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DĖL HOMEOPATINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS
2014-04-02
Farmacijos įstatymo 50 str. 3 d. nustatyta, kad „Homeopatinių preparatų, registruotų taikant
supaprastintą registracijos procedūrą, reklamoje gali būti naudojama tik informacija, nurodyta pakuotės
lapelyje ir ant pakuotės, taip pat turi būti pateikiamos sveikatos apsaugos ministro nustatytos
nuorodos.”
Juridiniam asmeniui „Dr. Šiuslerio druskų terapijos asociacija“ priklausančiame tinklapyje
www.12drusku.lt yra reklamuojami homeopatiniai preparatai, priklausantys „Dr. Šiuslerio druskų“
grupei:
1. Calcium fluoratum D12 BS
2. Calcium phosphoricum D6 BS
3. Ferrum phosphoricum D12 BS
4. Kalium chloratum D6 BS
5. Kalium phosphoricum D6 BS
6. Kalium sulfuricum D6 BS
7. Magnesium phosphoricum D6 BS
8. Natrium chloratum D6 BS
9. Natrium phosphoricum D6 BS
10. Natrium sulfuricum D6 BS
11. Silicea D12 BS
12. Calcium sulfuricum D6 BS
Iš priedų, pateikiamų VVKT informacinėje sistemoje, matyti, kad šie preparatai buvo registruoti pagal
supaprastintą procedūrą.
Reklamuojant šiuos preparatus, pateikiamos išramios jų vartojimo indikacijos. Pavyzdžiui, preparatui
„Calcium fluoratum D12 BS“ teigiama:
„Kaip veikia?
Dalyvauja formuojantis kaulams, sausgyslėms, raiščiams, dantims ir nagams.
Calcium fluoratum aktyvina kalcio ir fluoro apykaitą, saugo dantis nuo karieso,
kaulus nuo osteoporozės, palaiko sausgyslių ir kraujagyslių elastingumą, riboja
fibrozinių auglių augimą.
Calcium fluoratum padeda, kai vargina:
miežis, nuospaudos, karpos, randai, odos įtrūkimai, celiulitas, strijos, raukšlės, suvytusi oda,
varikozė, hemorojus, silpnas dantų emalis, kieti ir skausmingi spuogai, įskilimai lūpų
kampuose.“ (prieigos adresas http://www.12drusku.lt/12-siuslerio-drusku/calcium-fluoratum ,
trumpoji nuoroda http://goo.gl/81PfpH)
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Indikacijos nurodomos ir kitiems šios grupės preparatams. Tinklapyje taip pat pateikiamos lentelės,
kuriose skaitytojai pagal negalavimą gali išsirinkti reikiamą druską jam gydyti
(http://www.12drusku.lt/negalavimai/suaugusiuju-negalavimai ; trumpoji nuoroda http://goo.gl/d5i1B5) ;
(http://www.12drusku.lt/negalavimai/vaiku-negalavimai ; trumpoji nuoroda http://goo.gl/BqN9R4).
„Dr. Šiuslerio druskų“ reklama, siejanti jas su konkrečiomis indikacijomis, buvo skleidžiama ir kitais
kanalais. LNK televizijos laidoje „Sekmadienio rytas“ buvo ne kartą rodomi interviu su gydytojais
homeopatais, kurie pristatinėjo šiuos preparatus, nurodydami jų indikacijas jų vartojimui. Pavyzdžiui,
2013-10-27 d. laidoje apie „Šiuslerio druskų“ vartojimo indikacijas pasakojo gydytoja homeopatė
Andželika Karpovič (http://lnk.lnkgo.lt/video-perziura/6943/sekmadienio-rytas-2013-10-27 ; trumpoji
nuoroda http://goo.gl/wgzV8Z ; žiūrėti nuo 01:30). 2013-12-08 d. laidoje - homeopatė Nelė Tocionytė
(http://lnk.lnkgo.lt/video-perziura/7411/sekmadienio-rytas-2013-12-08 ; trumpoji nuoroda
http://goo.gl/lNcWwa ; žiūrėti nuo 28:20). Reklaminių interviu įrašus galima rasti ir minėtame Dr.
Šiuslerio druskų terapijos asociacijos tinklapyje adresu http://www.12drusku.lt/televizijoje .
Mūsų nuomone, tokios reklamos pažeidžia minėtą Farmacijos įstatymo 50 str. 3 d. reikalavimą, nes
jose pateikiama informacija, kurios nėra preparato informaciniame lapelyje. Be to, reklamose nėra
pateikiama SAM įsakymu nustatyta informacija, privaloma pateikti preparatams, registruotiems pagal
supaprastintą tvarką: „Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų“.
Prašome Valstybinę Vaistų kontrolės tarnybą ištirti šių reklamų atitikimą Farmacijos įstatymo
reikalavimams.
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