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DEL REKOMENDACIJOS IGYVENDINIMO
Vilniaus pataisos namq (toliau - Vilniaus PN) administracija 2019 m. birZelio 11 d. gavo i5
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriaus 2019 m. geguZes 14 d. ra5t4 Nr. 4D-20l8ll-132413D-1271 bei 2019 m.
geguZds 14 d. paiym4 Nr. 4D-20|8ll-1324,,Ddl Jono Dambrausko skundo prie5 Luki5kiq tardymo
izoliatoriq - kalej im4".
AtsiZvelgus i paZymoje i5destytas rekomendacijas, informuojarire Jus, kad kai kurie maisto
papildai gali papildyti ligq gydymo medikamentais schemas ir gydytojas pacientui gali
rekomenduoti vartoti maisto papildus, tadiau tai gali bflti rekomenduojama, bet nebttina gydymo
procesui medicinos preke. Atkreiptinas ddmesys, kad rekomenduojarnas maisto papildas gali buti
keidiamas ir kitu alternatyviu maisto papildu su tokiomis padiomis veikliosiomis medZiagomis.
Nesant galimybes gauti konkretq rekomenduojam4 maisto papildq, jo pakeitimas kitu alternatyviu
medikamentu uZtikrina tolimesni sekming4 gydym4.
Taip pat paZymime, kad Siuo metu istaigoje laikomi suimtieji gali isigyti gydytojo
rekomenduojamq vaistiniq preparatq uZ savo asmenines l65as.
Vadovaujantis Vaistiniq preparatq isigijimo, laikymo ir itraukimo i apskait4laisves atemimo
vietq istaigose tvarkos apra5o, patvirtinto Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. isakymu Nr. V-101,41 p.,42 p.,43 p. ir
44 p., suimtieji ir nuteistieji, pageidaujantys uZ asmenindse s4skaitose turimas le5as isigyti gydandio
gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistinius preparatus ir medicinos priemones, turi ra5tu
kreiptis su praSymu istaigoje nustatyta tvarka. {staigos vadovas gali leisti suimtajam ar nuteistajam
uZ asmenineje s4skaitoje turimas lesas isigyti gydandio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus
vaistinius preparatus ir medicinos priemones, jei suimtasis ar nuteistasis yra mokus ir jo gydantis
gydytojas patvirtina, kad pra5omi vaistiniai preparatai ir medicinos priemones yra paskirtos ar
rekomenduojamos. Vaistiniq preparatq ir medicinos priemoniq pirkinl4 uZ suimtojo ar nuteistojo
asmenineje s4skaitoje turimas lesas organizuojavaistininkas arba istaigos vadovo isakymu paskirtas
atsakingas asmuo teises aktq nustatyta tvarka. Suimtqjq ir nuteistqjq asmeniniai vaistiniai preparatai
ir medicinos priemones saugomi ir apskaitomi atskirai nuo istaigos isigytq vaistiniq preparatq ir
medicinos priemoniq, o i5duodami, vadovaujantis bendra istaigos vadovo nustatyta vaistiniq
preparatq ar medicinos priemoniq i5davimo pacientams tvarka.
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