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Jaunųjų psichiatrų asociacijos bendradarbiavimo su rėmėjais reglamentas 

 

1. Rėmėjai gali skirti finansavimą Jaunųjų psichiatrų organizacijos (toliau - JPA) 

organizuojamiems pranešimams ir prezentacijoms, kai kartu pateikiamos vakarienės, pietūs ir 

kt.: 

1.1. Tokie pietūs negali būti pramoginės veiklos (koncerto, spektaklio ir pan.) dalimi; 

1.2. Tokie pietūs neturi trikdyti informacijos pateikimo; 

1.3. Pietūs, vakarienės ir užkandžiai išsinešimui nepriimami, jei jų metu nedalyvauja rėmėjo 

atstovas ir jų metu nebus pateikiama jokia edukacinė informacija. 

 

2. JPA organizuojama pramoginė veikla: 

2.1 JPA ir jos nariams draudžiama gauti tiesioginę finansinę paramą pramoginei veiklai, 

tačiau JPA gali panauduoti gautą finansinę paramą pramoginei veiklai organizuoti. 

Sprendimas skirti lėšas pramoginei veiklai yra tik JPA valdybos ar sukurtos grupės 

sprendimas. 

 

3. JPA organizuojama edukacinė veikla (seminarai, konferencijos ir pan.): 

3.1 Remiami pranešimai turi būti aiškiai išskirti, kaip finansuojami; 

3.2 Rėmėjas negali įsikišti į tokios veiklos organizavimą (pvz. pateikti pageidavimus, 

pastabas ir pan.); 

3.3 Rėmėjas negali organizuoti pietų, užkandžių ir pan. tokios veiklos metu, tačiau 

organizatoriai gali panaudoti gautą paramą užkandžiams, pietums organizuoti. 

 

4. JPA narių delegavimas konsultavimui, jeigu JPA yra prašoma konsultuoti: 

4.1 Konsultantą spec. klausimui išrenka JPA valdyba; 

4.2 Rėmėjas, kviesdamas konsultantą iš JPA, negali teikti pageidavimų dėl specifinių narių; 

4.3 Toks konsultavimas turi būti tinkamai dokumentuotas (sutartis, reikalavimai ir pan.); 

4.4 Konsultavimas gali būti apmokamas; 

4.5 Konsultavimas remiasi konsultanto patirtimi, žiniomis ir įrodymais pagrįsta medicinos 

praktika, o pageidavimai ir reikalavimai iš rėmėjo pusės yra nepriimtini. 

 

5. Farmacinių kompanijų konferencijų pranešėjai: 

5.1 Pranešimo metu JPA nariams rekomenduojama tiesiogiai pranešti apie gautą finansinę ar 

kitokią paramą. 

5.2 JPA organizuojamų renginių metu privalo tiesiogiai pranešti apie gautą finansinę ar 

kitokią paramą. 

 

6. JPA nariai, kurie dalyvauja gydymo gairių, įstatų kūrime ir pan.: 

6.1 Visiems JPA nariams, kurie yra gavę finansinę ar kitokią paramą iš trečių šalių, 

rekomenduojama pranešti apie tokios paramos gavimą, jei tai gali paveikti ruošiamų 

gairių objektyvumą (pvz. finansinė parama iš farmacinės kompanijos); 

6.2 Rekomenduojama apie tokios paramos gavimą pranešti darbo grupės ar komisijos 

pirmininkui (pvz. gydymo gairių sudarymo komisijos pirmininkui) ir esant poreikiui – 

gairių, rekomendacijų tekste. 
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6.3 Komisijos ar grupės pirmininko sprendimu gavęs paramą JPA narys, kuris gali turėti 

įtakos jo objektyvumui formuojant gydymo gaires, rekomendacijas ir pan., gali 

deklaruoti gautą paramą ir interesus JPA puslapyje. 

 

7. Stipendijos ir paramos, jei atstovaujama JPA: 

7.1 Finansinė parama stipendijų ar vienkartinių išmokų pavidalu galima priimti, jei tokia 

parama skiriama vykti į svarbius edukacinius, mokslinius renginius; 

7.2 Parama priimama ne tiesiogiai kuriam nors JPA nariui, bet JPA vardu; 

7.3 Asmenys, galinčius pretenduoti į tokios paramos gavimą išrenka JPA valdyba ar sukurta 

tam tikslui komisija; 

7.4 Kriterijai tokiai paramai gauti yra aiškūs ir viešai skelbiami iš anksto. 

 

8. Needukacinės paskirties dovanos, gautos dalyvaujant JPA veikloje: 

8.1 JPA ir jos nariams nerekomenduojama priimti needukacinės paskirties dovanų; 

8.2 Needukacinės paskirties dovanos yra tokios dovanos, į kurių paskirtį neįeina 

informavimas apie ligas ar jų gydymą; 

8.3 Draudžiama priimti pinigines dovanas ar jų ekvivalentus (pvz. dovanų čekius). 

 

9. Edukacinės paskirties dovanos, gautos dalyvaujant JPA veikloje: 

9.1 JPA ir jos nariai gali priimti edukacinės paskirties dovanas: 

9.1.1 Jei tai neprieštarauja LR įstatymams; 

9.1.2 Tokios dovanos nėra didelės turtinės vertės; 

9.1.3 Tokios dovanos nėra vertingos JPA nariams už JPA veiklos ar narių asmeninės 

praktikos ribų. 

 

10. Nepriklausomas sprendimų priėmimas: 

10.1 JPA ir jos nariai negali priimti paramos, dovanų ir pan., jeigu tokios paramos, dovanų ir 

pan. gavimas paveiks JPA ar jos narių sprendimų priėmimą JPA veikloje 
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