REK OTSUS nr 5/2013
TEVA Eesti esindus poolt Ravimitootjate Liidu koodeksi „Retseptiravimite müügiedenduse ja
tervishoiutöötajatega koostöö kohta“ rikkumise kohta
Taustinformatsioon
Ravimitootjate Liidule esitati 01. novembril 2013 heade turundustavade rikkumise teatise, mille
kohaselt TEVA Eesti esindus jagas 20.09.2013 Swissotellis toimunud Eesti Perearstide Seltsi
aastakonverentsil TEVA reklaamboksis reklaammaterjali, mis kujutas endast ravimikarpi
meenutavat bränditud metallkarbikest, mille esiküljele on kirjutatud Avixar (sildenafiil) 100 mg
piparmündimaitselised närimistabletid. Karbi tagaküljel oli kleebis, millel kirjas näidustused, et
tegemist on retseptiravimiga, müügiloa hoidja ning kohaliku esinduse aadress täiendava teabe
hankimiseks. Karp oli täidetud valgete ravimisarnaste tablettidega. Kõnealuse reklaammaterjali
edastas rikkumise teatise esitajale üks osalenud perearstidest.
15. novembril 2013 esitas TEVA Eesti esindus omapoolse selgituse rikkumise teatises toodud
asjaolude kohta. TEVA Eesti esinduse sõnul jagasid nad antud konverentsil tõepoolest nimetatud
retseptiravimi reklaam- kingitusi, kuid kahjuks oli tootmise käigus reklaamkingitustelt kadunud
lause: „Karbis on suuvärskenduspastillid“, mistõttu võis rikkumise teatise esitajale jääda eksitav
mulje, et tegemist on ravimiga. TEVA Eesti esindus kinnitas oma vastuses, et need
reklaamkingitused jagati isiklikul suhtlemisel ning vaid sellel üritusel, kus eriliselt rõhutati, et
tegemist on suuvärskenduspastillidega. TEVA Eesti esindus usub, et sellest tulenevalt ei jäänud
ühelegi arstile eksitavat muljet reklaamkingituse sisu osas ning nende väitel on reklaamkingitus
on vastavuses Ravimiseaduse § 86, sest on mõeldud arstidele suuhügieeni parandamiseks ning
hoidmiseks, aitab kaasa enesekindlamale suhtlemisele nii patsientide kui ka kolleegidega, aitab
arstidel olla patsiendikesksemad - hoolivamad ja professionaalsemad ning värske hingeõhk võib
mängida väga olulist rolli arsti ja patsiendi teineteisemõistmisel. TEVA Eesti esinduse hinnangul
on reklaamkingitus seotud erialase tegevusega.
Ravimitootjate Liidu Eetikakomitee arutas rikkumise teatist oma 18.11.2013 koosolekul ning
otsustas ühehäälselt:
1. Eetikakomitee taunib TEVA Eesti esinduse sellist käitumist eetilisest aspektist
lähtuvalt. Eetikakomitee hinnangul ei ole tegemist erialategevusega seotud
kingitusega ning kingituse karp ja selle sisu on eksitavad.
2. Eetikakomitee edastab juhtumi koos kõigi materjalidega Ravimiametile
otsustamiseks, kas tegemist võib olla Ravimiseaduse §86 rikkumisega või mitte.

