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1. Mērķis
Farmācijas kompānijas pastāvīgi sadarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem. Jānodrošina
aktivitāšu atklātība Eiropā, deklarējot finansiālas attiecības starp farmācijas kompānijām un
veselības aprūpes speciālistiem. Atklātības Kodekss nosaka informācijas izpaušanas kārtību
atbilstoši Eiropas farmācijas rūpniecības federācijas (EFPIA), Starptautisko inovatīvo farmaceitisko
firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) prasībām.
Latvijā SIFFA un LPMA locekļiem jādeklarē finansiālā informācija saistībā ar sadarbību ar
veselības aprūpes speciālistiem. BIOCODEX SIA, kā Somijas farmaceitiskas rūpniecības
asociācijas loceklis, no savas puses vēlas nodrošināt visu aktivitāšu atklātību un deklarēt
informāciju par ikgadēju sadarbību.
Šajā rakstā mēs piedāvājam pārskatu par metodēm, kuras tiek izmantotas finansiālu labumu
deklarāciju sagatavošanā. Šis raksts papildina deklarāciju, sniedzot detalizētāku aprakstu par
metodēm, ar kurām deklarējamā informācija tiek sadalīta kategorijās.
Sadarbība starp BIOCODEX SIA un veselības aprūpes profesionāļiem un organizācijām pārsvarā
ir saistīta ar apmācību. Kopā ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām mēs rīkojam
mācības tajās ārstniecības jomās, kurās darbojamies. No savas puses mēs vēlamies palīdzēt
nodrošināt jaunākās informācijas ērtu un ātru pieejamību profesionāļiem. Nepārtraukta veselības
aprūpes profesionāļu kompetences uzlabošana un viņu nodrošināšana ar jaunāko pētījumu datiem
ir visu pušu interesēs. Pacientiem tas nozīmē, ka viņu slimības tiek pētītas un ārstētas, izmantojot
visjaunāko medicīnisko informāciju.
2. Definīcijas
Veselības aprūpes persona (VAP)
Jebkura persona, kas ir medicīniskas, stomatoloģiskas, farmaceitiskas vai māszinību profesijas
pārstāvis, vai jebkura cita persona, kas savas profesionālās darbības rezultātā var izrakstīt, pirkt,
piegādāt vai izsniegt zāles, un kuras prakses vieta un profesionālās darbības vai apvienošanās
faktiskā lokalizācija ir Eiropa.
Informācijas izpausme par katru veselības aprūpes personu ir individuāla.
Lai atklātu informāciju par izmaksām katrai pašnodarbinātai personai, izmantojot viņu vārdus,
nepieciešama šo personu piekrišana par visiem labumiem un līgumi ar BIOCODEX SIA.
Gadījumā ja piekrišana nav saņemta, labumi tiek deklarēti kopējā summā sadaļā Apkopotā
informācijas izpaušana. Personu skaits, kuru piekrišana nav saņemta, izpauž kopējo procentuālo
(%) Saņēmēju skaitu.
Personai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt svītrot individuālo informāciju no atskaites. BIOCODEX
SIA uzticas atjaunot informāciju 14 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Veselības aprūpes organizācija (VAO)

Juridiska persona, kas ir veselības aprūpes, medicīnas vai zinātnes asociācija vai organizācija
(neatkarīgi no likumīgā vai organizatoriskā statusa), piemēram, slimnīca, klīnika, fonds,
universitāte vai cita mācību iestāde, vai apmācību grupa (izņemot pacientu organizācijas) vai caur
ko viens vai vairāki VAP nodrošina pakalpojumus. Pacientu organizācijas nepieder šai grupai bet
sadarbību ar šīm organizācijām regulē speciālie noteikumi.
Finansiālie labumi pētījumiem vai produkta izstrādei vienmēr izpauž kopsavilkumā.
BIOCODEX SIA ir pārdošanas un mārketinga kompānija un līdz ar to tai nav jāpaziņo šī grupa.
3. Atklātības principi
Finansiālie labumi saistībā ar sadarbību starp farmācijas kompānijām un veselības aprūpes
personām (VAP) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) attiecībā uz recepšu zālēm ar
sekojošiem principiem:
Finansiāls labums ir honorārs vai cita kompensācijas forma par darbu farmācijas kompānijai vai ar
darbu saistītām izmaksām (transports, viesnīca). Tāpat jādeklarē ziedojumi vai citi veselības
aprūpes organizācijas (VAO) atbalsta viedi.
Informācijas izpaušana notiek tajā valstī, kurā finansiāla labuma Saņēmējam atrodas galvenā
darba vieta, darba adrese vai reģistrācija. Informācija par finansiālo labumu jāsniedz katru gadu
par pilnu iepriekšējo kalendāro gadu.
Summas tiek norādītas eiro valūtā. Ja izdevumi ietver maksājumus citās valūtās, tie tiek norādīti
eiro valūtā pēc valūtas maiņas kursa maksājuma veikšanas dienā. Finansiālie labumi jāizpauž
pamatojoties uz kompānijas izmaksām (nevis uz Saņēmēja viedokļa par labumu).
Norādītajās summās PVN netiek ietverts. BIOCODEX SIA uzņemas visas nodokļu saistības
saskaņā ar spēkā esošajām likumu normām.
Saskaņā ar Atklātības kodeksa ieteikumiem BIOCODEX SIA publicēs 2017.gada
labumus 2018.gada 30.jūnijā. Dati un informācija tiks publicēta:
http://www.biocodex.fi/en/about/about-us-9/responsibility/.
BIOCODEX SIA, kā vietēja pārstāvniecība izpauž vietējo informāciju arī Reģistrācijas apliecības
īpašnieku vārdā.
4. Atskaites kategorijas
Labumus vienmēr izpauž skaidri identificējamās vienībās.
Individuālas informācijas izpaušana ietver aktuālas izmaksas par veselības aprūpes personu
reģistrāciju un/vai ceļojumu un/vai apmešanās izmaksas, kas samaksātas pret rēķiniem.
Organizatoriskie maksājumi jāizpauž, ieskaitot ziedojumus un grantus, atbalstus saistībā ar
pasākumiem un izmaksas par pakalpojumiem un konsultācijām, kuras samaksātas
privātuzņēmējiem, sabiedrībām ar ierobežotu līdzdalību vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.
4.1. Ziedojumi un granti veselības aprūpes organizācijām

Ziedojumus deklarē pēc iespējas detalizēti, izpaužot Saņēmēja nosaukumu: asociācija, slimnīca,
universitāte vai iespējams, pastāvīga tā daļa.

4.2. Ziedojumi saistībā ar pasākuma izmaksām
Izdevumi saistībā ar pasākumiem nozīmē atbalstu pasākumiem, kurus organizē veselības aprūpes
organizācijas.
Izdevumi par dalību pasākumos attiecas uz reālu dokumentētu atbalstu reklāmas stendu nomai,
apmaksājot vietu reklāmai vai satelīta simpoziju organizēšanu. Savukārt uzņēmumam tiek dota
iespēja pārdot savus produktus izstāžu stendā vai citā ar pasākumu saistītā veidā.
Mācībām jānotiek atbilstošās vietās, kas saskan ar pasākuma galveno programmu un nekad
izklaides vietās. Pasākums, tāds kā starptautiskais kongress, var notikt ārzemēs.
Ceļojumi jāorganizē tā, lai veselības aprūpes persona pavadītu vairāk sava laika galvenokārt
zinātniskā pasākumā vai apmācībās. Ceļojumam nedrīkst būt pagarinātam un izmantotam
personālam vajadzībām.
Pasākumi attiecībā uz recepšu zālēm jāorganizē tikai veselības aprūpes personām,
kuram ir tiesības parakstīt zāles. Gadījumā, ja persona strādā sabiedriskā veselības
aprūpē un tai piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā, ko atbalsta farmaceitiskā
rūpniecība, ielūgums jāadresē atbilstošai veselības aprūpes daļai. Veselības aprūpes
daļa neatkarīgi izvēlas personas, kuras piedalīsies ceļojumā vai pasākumā.

4.3.

Samaksa par pakalpojumiem un konsultāciju

Izdevumi par pakalpojumiem vai konsultāciju vienmēr definēti un aprakstīti rakstiskā līgumā.
Finansiāla labuma vērtības skaidri definētas līguma otrai pusei (veselības aprūpes personai vai
veselības aprūpes organizācijai).
Pakalpojumu un konsultēšanas kategorijā ir iekļaujami, piemēram, šādi aspekti:
- honorāri lektoriem
-

medicīniski raksti

-

mācību materiālu plānošana un izgatavošana

-

vispārīgas ekspertu konsultācijas

Ja līgumā ir iekļauti honorāri vai citi izdevumi, piemēram, izdevumi par transportu un
viesnīcu, šie labumi tiek uzskaitīti attiecīgajās deklarācijas kategorijās. Labumi, kas
tiek izmaksāti algas formā, deklarācijās tiek ierakstīti kā bruto algas bez sociālās
apdrošināšanas iemaksām.

5. Kontakta informācija
Lai saņemtu papildu informāciju par Biocodex SIA atklātību,
sazinieties ar info@biocodex.lv

