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Wanzawa, 19 grudnia 2008 r 

MINISTER ZDROWIA 

Komunikat Ministra Zdrowia 
w sprawie zastosowania § 13 razporzqdzenia Ministra Zdmwia z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie 

reklamy produkt6w leczniuych (Dz.U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1327) 

W zwiqzku z wejfciem w iycie w dniu 1 grudnia 2008 r. przepisu 5 13 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 
listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktbw leczniczych oraz ze wzglgdu na l iane pytania o wlakiwq realizacjg 
W/W przepisu, Minister Zdrowia informuje, i e :  

1. Z literalnego brzmienia przepisu 5 13 rozporzqdzenia wynika wprost, i i odwiedzanie osbb uprawnionych do 
wystawiania recept przez przedstawicieii medycznych tub handlowych nastgpuje po uprzednim kaidorazowym 
uzgodnieniu terminu spotkania. Zgodnie z brzrnieniern 5 13 ust. 3 zgoda jakq uzyskuje przedstawiciel medyczny 
iub handlowy nie ma cha rak te~  ofwiadczenia stanowiqcego wyraienie zgody wobec zbioraego zestawienia tych 
przedstawicieli. Zgodg wyraia kierownik zaktadu lub jednostki, za ktbrq nie mote pobierai oplaty. Ponadto 
zgodnie z pnepisami rozporzqdzenia odwledzanie o d b  uprawnionych nie mote utrudniat prowadzenia przez 
lekany dzia+alnofci medycznej. Majqc na uwadze powyisze naleiy stwierdzit, it obowiqzek uzyskanla zgody 
kierownika jednostki na spotkanie przedstawiciela medycznego lub handlowego - wystepujqcego z imienia i 
nazwiska, z osobq uprawnionq do wystawiania recept dotyczy kaidorazowego spotkania. Dopuszczalne sq 
spotkania grupowe osbb uprawnionych do wystawiania recept z przedstawicielem medycznym lub handlowym 
danej firmy farmaceutycznej w celu reklamy produktu leczniczego. 

2. Zgodnie z brrmieniem pnepisu 5 13 ust. 2 rozporzqdzenia spotkanie odbywa sie poza godzinami pracy os6b 
uprawnionych do wystawiania recept. ,,Poza godzlnami pracy", oznaaa dobowy czas, w ktbrym osoba uprawniona 
do wystawiania recept przestaje b y i  w dyspozycji pracodawcy w danym zaktadzie pracy. 
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