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Vadovaudamasis poliklinikos įstatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 30-147, 28.7 punktu: 

1. T v i r t i n u  viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos Vaistinių preparatų 

reklamuotojų reklaminių renginių organizavimo tvarką (pridedama). 

2. N u r o d a u  skyrių vadovams su šiuo įsakymu supažindinti darbuotojus. 

3. P a v e d u  direktoriaus pavaduotojai medicinai S. Čech šio įsakymo vykdymo kontrolę 
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VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ IR REKLAMINIŲ RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

1. Vaistinių preparatų reklamuotojų reklaminių renginių organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) 

patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 51 straipsnio papildymo ir 

pakeitimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 78-3799) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos 

taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-98). 

2. Vaistų reklamuotojų vizitai į polikliniką informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą 

teikimo reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros 

specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, tikslu yra nemokami ir organizuojami 

taip, kad nepažeistų poliklinikos darbo tvarkos taisyklių, netrukdytų specialistams vykdyti savo 

pareigas ir nepažeistų pacientų teisių gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 

3. Vaistų reklamuotojai turi registruotis tam skirtame žurnale, nurodydami vardą, pavardę, 

darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus). Jei 

siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, nurodoma ir šio 

specialisto vardas ir pavardė. 

4. Vaistų reklamuotojo vizitas į polikliniką, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros 

specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją apie 

reklamuojamą vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialisto pacientų priėmimo metu, 

draudžiamas. Vizitų laikas turi būti iš anksto suderintas su specialistu. 

5. Vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą poliklinikoje 

vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, iš anksto suderinę tai su įstaigos administracija. 

 

________________________________ 

 

 

 

Parengė 

 
direktoriaus pavaduotoja medicinai 

Svetlana Čech 

2011-08-23 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290261

