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REK OTSUS nr 1/2015        12.02.2015 
 
Novartis Pharma Services Inc Eesti filiaali poolt Ravimitootjate Liidu koodeksi 
„Retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta“ rikkumise 
kohta 
 
Taustinformatsioon 
 
Ravimitootjate Liidule (RL) saabus 23.01.2015 heade turundustavade rikkumise teatis 
Novartis Pharma Services Inc Eesti filiaali tegevuse kohta, mille kohaselt jagas firma 
22.01.2015 Ultibro Breezhaler lansseerimisüritusel NO-teatris meditsiinitöötajatele 
tootebrändinguga kirjablokke ja märkmepabereid. Rikkumise teatise esitaja edastas RL 
posti teel nimetatud kirjabloki. Rikkumise teatise esitaja hinnangul on tegemist RL 
eetikakoodeksi artikli 10 rikkumisega. 
 
Rikkumise teatise saabudes palus RL Eetikakomitee Novartis Pharma Services Inc Eesti 
filiaalil esitada omapoolsed selgitused teatises esitatud asjaolude kohta. 
 
Novartis Pharma Services Inc Eesti filiaal selgituse kohaselt jagas Novartis loenguid 
kuulavatele meditsiinitöötajatele presentatsioonide kohta märkmete tegemiseks 
ruudulist kirjapaberit, mis paiknes tootebrändinguga kaante vahel. Lektoritele küsimuste 
esitamiseks oli ettevalmistatud  tootebrändinguga kartongist küsimustekaardid. Üritus 
toimus NO-teatris, kus oli võimalik üürida mõõduka hinnaga konverentsiruum, samas 
NO-teatril puudus võimalus pakkuda märkmete tegemiseks vajaminevat paberit või 
kirjablokki. 
 
Novartise hinnangul oli paberite jagamine seminaril märkmete tegemiseks vajalik ravimi 
kasututuse õpetamise eesmärgil. Materjalid olid toodetud ainult nimetatud seminaril 
kasutamiseks ning neid ei jagatud enne ega ka hiljem teistel seminaridel ega 
kohtumistel. Presentatsioonide väljaprinte otsustas Novartis mitte teha, asendades selle 
kirjapaberiga.  
 
Novartise sõnul viitas seminari ajal moderaator korduvalt küsimustekaartide 
olemasolule, et innustada osalejaid esitamaks lektoritele küsimusi. Küsimustekaardid 
olid valmistatud soovist hõlbustada küsimuste esitamist. 
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Arvestades rikkumise teatise menetlemise käigus ilmnenud  asjaolusid otsustas RTL 
Eetikakomitee oma 12.02.2015 koosolekul ühehäälselt Novartis Pharma Services Inc 
Eesti filiaali kohta esitatud rikkumise teatise osas järgmist: 
 
OTSUS 
 
REK taunib Novartis Pharma Services Inc Eesti filiaali tegevust ning tuletab meelde, et 
kingituste jagamine ei ole lubatud ning õppe- ja teabematerjalidel ning meditsiiniliseks 
kasutamiseks mõeldud esemetel võib olla firma, mitte toote brändi märgistus. REK 
soovitab üle vaadata firmasisesed protseduurid, mis  tagavad selle, et sellised esemed ei 
läheks kasutusse. 


