
 
 

 
REK OTSUS nr 4/2013 
 
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. kohaliku müügiloa hoidja poolt Ravimitootjate Liidu koodeksi 
„Retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta“ rikkumise kohta 
 
Taustinformatsioon 
 
Ravimitootjate Liidule esitati 22. oktoobril 2013 teatis, mille kohaselt RTL mitteliige Reckitt 
Benckiser (Poland) S.A. kohaliku müügiloa hoidja jagab Nurofen Forte Orange 40mg/ml 100ml 
(toimeaine ibuprofeen) näidised kastidega. Ühes kastis on 12 näidist. Teatise kohaselt leidis 
konkreetne juhtum aset Mediteri perearstikeskuses (Ravi tn 27, Tallinn). Reckitt Benckiseri 
esindaja tõi perearstikeskusesse kaks kasti (kokku 24 orig) laste palavikuravimit Nurofen forte. 
Antud perearsti keskuses töötab 3 perearsti seega ületab antud näidiste hulk lubatud piirmäära 
– 4 raviminäidist arsti kohta aastas. Näidised anti õdede kätte ilma allkirjastatud 
kaheeksemplarise aktita. Raviminäidistel puudub „Mitte müügiks“ märgistus. Nurofen forte 
saabus Eestis müügile rohkem kui kaks aastat tagasi (mai 2011), siis suure tõenäosusega ei 
tohiks firma enam üldse näidiseid jagada. Arvestades jagatud näidiste märkimisväärset hulka ja 
ravimite aegumise lühikest tähtaega (03/2014) on õed näidistest kiireks vabanemiseks 
paigutanud ravimid vastuvõtuletile, et neid siis patsientidele jagada. Lisaks eelnevalt kirjeldatud 
sündmusele, on näidise jagamise kohta infot ka mujalt Tallinna perearstikeskustest. Teatisele 
olid lisatud ka fotod Mediteri Perearstikeskusest. 
 
Reckitt Benckiser Baltics & Kaliningradi esitas 11. detsembril 2013 REK-ile selgitused teatises 
toodud rikkumise asjaoludest. Selgituse kohaselt anti näidised Mediteri perearstikeskusesse, et 
jagada neid tasuta vähekindlustatud peredele. Antud juhtumil jagati kaks kasti näidiseid, samas 
kui tasuta näidiseid võib jagada 4 näidist arsti kohta ja näidised peavad olema märgistatud 
selgitusega „Mitte müügiks“. Selgituse kohaselt kahetseb ja selgitab ettevõte oma 
seadusevastast tegevust tasuta näidiste jagamisel kui “kogemata seaduse rikkumist” lubades 
tulevikus teavitades oma töötajaid ettenähtud protseduuride korrast. 
 
Ravimitootjate Liidu Eetikakomitee arutas rikkumise teatist oma 18.11.2013 koosolekul ning 
otsustas ühehäälselt: 
 

1. Eetikakomitee taunib sellist tegevust  RTL mitteliikme Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

kohaliku müügiloa hoidja poolt, mis on vastuolus eetikaga ning kahjustab sektori 

mainet. 

2. Eetikakomitee edastab juhtumi koos kõigi materjalidega Ravimiametile järelevalve 

toimingute teostamiseks ja otsustamiseks, kas tegemist võib olla Ravimiseaduse §85 

rikkumisega või mitte. 

 


