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VAISTINIU PREPARATU IR MEDICININIU PRIEMONIU \PKLAMUOTOJU
YIZITU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Vaistiniq preparaq ir medicininiq priemoniq reklamuotojq vizit4 orgatizavimo fvarkos

apra5as (toliau - apra5as) reglamentuoja Siq priemoniq reklamavimo istaigoje tvark4.

2. Vaistiniq reklamuotojq vizitq organizavim4 reglamentuoja Vaistiniq preparatq reklamos

taisykliq, patvirtintll Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodZio 28 d.

isakymu Nr. V-1128, 5 dalis, Lietuvos Respublikos farmacijos istatymo Nr' X-709 51 straipsnio 4

dalies nuostatos ir Lietuvos Respublikos Specialiqiq tyrimq tarnybos 2015 m. rugpjldio 10 d. Nr. 4-01-

5769 antikorupcinio vertinimo iSvada d6l teises aktq, reguliuojandiq reklamentuojq vizitus asmens

sveikatos prieZilros istaigose.

3. Vyriausiasis slaugos administratorius atsakingas uZ Sios tvarkos igyvendinim4 ir vykdymo

kontrolg istaigoje, ojam nesant, direktoriaus isakymu patvirlintas j i pavaduoj antis asmuo.

VAISTINIU PREPARATU IR MEDICININIU PREKIU REKLAMUOTOJIJ TEISES

IRPAREIGOS ISTAIGOJE

4. Reklamuotojai, noredami teikti informacijq apie reklamuojamus vaistinius preparatus ar

medicinines priemones lstaigoje, privalo elektroniniu biidu ar faksu registruotis tam skirtame Zurnale,

nurodydami vard4, pavardg, darbovietg, vizito datq, laik4 ir tiksl4 (numatomus reklamuoti vaistinius

preparatus ar medicinines priemones) i5 anksto, bet ne veliau kaip prie5 5 dienas, suderinti vizito laik4.

Istaigos sekretore uZregistruoja gaut4 praiym4.

5. Atvykus reklamuotojui I istaig4 i5 anksto nesuderinus vizit4, dispederineje budintis GMP

dispederis informuoja direktorirl arba jo igaliot4 asmeni.

6. Vaistiniq preparatq ir medicininiq priemoniq reklamuotojai gali teikti informacij4 apie

reklamuojamas prekes tik istaigoje vykstandiq darbuotojq susirinkimq metu, kurie gali blti

organizuojami tik leidus lstaigos administracijai ne veliau kaip priei 5 dienas.

7. Reklamuotojams teikti informacij4 darbuotojrl darbo laiku, skirtu pacientams aptamauti,

grieLtai draudLiama.
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8. Reklamuotojas privalo nelioti darbuotojo tapatybg patvirtinanti dokument4 (darbo

paZymejim4).

9. Reklamuotojas kiekvieno i5 anksto suderinto su lstaigos vadovu vizito ! lstaig4 metu turi
pateikti reklamuojamo vaistinio preparato ar medicinines priemonds charakteristikq santrauk4 arba

uZtikrinti jos prieinamum4 kitomis priemonemis, pademonstruoti medicininiq priemoniq naudojimo

instrukcija.

ATSAKOMYBE

10. Vaistinirl preparatq ir medicininiq priemoniq reklamuotojai pateikdami informacij4 apie
reklamuojamas prekes, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos farmacijos istatymu, Lietuvos
respublikos reklamos istatymu, Lietuvos Respublikos visuomends informavimo istatymu, Siuo apra5u ir
kitais teises aktais.

11. Reklamuotojas pateikEs klaiding4 informacijq, atsako pagal galiojandius Lietuvos
Respubliko.je teises aktus.

12. Reklamuotojui paZeidus nustatlt4 tvark4 istaigoje, uZdrausti metus laiko farmacijos

imonei, kuri4 atstovauja darbuotojas, rengti susitikimus ar reklaminius renginius istaigoje, informuoti
reklamos davejus.

13. Pasikarlojus paZeidimui, informuoti Valstybing vaistq ir kontroles tarnyb4 prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministeri jos.

14. lstaigos darbuotojai, paZeidE Sio apra3o reikalavimus, atsako pagat galiojandius teises

aktus.




