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VAISTINIV PREPARATV REKLAMINIV RENGINIV ORGANIZAVIMO 
NACIONALINIAME VtiI0 INSTITUTE TAISYKLES 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vaistiniq preparatq reklaminiq renginiq organizavimo Nacionaliniame velio institute 
taisykles (toliau — Taisykles) nustato vaistiniq preparatq reklamos Nacionalinio ve2io instituto 
(toliau — Instituto) sveikatos pridiuros ir farmacijos specialistams, turintiems teisc skirti ar tiekti, 
parduoti / i§cluoti vaistinius preparatus (toliau — specialistai), tvarkq. 

2. Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos istatymu (toliau — 
Farmacijos istatymas) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruocUio 28 
d. isakymu Nr. V-1128 „Del vaistiniq preparatq reklamos taisykliq patvirtinimo" (2019-01-01 
redakcija) (toliau — Vaistiniq preparatq reklamos taisykles). 

3. Taisyklese vartojamos sqvokos: 
3.1. Vaistas (vaistinis preparatas) — vaistine mecaiaga arba jq derinys, pagaminti ir teikiami 

vartoti, kadangi atitinka bent vienq it kriterijq: 1) pasi2ymi savybemis, del kuriq tinka 2mogaus 
ligoms gydyti arba jq profilaktikai; 2) del farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali 
bati vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti 2mogaus fiziologines funkcijas arba 
diagnozuoti 2mogaus ligas. 

3.2. Vaistine medliaga — bet kuri mecUiaga, kurios kilme gali buti: 1) 2mogaus, pvz.: 
Imogaus kraujas ir 2mogaus kraujo produktai; 2) gyvfmine, pvz.: mikroorganizmai, gyvanai, 
organs} dalys, gyviinq i§skyros, toksinai, i§traukos, kraujo produktai; 3) augaline, pvz.: 
mikroorganizmai, augalai, jq dalys, augalq igskyros, i§traukos; 4) chemine, pvz.: elementai, 
naturalios chemines mecffiagos ir cheminiai produktai, gauti chemines sandaros keitimo ar sintezes 

3.3. Vaistiniq 	preparatq 	reklama — 	gyventojams, 	sveikatos 	prithirros 	ir 
farmacijos specialistams bet kokia forma ir bet kokiomis priemonemis skleicaiama kryptinga 
informacija apie vaistinius preparatus, agitacine veikla ar raginimas, kuriais siekiama skatinti 
vaistiniq preparatq skyrimq, tiekimq, pardavimq ar vartojimq, iskaitant: 

1) vaistq reklamuotojq vizitus, kuriq metu teikiama informacija apie vaistinius preparatus, pas 
sveikatos pritharos specialistus, turineius teise skirti vaistinius preparatus; 

2) vaistiniq preparatq neparduodamq pavyzaiq platinimq; 
3) skatinimq skirti, tiekti, parduoti ar vartoti vaistinius preparatus duodant, sialant ar ‘Zadant 

dovanas, asmenine naudq ar premijas pinigais ar natura; 
4) reklaminiq renginiq, kuriuose dalyvauja sveikatos prithilros ir farmacijos specialistai, 

turintys teisc skirti ar tiekti vaistinius preparatus, finansavimq; 
5) moksliniq konferencijq, kuriose dalyvauja sveikatos prithiros ir farmacijos specialistai, 

turintys teisc skirti ar pardavineti vaistinius preparatus, finansavimq, 	konferencijq dalyviq 
kelioniq ir apgyvendinimo islaidsi apmokejimq; 

6) radijo, televizijos laidq ir (ar) programs}, per kurias teikiama informacija apie vaistinius 
preparatus, remimq. 

3.4. Vaistq reklamuotojas — fizinis asmuo, vaistinio preparato registruotojo ir (ar) jo atstovo 
igaliotas reklamuoti vaistinius preparatus. 

3.5. Vaistinio preparato reklamos davejas (toliau — reklamos davejas) gali bati tik vaistinio 
preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas. 
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4. Kitos Taisyklese vartojamos sqvokos atitinka Farmacijos istatyme, Lietuvos Respublikos 
reklamos istatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo istatyme bei Vaistiniq 
preparatq reklamos taisyklese vartojamas sqvokas. 

II SKYRIUS 
VAISTINII,1 PREPARATIJ REKLAMA SVEIKATOS PRIEkIi-JROS IR FARMACIJOS 

SPECIALISTAMS 

5. Specialistams skirtoje reklamoje 1eid2iama reklamuoti receptinius ir nereceptinius 
vaistinius preparatus. 

6. Specialistams skirtoje reklamoje turi bUti pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta 
informacija apie vaistini preparatq. 

7. Institute reklamuotojai gali teikti informacijq apie reklamuojamq vaistini preparatq tik 
Institute vykstaddiuose reklaminiuose renginiuose, kurie yra organizuojami sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintq Vaistiniq preparatq reklamos taisykliq bei gill Taisykliq nustatyta tvarka. Vaistq 
reklamuotojo vizitas i Institutq, siekiant asmeni§kai susitikti su specialistu, draud2iamas. 

8. Reklamuodami vaistinius preparatus specialistams vaistq reklamuotojai gali naudoti 
vaistiniq preparatq neparduodamus pavyzaius. Vaistinio preparato neparduodamas pavyzdys turi 
atitikti ma2iausiq rinkoje esaneiq to paties pavadinimo, formos ir stiprumo vaistinio preparato 
pakuote ir ant pakuotes turi butt u2ragas „Neparduodamas pavyzdys". Vaistiniq preparatq 
neparduodamus pavyzaius palikti, platinti specialistams ir gyventojams bei vartoti sveikatos 
prialuros tikslais draud2iama. 

9. Skleid2iant vaistiniq preparatq reklam4 specialistams, draudliama jiems duoti dovanas, 
iskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su specialisto vykdoma profesine 
veikla, o §iems specialistams draud2iama tokiq dovanq pra§yti ar jas priimti. 

10. Vaistiniq preparatq reklaminiuose renginiuose vaigingumas turi neu2go2ti renginio 
pagrindinio tikslo ir gali bUti rodomas tik dalyvaujantiems specialistams. Draud2iama apmoketi 
specialists} keliones, apgyvendinimo ir kitas i§laidas. 

III SKYRIUS 
REICLAMINIV RENGINIIJ ORGANIZAVIMO TVARKA 

11. Reklamos davejas, noredamas Institute organizuoti reklamini rengini, ne veliau kaip prie§ 
10 darbo dienq iki siUlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi ra§tu ar elektroniniu budu 
pateikti Instituto atsakingam asmeniui pragymq organizuoti reklamini rengini (toliau — pragymas), 
kuriame turi bUti nurodyta: 

11.1. informacija apie reklamos davej4 (pavadinimas, kontaktiniai duomenys); 
11.2. reklaminio renginio pobudis: renginys skirtas tik tos Instituto sveikatos prithUros 

specialistams ar ir kits} asmens sveikatos prithUros istaigq specialistams; 
11.3. siUloma reklaminio renginio trukme; 
11.4. kokios profesines kvalifikacijos sveikatos prithUros specialistams skirtas reklaminis 

renginys; 
11.5. reklaminio renginio tema, numatomo (-4) prane§imo (-q) pavadinimas (-ai); 
11.6. numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamq vaistini preparatq ar vaistinius 

preparatus reklaminiame renginyje i§samesnis apra§ymas. 
12. Reklaminis renginys gali bUti skirtas informacijai apie vienq ar kelis reklamuojamus 

vaistinius preparatus pateikti. Jame gali dalyvauti daugiau negu vieno vaistinio preparato 
registruotojo vaistq reklamuotojai. 

13. Jei yra gautq praymq leisti organizuoti reklamini rengini, Institute tokie reklaminiai 
renginiai yra organizuojami vienq kartq per menesi (dienq, kai Institute nera vykdomos operacijos). 
Reklaminio renginio laikas parenkamas taip, kad kuo daugiau atitinkamos profesines kvalifikacijos 
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specialistq turetq galimybe dalyvauti reklaminiame renginyje ir jis nebaq organizuojamas sitl 
specialistq darbo metu, skirtu pacientams priimti. 

14. 112 reklaminiq renginiq organizavimo klausimus Institute yra atsakinga Sekretoriato 
vyriausioji specialists Asta Buginiene (toliau — atsakingas asmuo). Pra§ymai del reklaminio 
renginio organizavimo gali bati pateikiami Sekretoriatq atsakingam asmeniui Institute darbo laiku 
arba el. pagto adresu: asta.buginiene@nvilt. 

15. Atsakingas asmuo registruoja pateiktus pragymus Reklaminiq renginiq 'Almale ir 
nedelsiant juos persiuneia Nuolatinei vaistiniq preparatq reklaminiq renginiq atrankos komisijai 
(toliau — Komisija). 

16. Atsakingas asmuo ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pragymo gavimo dienos 
informuoja Reklamos davejq apie Vaistiniq preparatq reklaminiq renginiq organizavimo Institute 
tvarkq ir artimiausiq datq, kada planuojamas reklaminis renginys Institute ir kad apie priimtq 
sprendimq leisti ar atsisakyti leisti organizuoti reklamini rengini Institute jis bus informuotas atskiru 
prandimu Taisykliq nustatyta tvarka. 

17. Komisija, atsi2velgdama i Instituto prioritetines veiklos sritis, tikslus, aktualijas bei 
poreiki, iki kiekvieno menesio 15 dienos ganalizuoja bei ivertina gautus pragymus, atrenka 
reklaminio renginio temas, paskiria reklaminio renginio datq ir laikq, nurodo kiekvienam Reklamos 
davejui skirtq laikq prandimui pristatyti. Atrinktas renginio temas Komisija teikia Institute 
direktoriaus tvirtinimui. 

18. Komisija, nutarusi neitraukti Reklamos davejo prdyme nurodytos temos, pateikia 
Instituto direktoriui motyvuoto rdytinio atsisakymo leisti organizuoti reklamini rengini projektq. 
Instituto direktoriui pasirdius parengtq atsisakymq leisti organizuoti reklamini rengini, atsakingas 
asmuo i§siun6ia minetq rat Reklamos davejui, kurio pra§ymas buvo atmestas. 

19. Atsakingas asmuo informuoja Reklamos davejus apie priimtq sprendimq leisti organizuoti 
reklamini rengini, nurodo renginio datq, laikq, tematikq, prandimui skirt trukme. 

20. Atsakingas asmuo registruoja Instituto direktoriaus patvirtint4 ntunatytq reklamini 
rengini, datq, laikq, trukme, temq, kokiq profesiniq kvalifikacijq specialistams jis skirtas Reklaminiq 
renginiq 2urnale bei informuoja apie tai Reklamos davejus, kuriq pragymai buvo patenkinti. Si 
informacija vidai skelbiama Instituto interneto svetaineje ir Instituto informacineje lentoje. 

21. Atsakingas asmuo ne veliau kaip likus 5 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos 
informacijq apie suplanuotq reklamini rengini elektroniniu pagtu paskelbia visiems Instituto 
darbuotojams. Specialisto dalyvavimas reklaminiuose renginiuose yra savanori§kas. 

22. Mokeselai ar kitokie mokejimai is reklamos davejo u2 reklamini rengini, kuris 
organizuojamas jo prdymu, nera imami. 

23. Vaistq reklamuotojams turi bati tatilcrintos vienodos galimybes dalyvauti Institute 
reklaminiuose renginiuose. 

24. Reklarniniame renginyje turi dalyvauti ne ma2iau kaip du specialistai, kuriems, 
atsavelgiant i jq profesine kvalifikacijq, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamq 
vaistini preparatq yra aktuali. Reklaminiame renginyje gali dalyvauti skirtingose asmens sveikatos 
pritharos istaigose dirbantys specialistai. Jeigu Institute dirba tik vienas specialistas, kuriam, 
atsilvelgiant i jo profesine kvalifikacijq, numatoma pateikti informacija apie reklamuojamq vaistini 
preparatq yra aktuali, i reklamini rengini turi Nati kviealami dalyvauti kitq asmens sveikatos 
pritharos istaigq atitinkamq profesiniq kvalifikacijq sveikatos pritharos specialistai. 

25. Reklamos davejas ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos 
prane§a atsakingam asmeniui atvyksianeio vaistil reklamuotojo vardq, pavarde, pareigas. Jeigu 
informacija pasikei6ia, atsakingas asmuo turi hal nedelsiant apie tai informuojamas ra:s'tu ar 
elektroniniu badu. 

26. Kiekvienas reklaminio renginio dalyvis pasirago registracijos lape, nurodydamas vardq, 
pavarde, darboviete ir kontaktinius duomenis. Institutas tvarko §iuos duomenis reklaminiq renginiq 
ir juose dalyvavusiq specialistq apskaitos ir Taisyklese nurodytq reikalavimq laikymosi pritharos 
tikslais. Institutas asmens duomenis saugo dvejus metus nuo reklaminio renginio dienos. 
Reklaminio renginio dalyviq skaieius pateikiamas vaistq reklamuotojui. 
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27. Institutas del objektyviq pridaselq turi teise atgaukti numatytq reklamini renginj. Apie tai 
skubiai, bet ne veliau kaip pries 1 darbo dienq ra§tu ar elektroniniu badu informuojant reklamos 
davejq. Atitinkamai reklamos davejas turi nedelsdamas, bet ne veliau kaip prid 1 darbo dienq 
prandti atsakingam asmeniui apie tai, kad del objektyviq priaagiq vaistq reklamuotojas negali 
atvykti numatytq reklamini renginj. Atsakingas asmuo apie nejvykusj reklaminj rengini turi 
pa2ymeti Reklaminiq renginiq 2urnale ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo numatyto reklaminio 
renginio dienos. Informacija apie atgauktq ar neivykusi reklamini renginj turi bati vidai skelbiama 
Instituto interneto svetaineje ir Instituto informacineje lentoje. 

28. Pasibaigus renginiui, reklamos davejo vaistq reklamuotojas pasirago popieriniame 
Reklaminiq renginiq zurnale, patvirtindamas, kad renginys ivyko. 

IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Praejusiq mete} Reklaminiq renginiq 2urnalas (duomenys) Institute saugomas 5 metus. 
30. Institutas ra§tu informuoja Valstybine vaistq kontroles tarnybq prie Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos (toliau — Tarnyba) apie tai, kad reklamos davejas ar vaist4 
reklamuotojas galejo peeisti Farmacijos istatymo ar Vaistiniq preparatq reklamos taisykliq 
reikalavimus, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo reikalavimq 
peeidimo nustatymo dienos. 

31. Reklamos davejas atsakingo asmens sprendimus turi teise apslapti Instituto direktoriui. 
Instituto direktoriaus sprendimai gali bati skund2iami Tarnybai. 

32. Informacija apie tai, kur ir kaip pateikti prdymus, kur jie saugomi, Instituto telefono 
rygio numeris ir elektroninio pagto adresas, kuriais 	galima susisiekti su atsakingu asmeniu, yra 
viesai skelbiami Instituto interneto svetaineje, ir popieriniame variante Instituto informacineje 
lentoje. 

SUDERINTA: 	 SUDERINTA: 
Pavaduotoj as klinikai 	 Pavaduotoja mokslui ir pletrai 
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