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ĮSAKYMAS 

Vadovaudamasis LR SAM  2006 m. gruodžio 28 d. Įsakymo Nr. V-1128 “Dėl vaistinių 
preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo” 263 p.,   

ĮSAKAU: 

1. Patvirtinti “Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašą“ 
(Priedas Nr.1). 

2. Paskirti atsakingu asmeniu vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo 

Įstaigoje klausimams spręsti - direktoriaus pavaduotoją visuomenės sveikatai 

J.Kuzminienę. 

3. Informaciją apie tai, kur ir kaip pateikti prašymus, telefono ryšio numerį ir elektroninio 

pašto adresą, kuriais būtų galima susisiekti su atsakingu asmeniu, ir patvirtintą 

reklaminių renginių organizavimo tvarką paskelbti UAB “Mano šeimos gydytojas” 

įstaigos interneto svetainėje – atsakinga vidaus medicinos auditorė V. Juostė-Hassanein 

ir IT specialistas R.Bernotas. 

4. Su Įsakymu nustatyta tvarka supažindinti Įstaigos darbuotojus. 

 

Direktorius         Lukas Radzevičius  

 

Parengė: 

Vilma Juostė-Hassanein 

Vidaus medicinos auditorė 

  



Priedas Nr.1 
 

 
VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 
 

 
1. PASKIRTIS 

Šios Tvarkos paskirtis yra nustatyti vaistinių preparatų reklaminių renginių  organizavimo 
UAB „Mano šeimos gydytojas“ (toliau- Įstaiga) Tvarką.  

 
 

2. TAIKYMO SRITIS  
Ši Tvarka taikoma visuose Įstaigos padaliniuose. 
 

3. ATSAKOMYBĖ 
3.1.UAB „Mano šeimos gydytojas“ direktorius atsako už tvarkos Aprašo patvirtinimą ir  
atsakingo asmens vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo Įstaigoje klausimams 
spręsti, paskyrimą. 
3.2. Asmuo, atsakingas už vaistinių preparatų reklaminių renginių  organizavimą Įstaigoje, 
atsako už tinkamą reklaminių renginių registraciją, informacijos teikimą bei registracijos 
žurnalo pildymą ir saugojimą; 
3.3. Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai, dalyvaujantys vaistinių preparatų reklaminiuose 
renginiuose, atsako už šiame Apraše nustatytų reikalavimų tinkamą vykdymą. 
 

4. APRAŠYMAS 
4.1. UAB „Mano šeimos gydytojas“ vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie 

reklamuojamą vaistinį preparatą tik Įstaigoje vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie 
organizuojami šiame Apraše nustatyta tvarka.  
        4.2. Vaistų reklamuotojų vizitai į UAB „Mano šeimos gydytojas“ padalinius, siekiant 
asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, 
yra draudžiami. 
       4.3. Reklaminiai renginiai UAB „Mano šeimos gydytojas“  organizuojami taip, kad nepažeistų 
pacientų teisės gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 
       4.4. Reklamos davėjas, norėdamas organizuoti reklaminį renginį Įstaigoje, turi iš anksto 
suderinti reklaminio renginio Įstaigoje datą su atsakingu asmeniu. Tuo tikslu, reklamos davėjas, 
ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu 
(adresu N. Uosto g. 20-3, Klaipėda) ar elektroniniu būdu į el. paštą info@manoseimosgydytojas.lt 
pateikti atsakingam asmeniui Prašymą leisti organizuoti reklaminį renginį. 
         4.5. Prašyme  turi būti nurodyta:  

4.5.1. informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);  



4.5.2. reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik tos UAB „Mano šeimos gydytojas“ 
specialistams ar ir kitų ASP įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;  

4.5.3. siūloma reklaminio renginio data ir trukmė;  
4.5.4. kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis 

renginys;  
4.5.5. reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);  
4.5.6. vaistinio preparato, apie kurį numatoma teikti reklaminę informaciją, pavadinimas, 

stiprumas, farmacinė forma (stiprumo ir farmacinės formos nereikia nurodyti, jeigu numatoma 
teikti reklaminę informaciją apie visus registruotus vaistinio preparato stiprumus ir farmacines 
formas).  

4.6. Atsakingas asmuo, gavęs Prašymą organizuoti reklaminį renginį, užregistruoja jį 
elektroniniame „Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo registracijos žurnale“ 
(Priedas Nr.1), esančiame adresu: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hS2DjAAr1uuAvFIxoFRqUq0mpA-
I1yitmbPRcoKgDlU/edit#gid=0    ir informuoja sveikatos priežiūros specialistus apie gautą 
prašymą organizuoti reklaminį renginį. Jei ne mažiau kaip 2 sveikatos priežiūros specialistai 
išreiškia pageidavimą dalyvauti reklaminiame renginyje, atsakingas asmuo, suderinęs reklaminio 
renginio Įstaigoje datą su prašymą pateikusiu reklamos davėju, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
nuo prašymo gavimo dienos raštu ar elektroniniu būdu pateikia reklamos davėjui pranešimą apie 
priimtą sprendimą dėl reklaminio renginio Įstaigoje organizavimo. Pranešime, kuriuo leidžiama 
organizuoti reklaminį renginį Įstaigoje, turi būti nurodoma suderinta reklaminio renginio data, 
trukmė ir tema. Pranešime, kuriuo atsisakoma leisti organizuoti reklaminį renginį įstaigoje,  
nurodomi tokio atsisakymo motyvai bei apskundimo tvarka - Reklamos davėjas atsakingo asmens 
sprendimus turi teisę apskųsti ASP įstaigos vadovui. 
        4.7. Reklaminio renginio Įstaigoje laikas turi būti parenkamas taip, kad kuo daugiau 
atitinkamos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų turėtų galimybę dalyvauti 
reklaminiame renginyje Įstaigoje ir jis nebūtų organizuojamas šių specialistų darbo metu, skirtu 
pacientams priimti.  
       4.8. Reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du sveikatos priežiūros specialistai, 
kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie 
reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali.  

4.9. Sveikatos priežiūros specialistai gali dalyvauti reklaminiuose renginiuose, jeigu nėra 
pažeidžiamos pacientų teisės gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos priežiūros 
specialistų dalyvavimas reklaminiuose renginiuose yra savanoriškas.  

4.10. Atsakingas asmuo apie suplanuotą reklaminį renginį Įstaigoje informuoja įstaigos 
padalinių sveikatos priežiūros specialistus. 

4.11. Įstaiga dėl objektyvių priežasčių turi teisę atšaukti numatytą reklaminį renginį 
Įstaigoje. Apie tai atsakingas asmuo turi skubiai, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki 
numatytos reklaminio renginio dienos, raštu ar elektroniniu būdu informuoti, nurodant atšaukimo 



priežastis, reklamos davėją. Atsakingas asmuo apie atšaukiamą reklaminį renginį įstaigoje turi 
informuoti   padalinių sveikatos priežiūros specialistus.  

4.12. UAB „Mano šeimos gydytojas“ interneto svetainėje skelbiama informacija apie tai, 
kur ir kaip pateikti prašymus, įstaigos telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriais 
būtų galima susisiekti su atsakingu asmeniu, ir ši Tvarka.  Įstaigos padalinių registratūrose ši 
informacija skelbiama popieriniame variante, kad būtų užtikrinta galimybė reklamos davėjams su 
ja susipažinti. 

4.13. Vaistų reklamuotojas privalo: 

         4.13.1. atvykęs į įstaigą, prieš reklaminį renginį pateikti atsakingam asmeniui dokumentą, 
įrodantį, kad jis yra reklamos davėjo darbuotojas; 
        4.13.2. nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą) taip, kad 
būtų aiškiai atpažįstamas jo vizito Įstaigoje  metu; 
         4.13.3. užtikrinti reklaminio renginio Įstaigoje dalyvių registraciją - kiekvienas reklaminio 
renginio Įstaigoje dalyvis turi pasirašyti registracijos lape, nurodydamas vardą, pavardę, profesinę 
kvalifikaciją; 
         4.13.4. dalyvaudamas įstaigoje vykstančiame reklaminiame renginyje, pateikti kiekvieno 
reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą 
kitomis priemonėmis;  
         4.13.5. perduoti įstaigoje vykusio reklaminio renginio metu gautą informaciją apie 
reklamuojamo vaistinio preparato vartojimą, ypač apie pastebėtas nepageidaujamas reakcijas, 
vaistinio preparato registruotojo mokslo tarnybai;  
         4.13.6. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos reklaminio 
renginio dienos, pranešti atsakingam asmeniui apie atšaukiamą numatytą reklaminį renginį 
įstaigoje, nurodydamas atšaukimo priežastis. 
         4.14. Vaistų reklamuotojui draudžiama:  
         4.14. 1. Skatinant sveikatos priežiūros specialistus skirti, tiekti ar parduoti (išduoti) vaistinius 
preparatus, duoti atlygį pinigais ar natūra; 
         4.14.2.  siekti asmeniškai, nesilaikant šiame Apraše nurodytos tvarkos susitikti su Įstaigos 
darbuotoju, turinčiu teisę skirti (išrašyti) vaistinius preparatus pacientams ar organizuoti vaistinių 
preparatų įsigijimą Įstaigoje; 
         4.15. Sveikatos priežiūros specialistui draudžiama prašyti ar  priimti atlygį pinigais ar natūra iš 
vaistų reklamuotojo skatinant skirti, tiekti ar parduoti (išduoti) vaistinius preparatus. 

         4.16.  UAB „Mano šeimos gydytojas“ nenustato ir neima mokesčio iš reklamos davėjo už 
reklaminį renginį Įstaigoje, kuris organizuojamas jo prašymu.  

4.17. Vaistų reklamuotojams užtikrinamos vienodos galimybės organizuoti įstaigoje 
reklaminius  renginius.  
        4.18. Įstaiga turi raštu informuoti  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą apie tai, kad reklamos 
davėjas ar vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti tvarkos reikalavimus, nedelsdamas, bet ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas nuo galimo tvarkos reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos. 

 



 
5. NUORODOS 
5.1. LR Farmacijos Įstatymas, X-709, 2006 06 22 (galiojanti suvestinė redakcija 2022-01-01); 
5.2. LR SAM 2006 m. gruodžio 28 d. Įsakymas Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos 
taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-05-01). 
 
6.DOKUMENTACIJA 

6.1. Prašymas leisti organizuoti reklaminį renginį; 
6.2.  „Vaistinių preparatų reklaminių renginių registravimo žurnalas“  

 
7. KEITIMAI 

 
Šios Tvarkos keitimus atlieka vidaus medicinos auditorius. 
 

8. PASKIRSTYMAS 
 

Šios procedūros originalas, apsaugotas slaptažodžiu, saugomas Įstaigos elektroninių dokumentų 
Saugykloje, o kopijos – el. forma UAB “Mano šeimos gydytojas” internetiniame puslapyje, 
skirtame personalui. 
 

9. PRIEDAI 
 

9.1.  1  priedas „Vaistinių preparatų reklaminių renginių registravimo žurnalas“   
 

     Priedas Nr.1 
 

„Vaistinių preparatų reklaminių renginių registravimo žurnalas“ 
 

Eil. 
Nr. 

Prašymo 
organizuoti 
reklaminį 

renginį 
gavimo 

data 

Informacija 
apie reklamos 

davėją 
(pavadinimas, 
kontaktiniai 
duomenys); 

Vaistų 
reklamuotojo 

vardas, 
pavardė, 
pareigos 

Reklaminio 
renginio 
pobūdis 

Reklaminio 
renginio 
data ir 
trukmė 

Kokios 
profesinės 

kvalifikacijos 
sveikatos 
priežiūros 

specialistams 
skirtas 

reklaminis 
renginys  

 

Reklaminio 
renginio 

tema, 
numatomo 

(-ų) 
pranešimo (-

ų) 
pavadinimas 

(-ai)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       
       

 
 
 

Vaistinio 
preparato, 

Reklaminio 
renginio 

Pastabos 



apie kurį 
numatoma 

teikti 
reklaminę 

informaciją, 
pavadinimas, 

stiprumas, 
farmacinė 

forma 

dalyvių 
vardas, 

pavardė, 
profesinė 

kvalifikacija 

(pasibaigus 
reklaminiam 

renginiui,  
įrašomas 

patvirtinimas, 
kad renginys 

įvyko) 

8. 9. 10. 
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