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DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ
ĮGYVENDINIMO
Sveikatos apsaugos ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2021 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 4-01-3431 „Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės“ pateiktą išvadą
dėl korupcijos rizikos analizės vaistinių preparatų reklamos srityje ir su šia sritimi susijusios veiklos
srityse (toliau – Išvada), informuoja, kad šioje Išvadoje pateiktus pasiūlymus įgyvendino priimdama
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-186 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl
Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-186).
Įsakymu Nr. V-186 reglamentuojamas reklaminių renginių, kuriuose teikiama informacija apie
vaistinius preparatus asmens sveikatos priežiūros specialistams, organizavimas ir jų valstybinė
priežiūra. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – VVKT) įpareigota savo interneto svetainėje sukurti elektroninę reklaminių
renginių registravimo formą, kurioje vaistinių preparatų reklamos davėjai registruotų visus
numatomus reklaminius renginius ir įvestų nustatytą informaciją, po renginio pažymėtų, ar jis įvyko,
taip užtikrinant VVKT galimybę turėti visą informaciją apie numatomus reklaminius renginius ir
veiksmingai vykdyti reklaminių renginių organizavimo ir juose skleidžiamos informacijos apie
vaistinius preparatus kontrolę. Įsakymas Nr. V-186 įsigaliojo 2022 m. gegužės 1 d. Šiuo metu jau yra
VVKT sukurta ir įdiegta VVKT vaistinių preparatų informacinėje sistemoje (VAPRIS) elektroninė
reklaminių renginių registravimo forma.
Įsakymu Nr. V-186 įgyvendinta pagrindinė STT rekomendacija – reglamentuoti nuotolinius
reklaminius renginius ir sustiprinti reklaminių renginių priežiūrą užtikrinant centralizuotą
informacijos apie reklaminius renginius valdymą, taip pat dauguma kitų pasiūlymų. Pažymėtina, kad
Įsakymu Nr. V-186 reglamentuojami ne tik nuotoliniai ir kontaktiniai renginiai, organizuojami
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kaip pasiūlyta Išvadoje, bet ir reklaminiai renginiai, vykstantys
kitose vietose. Išsami informacija apie Išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą pateikta
pridedamoje lentelėje.
Informacija apie išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą bus skelbiama Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/.
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