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VAISTŲ REKLAMUOTOJ Ų VIZIT Ų ORGANIZAVIMO TVARKA  

VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAUNO MIESTO POLIKLINIKOJE 
         

BENDROJI DALIS 
 

1. Farmacinių kompanijų atstovų asmeniškas lankymasis gydytojų kabinetuose jų darbo laiku, skirtu 
pacientams priimti, draudžiamas. 

2. Vizitai gali būti organizuojami: sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu jo profesiniam 
tobulinimui, medicinos dokumentų tvarkymui, pertraukos pailsėti metu ir pan., o taip pat sveikatos 
priežiūros specialisto nedarbo metu. 

3. Vaistų reklamuotojų vizitai poliklinikoje yra nemokami ir yra organizuojami taip, kad nepažeistų 
poliklinikos darbo tvarkos taisyklių, netrukdytų sveikatos priežiūros specialistams vykdyti savo 
pareigas ir nepažeistų pacientų teisių gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 

4. Vizitų metu informacija apie vaistus (reklama) turi būti teikiama pagal Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2006-12-28 įsakymo Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos 
taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

5. Vaistų reklamuotojo ketinimas kokiu nors būdu suinteresuoti sveikatos priežiūros specialistus skirti 
pacientams ar rekomenduoti jiems vaistus neesant tam pagrįstų ir būtinų medicininių indikacijų yra 
neleidžiamas. 

6. Skleidžiant vaistinių preparatų reklamą sveikatos priežiūros specialistams, draudžiama jiems teikti 
dovanas (įskaitant ir simbolines, mažavertes), rengti vaišes, siūlyti ir/ar žadėti dovanas, piniginę 
naudą (pinigais ar materialinėmis vertybėmis). 

7. Skatinant sveikatos priežiūros specialistus skirti vaistinius preparatus, draudžiama duoti atlygį 
pinigais ar natūra, o šiems specialistams – jo prašyti ar jį priimti. 
    

VIZIT Ų ORGANIZAVIMO PROCED ŪRA (TVARKA) 
 

8. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Kauno miesto poliklinika, farmacinė kompanija gali 
pristatyti naujoves, teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą VšĮ Kauno miesto 
poliklinikoje ir jos padaliniuose vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, bendruose skyrių 
susirinkimuose ar asmeniškai susitinkant su sveikatos priežiūros specialistu ne pacientų 
priėmimo metu, tik iš anksto suderinus su poliklinikos/padalinio administracija  ir/ar skyriaus/ 
centro/poskyrio vadovu. Bendradarbiavimo sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir 
galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 d. 

9. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, Kompanijos atstovas kreipiasi į Kauno miesto 
poliklinikos centrinės būstinės (adresu Pramonės pr. 31) vyriausiąją rinkodaros specialistę (102 
kab.). Bendradarbiavimo sutartys registruojamos „Sutarčių registre“ (bylos indeksas 3.39.2), kuris 
saugomas centrinėje būstinėje (adresu Pramonės pr. 31). Vyriausioji rinkodaros specialistė 
supažindina vaistų reklamuotojus su vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka. Ši tvarka 
skelbiama poliklinikos interneto svetainėje www.kaunopoliklinika.lt ir šios tvarkos 10 p. 
nurodytose vietose. Vyriausioji rinkodaros specialistė informuoja padalinių referentes apie sudarytą 
(-as) bendradarbiavimo sutartis el. paštu. 

10. Po bendradarbiavimo sutarties sudarymo vaistų reklamuotojas supažindintas su Vaistų 
reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka, vizitas suderintas su poliklinikos/padalinio administracija  
ir/ar skyriaus/centro/poskyrio vedėju/vadovu/vyresn. ordinatoriumi ir nėra kliūčių vizitui įvykti, 
vaistų reklamuotojai, kiekvieną kartą atvykę į Polikliniką, turi užsiregistruoti tam skirtame žurnale 
(žurnalo forma – 1 priedas), nurodydami vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą ir vizito tikslą 
(numatomus reklamuoti vaistinius preparatus). Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu 
sveikatos priežiūros specialistu, nurodoma ir šio specialisto vardas ir pavardė. Jei siekiama pateikti 
informaciją apie vaistus bendruose skyrių susirinkimuose, nurodoma ir skyriaus pavadinimas (pvz. 



Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus susirinkimas). Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų 
registracijos žurnalai saugomi sekretoriatuose: 
- Dainavos padalinio (Pramonės pr. 31) 101 kab. 
- Šilainių padalinio (Baltų pr. 7) 252 kab. 
- Kalniečių padalinio (Savanorių pr. 369) 235 kab. 
- Šančių padalinio (A.Juozapavičiaus pr. 72) 426 kab. 
- Centro padalinio (A.Mickevičiaus g. 4) 206 kab. 

11. Užsiregistravus „Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale“, vaistinių preparatų 
reklamuotojui poliklinikos sekretoriate (šios tvarkos 10 p. nurodytais adresais) išduodamas leidimas 
(leidimo forma – 2 priedas) vizitui, kuris galioja vieną dieną. 

12. Asmeninis susitikimas su sveikatos priežiūros specialistu turi trukti iki 15 min., reklaminis renginys 
iki 45 min., dalyvavimas bendruose skyrių susirinkimuose iki 15 min. 

13. Vaistų reklamuotojai, kiekvieno vizito pas specialistą metu turi pateikti kiekvieno reklamuojamo 
vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis 
bei informuoti apie kompensuojamojo vaistinio preparato pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir 
jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. 

 
 

KONTROL Ė IR TVARKOS PAŽEIDIMAI 
 

14. Poliklinikos administracija turi teisę kontroliuoti kaip vaistinių preparatų reklamuotojas laikosi 
nustatytos vaistinių preparatų reklamavimo poliklinikoje tvarkos.  

15. Sveikatos priežiūros specialistai su vaistinių preparatų reklamuotojais gali susitikti tik ne pacientų 
priėmimo metu. Šios nuostatos nesilaikymas laikomas darbo drausmės pažeidimu. 

16. Sveikatos priežiūros specialistas privalo informuoti skyriaus/centro/poskyrio vadovą/vedėją/vyresn. 
ordinatorių apie pastebėtus vaistinių preparatų reklamavimo tvarkos pažeidimus. 
Skyriaus/centro/poskyrio vedėjas/vadovas/vyresn. ordinatorius apie nustatytus pažeidimus 
informuoja poliklinikos/padalinio administraciją. 

17. Vaistų reklamuotojams, pažeidus nustatytą tvarką, apie jų padarytą pažeidimą bus informuojama 
vaistų kompanijos atstovybė, Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos. 

__________ 
 
 



     
 

Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarkos viešojoje įstaigoje Kauno miesto poliklinikoje 
1 PRIEDAS 

 
 

VAISTINI Ų PREPARATŲ REKLAMUOTOJ Ų VIZIT Ų REGISTRACIJOS ŽURNALAS 
 

Eil. 
Nr. 

Vizito 
data 

Reklamuotojo 
vardas, pavardė 

Darbovietė Informacijos pateikimo būdas Vizito tikslas 
(numatomas 
reklamuoti 
vaistinis 

preparatas) 

Reklamuotojo 
parašas Jei siekiama 

 asmeniškai susitikti  
su konkrečiu sveikatos 
priežiūros specialistu, 
nurodoma specialisto 

vardas ir pavardė 

Jei siekiama 
pateikti informaciją  

skyrių 
susirinkimuose, 

nurodoma skyriaus 
pavadinimas  
(pvz. Šeimos 

sveikatos 
priežiūros centro 

susirinkimas) 

Jei siekiama 
organizuoti 
reklaminį 
renginį, 

nurodoma 
temos 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
 

         
 
 

 
________________ 

 
 



 
Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarkos viešojoje įstaigoje Kauno miesto poliklinikoje 

2 PRIEDAS 
 

L E I D I M A S 
 
 

Vaistinių preparatų reklamuotojui  

_____________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, kompanijos pavadinimas, kurią atstovauja) 

vizitui  ________________________________________________________________________________ 
(jei asmeninis vizitas - specialisto, pas kurį vyksta vizitui, vardas, pavardė / jei skyriaus bendrasis 

susirinkimas - skyriaus pavadinimas /  jei reklaminis renginys - nurodoma reklaminio renginio 
pavadinimas) 

vizito data ____________________________________________________________________________ 

 

leidimą išdavė ________________________________________________________________________ 
(išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas ir išdavimo data) 

__________________ 

 


