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Zarządzenie

Nr 70

z dnia.20.09.2012
Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii (WCPiT)
w sprawie:. reklamy produktów leczniczych i wyborów medycznych na terenie wCPiT
orazzasad odwiedzania przez przedstawicieli medycznych osób uprawnionych do
wystawiania recept zatrudnionych w Centrum, w celu reklamy produktów leczniczych.
Na podstawie art.46 ust.1 z dnia 15 kwietnia 2O1It. o działalności|eczticzej(Dz. U. Nr 112,
poz. 654 zpoin. zm,) oruzrozporządzeniaMinistra7'drowiaz dnia28 listopada2008 r. w
sprawiereklamy produktów leczniczych (Dz.U. z2008 r. Nr 210, poz.1327),w celu
umozliwienia personelowi lekarskiemu spotkanzprzedstawicielami medycznymi i
zapewnieniu dostępu do informacji na temat produktów |eczniczych' a jednocześnie
umozliwięniu przedstawicielom medycznych i handlowym prowadzenia dztałańreklamowych
pro duktó w |ec znic zy ch, zar ządzam. co następuje:

$r
1. Reklama produktu Ieczniczego prowadzona w komórkach organizacyjnych Centrum nie
moze utrudniać wykonywanej w nich działalności.
2. Reklama produktu |eczniczego moze być kierowanawyłącznie do osób uprawnionych do
wystawiania recept.

$2
1. Spotkania przedstawicieli medycznych lub handlowych z osobami uprawnionymi do
wystawiania recept zatrudnionymi w Centrum mogą odbywać się po wcześniejszym
uzgodnieniuterminu,miejsca i tematubędącegoprzedmiotemspotkania oraz uzyskaniu
zgody wsposóbopisanyw $ 3.
2. Spotkania, o których mowa w pkt. 1 mogą odbywać się w wyłącznie poza godzinami pracy
osób uprawnionych do wystawiania recept, wynikającymiz indywidualnego wymiaru
zatrudnienia i harmonogramu godzin pracy.
3. Spotkania przedstawicielimedycznych lub handlowych z osobami uprawnionymi do
wystawianiareceptzatrudnionymi w Centrum mogą mieó charakterspotkań:
a. indywidualnych
b. grupowych

$3
1' Jednorazowązgodęna spotkanie przedstawicielimedycznychlub handlowych z osobami
uprawnionymi do wystawiania recept zatrudnionymi w Centrum oruz zgodęna spotkanie
grupowe wyraŻaDyrektor Centrum.
2. Zgoda na spotkaniejest wydawana na piśmiena wniosek przedstawicielamedycznegolub
handlowego. Wzór wniosku o wyrażenie zgody stanowi załączniknr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Wniosek o wyrażenie zgody, o ktorej mowa w pkt.1 sporządzasię w dwoch
egzemplarzach.oryginał wydaje się przedstawicielowi firmy, drugi pozostaje w Rejestrze
prowadzony m przez D ział or ganizacji.
4. Wzor Rejestru stanowi załączniknr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Przedstawicielowimedycznemu lub handlowemuwydaje się identyfikator,, Gość''.

$4
1. W celu zorganizowania spotkania o którym mowa w $ 2 pkt 1 udostępnia się Salę
Seminaryjną lub Salę Konferencyjną.
2. Udostępnieniepomieszczeńjest odptatne.Ceny wynajmu ustalanesą w drodzenegocjacji.

$s
Niniejszezarządzenie
uchylazarządzenie
DyrektoraWCChPiG Nr 43 z dntaI7.I0.2007r.
$6
Zarządzentewchodzi w zycie z dniem podpisania.
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