Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) sveikatos priežiūros specialistų ir
sveikatos priežiūros organizacijų Informacijos atskleidimo kodeksas
Metodika
Šiame dokumente paaiškinama metodika, kaip vykdomas
Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos
(toliau – EFPIA) reguliuojamas informacijos apie perleistas
vertes sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos
priežiūros
organizacijoms
atskleidimas
farmacijos
kompanijoje UAB „Roche Lietuva“ (toliau - „Roche“).
Inovacijomis ir bendradarbiavimu grindžiamas sveikatos
priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų darbas teigiamas veiksnys, skatinantis gerinti pacientų priežiūrą ir
inovatyvių vaistų kūrimą. Sveikatos priežiūros specialistai ir
organizacijos
teikia
farmacijos
pramonei
vertingas,
nepriklausomas ir kvalifikuotas žinias, kurios pagrįstos jų klinikine
praktika. Toks bendradarbiavimas, gerinant bendrą pacientų
priežiūrą, leidžia pritaikyti produktus pagal pacientų poreikius,
padeda pacientams gyventi ilgiau, gerina jų gyvenimo kokybę.
Inovatyvūs vaistai pakeitė daugelio ligų gydymo standartus.
Sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijoms turėtų būti
sąžiningai atlyginama už paslaugas, kurias jie teikia farmacijos
kompanijoms. EFPIA Atskleidimo kodeksas siekia tikslumo ir
skaidrumo atskleidžiant šio bendradarbiavimu grindžiamo darbo
apimtį ir vertę. Tai yra svarbus žingsnis kuriant didesnį farmacijos
pramonės, medicinos bendruomenės ir pacientų tarpusavio
pasitikėjimą.
Kas yra EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksas?
EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksas yra elgesio kodeksas,
kuriuo reikalaujama, kad visos EFPIA narės bendrovės ir
bendrovės, kurios priklauso EFPIA narėms asociacijoms,
atskleistų informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams
(toliau - SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (toliau - SPO)
perleistas vertes.
„Roche“, būdama Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos
(IFPA) kompanija-narė ir pilnateisė EFPIA narė, yra įsipareigojusi
užtikrinti bendradarbiavimo su SPS ir SPO skaidrumą, o su tuo
susijusius duomenis rinkti ir pateikti, laikantis vietinių skaidrumo
reikalavimų.

Perleistų verčių atskleidimo ataskaitoje pateikiama išsami
informacija apie perleistas vertes kiekvienam SPS/SPO.
Informacija atskleidžiama pagal perleistų verčių pobūdį.
Atskleidžiamos prisidėjimo prie renginio išlaidų, atlygio už
suteiktas paslaugas ir konsultacijas vertės, SPS registracijos ir
kelionių bei nakvynės išlaidos vykstant ir dalyvaujant
moksliniuose renginiuose, SPO suteikta parama.
Pirmoji „Roche“ Perleistų verčių atskleidimo ataskaita paskelbta
2016 m. birželį, joje pateikiama informacija apie 2015 m. perleistas
vertes.
Daugiau informacijos apie EFPIA Atskleidimo kodeksą ir IFPA
Vaistų rinkodaros etikos kodeksą galima rasti čia:
-

http://ifpa.lt/etikos-kodeksas-2/atskleidimo-kodeksas/
http://ifpa.lt/etikos-kodeksas-2/vaistu-rinkodaros-etikoskodeksas/

Kurioms šalims taikomas EFPIA informacijos atskleidimo
kodeksas?
EFPIA Atskleidimo kodeksas taikomas šioms šalims: Airijai,
Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijos Respublikai, Danijai, Estijai,
Graikijai, Ispanijai, Italijai, Jungtinei Karalystei, Kiprui, Kroatijai,
Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Maltai, Nyderlandams, Norvegijai,
Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Rusijai, Serbijai, Slovakijai,
Slovėnijai, Suomijai, Švedijai, Šveicarijai, Turkijai, Ukrainai,
Vengrijai ir Vokietijai. Kai kurios šalys, kurios nėra EFPIA narės,
įskaitant Islandiją ir Izraelį, yra pačios priėmusios panašų
informacijos atskleidimo kodeksą.
Kuriems „Roche“ padaliniams taikomas EFPIA Atskleidimo
kodeksas?
„Roche“ pateikia informaciją apie vertes, kurias perleidžia „Roche
Pharma“ (įskaitant „Genentech“) padalinys. Daugeliu atvejų
„Roche
Diagnostics“
perleistos
vertės
nenurodomos.
„Chugai“ perleistos vertės nurodomos atskirai.

Kokia informacija yra atskleidžiama?
„Roche“ Perleistų verčių atskleidimo ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie kiekvienam SPS/SPO perleistas vertes per
ataskaitinius metus. Informacija atskleidžiama pagal perleistų verčių pobūdį.
Perleidžiamos vertės gali būti skirstomos į šias kategorijas:
Dotacijos ir paramos SPO (pagal Vaistų rinkodaros etikos kodeksą dotacijos ir paramos neleidžiamos atskiriems SPS);
Parama pagal paramos sutartis su SPO;
Registracijos į mokslinius renginius mokesčiai;
Kelionės ir apgyvendinimas moksliniuose renginiuose dalyvaujantiems SPS;
Atlyginimas už paslaugas ir konsultacijas, kai yra sudaryta sutartis dėl tokios veiklos kaip pranešimų skaitymas arba pirmininkavimas
susirinkimuose ir dalyvavimas patariamosiose tarybose;
Susijusios išlaidos, dėl kurių susitariama atlygintinų paslaugų ar konsultavimo sutartyje, įskaitant kelionių ir apgyvendinimo bei
žiniasklaidos konsultavimo išlaidas;
Moksliniai tyrimai ir plėtra (atlyginimas už paslaugas, kelionių ir apgyvendinimo išlaidų padengimas).
„Roche“ Perleistų verčių atskleidimo ataskaitoje pateikiama informacija apie vertes, kurias SPS ar SPO perleido pati „Roche“, taip pat
apie tas vertes, kurias „Roche“ vardu perleido tretieji asmenys.

Kokiose šalyse skelbiama apie atskiriems SPS/SPO
perleistas vertes?

Visos SPS/SPO perleistos vertės susijusios su moksliniais tyrimais
ir plėtrai yra atskleidžiamos apibendrintai.

Visos EFPIA narės pateikia informaciją apie vertes, perleistas
tiems SPS/SPO, kurių pagrindinės praktikos vieta, darbovietės
adresas ar įsteigimo vieta yra EFPIA šalyje.

Kokią
įtaką
„Roche“
informacijos
ataskaitai turėtų SPS sutikimo atšaukimas?

Perleistos vertės SPS/SPO iš šalies, kuri patenka į EFPIA
Informacijos atskleidimo kodekso taikymo sritį, yra atskleidžiamos
toje šalyje, kurioje yra jų pagrindinės praktikos vieta, darbovietės
adresas ar įsteigimo vieta, nepriklausomai nuo to, kuri
„Roche“ grupės įmonė organizavo ir/ar atliko verčių perleidimą.
„Roche“ Perleistų verčių atskleidimo ataskaitoje pateikia
informaciją apie perleistas vertes tiems SPS/SPO, kurių
pagrindinė praktikos vieta, darbovietės adresas ar įsteigimo vieta
yra Lietuvoje.
Kur yra paskelbta „Roche“ Perleistų verčių atskleidimo
ataskaita?

atskleidimo

Sutikimas yra savanoriškas ir gali būti bet kada atšauktas,
todėl „Roche“ gali tekti atnaujinti jau paskelbtas informacijos
atskleidimo ataskaitas.
Jei SPS nepateikia savo apsisprendimo arba atsisako duoti
sutikimą, duomenys apie perleistas vertes pateikiami
apibendrintai.
Ar SPS/SPO yra suteikiama galimybė susipažinti su
informacija apie perleistas vertes?
Taip, faktiniai duomenys apie perleistas vertes, esant SPS/SPO
prašymui, gali būti detalizuojami atskirai.
Kaip taisomos klaidos?

„Roche“ Perleistų verčių atskleidimo ataskaita skelbiama
svetainėje:
http://www.roche.lt/home/socialineatsakomybe/bendradarbiavimas-su-sps-ir-spo.html
Vaistų rinkodaros etikos kodekso tinklalapyje pateikiama nuoroda
į „Roche“ interneto svetainę.
www.vaistukodeksas.lt
Kada skelbiama ataskaita?
„Roche“ informaciją apie SPS/SPO perleistas vertes pateikia kartą
per metus, ją paskelbiant iki kitų metų birželio 30 d. Pirmoji
ataskaita Lietuvoje paskelbta 2016 m. birželio mėn., joje
pateikiami 2015 m. duomenys. Atskleidimo informacija viešai
prieinama trejus metus nuo jos paskelbimo.
Kaip SPS ir SPO yra apibrėžiama Perleistų verčių
atskleidimo ataskaitoje?
Sveikatos priežiūros specialistai (SPS) – tai gydytojai, taip pat kiti
gydomosios medicinos, odontologijos, farmacijos ar slaugos
profesijų atstovai ar bet kurie kiti asmenys, kurie savo profesinėje
veikloje turi teisę išrašyti pacientams, įsigyti, tiekti ar administruoti
bet kuriuos vaistus.
Sveikatos priežiūros organizacijos (SPO) – tai bet kuris juridinis
asmuo, sveikatos priežiūros, medicinos ar mokslinių tyrimų
asociacija ar įstaiga (nepriklausomai nuo teisinės ar
organizacinės formos), pavyzdžiui, ligoninė, klinika, pirminės
sveikatos priežiūros centras arba kvalifikuotų specialistų draugija,
per kurią vienas arba keli SPS teikia paslaugas. Pacientų
organizacijos nėra laikomos SPO.
Ar SPS/SPO sutiko, kad „Roche“ atskleistų šią informaciją?
Prieš paskelbiant duomenis kiekvienas SPS turi pateikti sutikimą
dėl duomenų atskleidimo. „Roche“ nuomone, svarbu užtikrinti
mūsų bendradarbiavimo su SPS skaidrumą, todėl mes palaikome
savo partnerių sutikimą dėl individualaus informacijos
atskleidimo. Sutikimas yra savanoriškas ir bet kada gali būti
atšauktas. Jei SPS sutikimo atskleisti perleistas vertes individualiai neturime, perleistas vertes pateikiame apibendrintai.
SPO sutikimas atskleisti perleistas vertes nėra būtinas, todėl
perleistos vertės yra nurodomos individualiai.

Pastebėtos klaidos „Roche“ pateiktose EFPIA informacijos
atskleidimo ataskaitose turi būti nedelsiant ištaisytos. Ši
nuostata taikoma ir SPS sutikimo atšaukimo atveju.
Kaip „Roche“ apibrėžia perleistų verčių datą?
Perleistos vertės, susijusios su SPS dalyvavimu moksliniuose
renginiuose ir konferencijose, atskleidžiamos pagal renginio datą,
o ne pagal registracijos, kelionės ar nakvynės išlaidų apmokėjimo
datą.
Tiesioginių mokėjimų SPS/SPO už suteiktas paslaugas ar
perleistas paramas vertė atskleidžiama pagal mokėjimo datą.
Perleistos vertės už natūra gautas naudas atskleidžiamos pagal
gavėjo naudos gavimo datą.
Kaip „Roche“ informacijos
traktuojami mokesčiai?

atskleidimo

ataskaitoje

„Roche“ Lietuvoje perleistų verčių sumas atskleidžia su gyventojų
pajamų, Sodros ir privalomojo sveikatos draudimo mokesčiais, bet
be PVM.
Kaip nurodomos perleistos vertės atliktos užsienio valiuta?
Perleistos vertės yra skelbiamos tos šalies valiuta, kurioje
SPS/SPO vykdo pagrindinę veiklą arba yra registruota.
„Roche“ perleistas vertes skelbia eurais. Tais atvejais, kai vertės
perleidžiamos užsienio valiuta, jos turi būti perskaičiuojamos į
eurus, taikant pirkimo dokumento datos užsienio valiutos
konvertavimo kursą.
Kaip traktuojamos SPO
naudojasi SPS?

perleistos

vertės,

kuriomis

Perleistas vertes gaunanti SPO visada yra nurodoma kaip
vienintelė tų perleistų verčių gavėja, neatsižvelgiant į tai, kiek
tomis perleistomis vertėmis naudojasi SPS dirbantys ar kitaip
susiję su SPO. Daugeliu atveju neįmanoma atspindėti
konkrečiam SPS tenkančios naudos.

Kodėl ataskaitoje nenurodomos sumos, kurios išleidžiamos
maistui ir gėrimams?
Pagal Atskleidimo kodekso 1.02 punktą nereikia atskleisti su
vaišingumu susijusių išlaidų, jei laikomasi nacionalinės
asociacijos nustatytų ribų pagal Vaistų rinkodaros etikos kodekso
10 straipsnį. „Roche“ laikosi šių ribų „Roche“ organizuojamiems ir
remiamiems renginiams, todėl maisto ir gėrimų išlaidų atskleisti
nereikia.
Kaip nurodomi „pavėluotai pateikti duomenys“?
Tam, kad būtų galima tiksliai nurodyti perleistas vertes už
atitinkamus ataskaitinius metus iki kitų metų birželio 30 d. į
„Roche“ skelbiamą informacijos atskleidimo ataskaitą įtraukiami
tik tie duomenis, kurie yra prieinami iki gegužės 25 d.
Po duomenų pateikimo termino pateikti duomenys (pvz., dėl
pavėluoto sąskaitos faktūros už perleidimą ataskaitiniais metais
išrašymo) atnaujinami nedelsiant paaiškėjus netikslumui taip,
kaip ir kitų klaidų atveju.

Jei SPS/SPO pageidauja gauti papildomos informacijos apie UAB
„Roche Lietuva“ nurodytas perleistas vertes arba ištaisyti perleistų
verčių duomenis, prašome kreiptis į UAB „Roche Lietuva“ el.
pašto adresu:
lt.atskleidimas@roche.com.
Bendro pobūdžio klausimus apie UAB „Roche Lietuva“ pateiktus
duomenis apie SPS/SPO perleistas vertes prašome siųsti el. pašto
adresu:
lt.atskleidimas@roche.com.

