

i {staigoje vykstandius gamybinius/organizacinius renginius gali bUti derinami su {staigos
direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju medicinai, klinikq vedejais, Konsultacijq poliklinikos

vedeju, filialo Likenq reabilitacijos ligonines administratoriumi ar juos pavaduojandiais asmenimis.

6. Vaistq reklamuotojq registracijos Zurnalai saugomi ligonines, Infekciniq ligq klinikos,

Konsultacijq poliklinikos ir filialo Likenq reabilitacijos ligonines sekretoriatuose ir prieinami jq
darbo metu.

7. Vaistq reklamuotojai privalo nesioti darbuotojo tapatybg patvirtinanti dokument4 (darbo

paZymejim4), kad darbo metu b[tq ai5kiai atpaListami.
8. Vaistq reklamuotoj ai vizito i {staig4 metu turi pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio

preparato charakteristikq santraukE arba uZtikrinti jos prieinamum4 kitomis priemonemis bei

informuoti apie vaistinio preparato pakuotes maksimali4 maZmening kain4 ir jos dali,

kompensuoj am4 Privalomoj o sveikatos draudimo fondo biudZeto leSomis.
g. Vaistq reklamuotojai gali naudoti vaistiniq preparatq neparduodamus pavyzdZius, kurie

turi atitikti maZiausi4 rinkoje esandi4 to paties pavadinimo, formos ir stiprumo vaistinio preparato

pakuotg, ant jos turi bflti uZra5as,,neparduodamas pavyzdys". Vaistiniq preparatq neparduodamus

pavyzdLius palikti sveikatos prieZidros specialistams bei vartoti sveikatos prieZilros tikslais

draudliama.
10. Skatinant sveikatos prieZi[ros specialistus skirti vaistinius preparatus, draudZiama duoti

atlygi pinigais ar nat0ra.
1 1. Vaistq reklamuotojams paZeidus teisds aktq, reguliuojandiq vaistq reklamuotojq vizitus,

bei Sios tvarkos nuostatas, apie paLeidimus bus informuojamas reklamos davejas bei Valstybine

vaistq kontroles tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
12. Asmens sveikatos prieZi[ros specialistams, nesilaikantiems Sios tvarkos, bus taikoma

drausmine atsakomybe.


