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Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės (toliau – KRA) Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – VVKT), VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, VšĮ
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Lazdynų poliklinikos, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ
Klaipėdos miesto poliklinikos, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos (toliau – Poliklinika) vaistinių preparatų, medicinos priemonių (prietaisų)
reklamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams srityje ir su šia veiklos sritimi susijusiose veiklos srityse atlikta ir pasiūlymai
pateikti STT 2021 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 4-01-3431 bei 2022 m. vasario 4 d. raštu Nr. 4-01-919.
Pasiūlymai atsižvelgiant į
Duomenys apie pastabų ir
pateiktas pastabas
pasiūlymų įgyvendinimą
1. Kritinės antikorupcinės pastabos
6.1.1.1. Nuotolinė vaistinių
7.1.1.4.1. Lietuvos Respublikos
2022 m. vasario 2 d. direktoriaus
preparatų reklama, kuri teikiama sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 12 patvirtinta naujos
ASPĮ darbuotojams
įsakymu reglamentavus
redakcijos vaistinių preparatų ir
skaitmeninės komunikacijos
nuotolinės vaistinių preparatų
medicinos priemonių (prietaisų)
platformomis, kaip alternatyva
reklamos sveikatos priežiūros
reklamos renginių organizavimo
vaistų reklamuotojo atvykimui į specialistams organizavimo
tvarka
ASPĮ, nekontroliuojama, nes
tvarką, užtikrinti institucinio
teisės aktai šios reklamos
lygmens teisės aktų,
organizavimo ir kontrolės
reglamentuojančių vaistinių
tvarkos nereglamentuoja, o
preparatų reklamos organizavimo
praktikoje tarp kontroliuojančios ASPĮ tvarką, atitiktį Lietuvos
Pateiktos pastabos

Specialiųjų tyrimų tarnybos
vertinimas

institucijos (VVKT) ir ASPĮ
nėra vieningo sutarimo ar
esamomis aplinkybėmis gali
būti teikiama nuotolinė vaistinių
preparatų reklama sveikatos
priežiūros specialistams
(motyvai išdėstyti 3 skyriaus 3.1
skirsnyje)
6.1.2.6. Kai kurių ASPĮ taikomi
vidaus kontrolės mechanizmai
nėra pakankami, kad instituciniu
lygmeniu savalaikiai
identifikuoti ir užkardyti
neatitiktis, dėl kurių gali būti
neužtikrintas tinkamas teisės
aktų, reglamentuojančių
reklaminių renginių
organizavimo ASPĮ tvarką,
nuostatų vykdymas (motyvai
išdėstyti 3 skyriaus 3.12
skirsnyje)
6.2.1. Medicinos priemonių
(prietaisų) reklaminių renginių
organizavimo ASPĮ tvarka
nepakankamai aiškiai
reglamentuota (motyvai
išdėstyti 4 skyriaus 4.1.
skirsnyje), todėl ASPĮ
darbuotojams (ypač susijusiems
su medicinos priemonių
(prietaisų) viešaisiais pirkimais)

Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymu patvirtintai
tvarkai ir užtikrinti jų
įgyvendinimą ASPĮ

7.1.2.3.2. Tobulinti vidaus
kontrolės mechanizmus, kad
sudaryti prielaidas ateityje
išvengti identifikuotų institucinio
lygmens veiklos neatitikčių
Lietuvos Respublikos farmacijos
įstatymo ie (ar) Vaistinių
preparatų reklamos taisyklių
nuostatų reikalavimams

Paskirtas atsakingas asmuo.
Pasibaigus renginiui, reklamos
davėjo vaistų reklamuotojas
pasirašo popieriniame
Reklaminių renginių žurnale,
patvirtindamas, kad renginys
įvyko ar elektroniniame
Reklaminių renginių žurnale
atsakingas asmuo įrašo
patvirtinimą, kad renginys įvyko
arba neįvyko

7.2.2.4. Svarstyti galimybę
pasitvirtinti Medicinos priemonių
(prietaisų) reklaminių renginių
ASPĮ organizavimo tvarką, o
SAM patvirtinus Medicinos
priemonių (prietaisų) reklaminių
renginių organizavimo ASPĮ
tvarką, vadovautis SAM
patvirtinta tvarka

Tvarkoje yra reglamentuojama
medicinos priemonių (prietaisų)
reklaminių renginių įstaigoje
organizavimo tvarka

gali kelti analogiškas grėsmes,
kurios kyla dėl nereguliuojamos
ir nekontroliuojamos vaistinių
preparatų reklamos
2. Kitos antikorupcinės pastabos
6.1.2.3. VVKT negali užtikrinti 7.1.1.4.2. Užtikrinti informacijos Informuojame, kad pandeminiu
laikotarpiu dėl COVID – 19 ligos
efektyvios, subjektų
apie vaistinių preparatų
rizikingumo vertinimu pagrįstos, reklaminius renginius kaupimą ir reklaminiai renginiai įstaigoje
nevyksta nuo 2020 m. vasario
reklaminių renginių
(ar) viešą atskleidimą Vaistinių
26d.
organizavimo ir vykdymo ASPĮ preparatų reklamos taisyklių
kontrolės, kai praktikoje ASPĮ
reikalaujama apimtimi ASPĮ
neužtikrinamas išorinei
lygmeniu
kontrolei vykdyti reikalingos
informacijos kaupimas ir (ar)
viešas atskleidimas Vaistinių
preparatų reklamos taisyklių
reikalaujama apimtimi ASPĮ
lygmeniu (motyvai išdėstyti 3
skyriaus 3.7 skirsnyje)
6.1.2.5. Dalis vertintų ASPĮ
7.1.2.3.1. Neviešinančioms Internetinėje svetainėje
neužtikrina informacijos apie
įstaigos vadovo patvirtintos
atnaujinta Tvarka viešinama
vaistinių preparatų reklaminius
vaistinių preparatų reklaminių
skyriuje „Vaistų reklamuotojų
renginius ASPĮ viešo
renginių organizavimo ASPĮ
vizitų tvarka“
atskleidimo Vaistinių preparatų tvarkos, ją viešinti ASPĮ interneto
reklamos taisyklių reikalaujama svetainėje
tvarka ir apimtimi (motyvai
išdėstyti 3 skyriaus 3.5
skirsnyje)
3. Kitos pastabos
3.13. Tarp vertintų ASPĮ nėra
7.1.3.2. Poliklinikai teisės
Poliklinika informuoja, kad
vieningo sutarimo, kokias
aktuose, reglamentuojančiuose
vadovaujantis Tvarka, reklamos

institucinio lygmens sankcijas ir
kam tikslinga taikyti, kai
pažeidžiama ASPĮ nustatyta
vaistinių preparatų reklamos
renginių organizavimo tvarka, o
susijusio teisinio
reglamentavimo neapibrėžtumas
gali sudaryti galimybę
pažeidėjui išvengti atsakomybės
už padarytus pažeidimus

vaistinių preparatų reklaminių
renginių organizavimo ASPĮ
tvarką, atsižvelgiant į KRA
išvados 3 skyriaus 3.13. skirsnyje
pateiktus pastebėjimus,
detalizuoti informacijos teikimo
VVKT apie galimus reklamos
davėjo ir (ar) vaistų reklamuotojo
pažeidimus teikimo tvarką,
terminus ir (ar) paskirti už
informacijos teikimą atsakingus
ASPĮ darbuotojus

organizatoriui ar sveikatos
priežiūros specialistui, pažeidus
vaistinių preparatų ar medicinos
priemonių (prietaisų) reklaminių
renginių organizavimo Tvarką,
Poliklinikos atsakingas asmuo
apie pažeidimus turi informuoti
Poliklinikos direktorių ir įstaigą,
kurios reklamos organizatorius
pažeidė nustatytą Tvarką.
Poliklinika raštu informuoja
VVKT apie tai, kad reklamos
davėjas ar vaistų reklamuotojas
galėjo pažeisti Tvarkos
reikalavimus ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo Tvarkos
reikalavimų pažeidimo
nustatymo dienos. Reklamos
organizatoriui, pažeidus Tvarkos
reikalavimus, visi šios farmacijos
įmonės reklamos organizatoriai 6
mėn. Poliklinikoje yra
nepageidaujami reklaminiams
renginiams organizuoti.
_________________

