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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló T11037, számú törvényjavaslathoz a bizottság következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . törvényjavaslat 14 . §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A szakmai és tudományos célokat szolgáló rendezvények és programok közvetett vagy
közvetlen formában történő támogatása esetén a támogatásnak mindenkor ésszerű mértékűnek
és a rendezvény tudományos célkitűzéseihez képest alárendeltnek kell lennie azzal, hogy a
szakmai és tudományos programokra az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátásban közreműködő szakembereken kívül más személy nem
hívható meg[,]_ [továbbá a] A_szakmai és tudományos programokon ismertető tevékenység
[nem] abban az esetben folytatható , ha a közvetett és a közvetlen formában történő ismertető,
tevékenység (konkrét termék alkalmazásával kapcsolatos előadás, termékbemutató tartása,
kiállítóhely bérlése, hirdetések közzététele) a szakmai, tudományos rendezvény programban
jól elkülönül ."

2.A törvényjavaslat 17 . §-a a következő úi (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) E & rendelkezéseit nem kell alkalmazni :
a) a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök csomagolásán vagy a csomagolásban - külön

jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint-elhelyezett betegtájékoztató, használati
utasítás tartalmára,

b) egy adott gyógyszert vagy gyógyászati segédeszközt érintő konkrét kérdéseket
megválaszoló tájékoztatásra,

c) azon tényszerű informatív bejelentések és tájékoztató jellegű anyagok összeállításánál,
amelyek a csomagolás megváltoztatásáról vagy a gyógyszer esetében a kedvezőtlen
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mellékhatásáról tájékoztatnak, továbbá a kereskedelmi árlisták összeállítása során, feltéve,
hogy az nem tartalmaznak:a gyógyszer hatásával, gyó gyászati segédeszköz alkalmazásával
kapcsolatos állításokat,
d) egészségre vagy betegségekre vonatkozó kijelentésekre, feltéve, hogy közvetett módon

sem tartalmaznak hivatkozást konkrét gyógyszerre vagy gyógyászati segédeszközre ."

INDOKOLÁS

A javaslat nem tiltja meg a szakmai rendezvényeken az ismertető tevékenység
folytatását, hanem csak előírja annak megkülönböztetését a tudományos programmtól
és a közösségi szabályozással összhangban kiveszi a gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök reklámozására vonatkozó szabályok alól közérdekű információkat tartalmazó
közleményeket .

2006. november 8 .

Dr . Kökény Mihály
elnök
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