Makstavate tasude ja toetuste määratlemises
kasutatavad meetodid 2019
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1 Eesmärk
Ravimifirmad teevad pidevat koostööd tervishoiutöötajatega. Terves Euroopas on püstitatud eesmärk
tagada selle koostöö avatus ja läbipaistvus, tehes avalikuks ravimifirmade ja tervishoiutöötajate
vahelised majanduslikud suhted. Avalikustamisel järgitakse Euroopa ravimitootjate assotsiatsioonide
katuseorganisatsiooni EFPIA (Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon) ja Soome Ravimitootjate Liidu
(PIF) juhiseid.
Soomes on kõik Ravimitootjate Liidu liikmed kohustatud avaldama majanduslikke andmeid, mis
puudutavad tervishoiutöötajatega tehtavat koostööd. Liidu liikmena soovib Biocodex Oy omalt poolt
kindlustada oma tegevuse läbipaistvust ja avatust ning avaldab igal aastal andmed sellise koostöö
kohta.
Esitame käesolevas märgukirjas kokkuvõtte meetoditest, mida me oleme kasutanud tasude ja toetuste
märkimiseks tabelisse. Kirjeldame ka põhimõtteid, mille alusel on avalikustatavad andmed jagatud
erinevatesse avalikustamisklassidesse.
Biocodex Oy ning tervishoiualatöötajate ja -organisatsioonide vahelise koostöö peamiseks
eesmärgiks on korraldada täienduskoolitust. Korraldame koos tervishoiualatöötajate ja organisatsioonidega koostööd nendes ravivaldkondades, milles ise aktiivselt tegutseme. Soovime
omalt poolt tagada, et professionaalide käsutuses oleks kiiresti ja sujuvalt kõige uuem ametialane
teave. Tervishoiutöötajate oskuste ja teadmiste järjekindel päevakohastamine ja neile uusimate
uurimustulemuste kättesaadavaks muutmine on kõigi osapoolte jaoks võrdselt oluline. Iga patsient
soovib, et tema haigust uuritakse ja ravitakse vastavalt kõige uuemale meditsiinilisele teabele.

2 Mõisted
Health Care Professional (HCP) – tervishoiutöötaja.
Tervishoiutöötajad on inimesed, kes oma töös kirjutavad välja ja väljastavad ravimeid. Ravimite
väljakirjutamise või väljastamise õigus on arstidel, hambaarstidel, loomaarstidel, proviisoritel ja
apteekritel. Majanduslike suhete avalikustamise mõistes loetakse ka meditsiiniõed
tervishoiutöötajateks.
Tervishoiutöötajate puhul avalikustatakse isikliku tasandi andmed ehk hüvitised, mida makstakse
üksikisikule või erapraksist pidavale tervishoiutöötajale.
Tasude ja erapraksist pidavatele tervishoiutöötajatele tehtud maksude avalikustamiseks isiku tasandil
vajatakse kõnealuse isiku nõusolekut kõigi Biocodexiga tehtud lepingute ja hüvitiste puhul. Kui
nõusolekut ei saada, avalikustatakse hüvitised summeerituna punkti „Summeeritud avalikustamine"
all. Selle punkti all avalikustatakse ka nende isikute arv ja protsentuaalne osakaal, kes oma
nõusolekut ei andnud.
Igal isikul on õigus mistahes ajal nõuda üksikisiku tasandi andmete kõrvaldamist aruandest. Biocodex
Oy kohustab ajakohastama andmeid 14 päeva jooksul pärast kirjaliku taotluse saamist.
Health Care Organization (HCO) - tervishoiuorganisatsioonid
Tervishoiuorganisatsioonid on tervishoiu-, meditsiini- või teaduslikud organisatsioonid ja ühendused,
samuti firmad ja muud ühingud, kelle kaudu üks või rohkem tervishoiutöötajat pakub oma teenuseid.
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Sellisteks organisatsioonideks on näiteks haiglad, kliinikud, sihtasutused, ülikoolid ja muud
haridusasutused. Sellesse kategooriasse ei kuulu patsientide organisatsioonid - nendega tehtavat
koostööd reguleeritakse erinevate määrustega.
Uurimistöö ja tootearendusega seotud majanduslikud hüvitised avaldatakse alati summeerituna.
Biocodex Oy on müügi- ja turundusettevõte, ja ettevõttel puuduvad seega selles rühmas
avalikustatavad hüvitised.

3 Avalikustamise põhimõtted
Farmaatsiafirmade ja tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonide vahelise koostööga
kaasnevate hüvitiste kohta, mis on seotud retsepti- ja käsimüügiravimitega, kehtivad järgmised
põhimõtted:
Hüvitiseks võib olla tasu või muu kompensatsioon farmaatsiafirmale tehtud töö või sellega seoses
tekkinud kulude (reisikulud, majutus) eest. Avalikustamise alla kuuluvad ka annetused ja
tervishoiuorganisatsiooni toetamine.
Ravimitega mitte seotud toodete või toidulisanditega seotud üritused või kompensatsioon ei kuulu
avalikustamisele.
Avalikustamine toimub riigis, kus on majanduslikku kasu saanud osapoole peamine tegevuskoht,
tööaadress või registreerimiskoht. Majanduslik hüvitis avaldatakse selle aasta kohta, mille jooksul on
tasu välja makstud.
Summad avaldatakse eurodes. Kui kulude hulka kuulub muudes valuutades tehtud kulutusi, siis
arvutatakse need ümber eurodeks maksepäeva valuutakursi alusel. Avalikustatava tasu väärtus
määratletakse selle alusel, milline on olnud selle kulu maksvale ettevõttele (mitte hüvitise saaja
väärtuse/ kasu seisukohalt).
Aruandes avaldatakse sooritatud maksed netosummadena. Biocodex Oy on täitnud kõik oma
maksukohustused vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Vastavalt Ravimitootjate Liidu soovitusele avalikustab Biocodex 2018. aastal makstud
tasud 31.05.2019. Tabeli vormis esitatud andmed ja avalikustamisaruande
taustinformatsioon avalikustatakse aadressil
https://www.biocodexnordics.fi/fi/yritys/yhteistyon-lapinakyvyys.

4 Aruandekategooriad
Makstud tasud avalikustatakse alati selgelt määratletud adressaadile.
Isikutasandil avalikustamise puhul näidatakse ära tervishoiutöötajale korraldatud ürituste
osavõtu- ja/või üritustega seotud reisi- ja majutuskulud. Need kulud kaetakse ainult vastavalt
reaalsele kulule ehk teisisõnu vastavate kuludokumentide alusel.
Organisatsioonide puhul avalikustatakse näiteks annetused ja abirahad, ürituste kuludes osalemine
ning teenus- ja konsultatsioonitasud, mis makstakse eraettevõtjatele, osaühingutele ja
usaldusaktsiaseltsidele.
4.1. Annetused ja abirahad tervishoiuorganisatsioonidele
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Annetuse puhul avalikustatakse võimalikult täpselt, kes on kasusaav osapool, selleks võib olla näiteks
ühing, haigla, ülikool või mõni eespool loetletute iseseisev osakond.

4.2. Osalemine ürituste kulude katmises
Ürituste kulude katmises osalemise all peetakse tervishoiuorganisatsioonide puhul silmas
spondeerimist, millega toetatakse ürituste läbiviimist.
Toetatakse reaalselt toimunud ja dokumenteeritud kulutusi. Sellisteks kuludeks võivad olla näiteks
näituseruumide rent, reklaamipinna ostmine või satelliitsümpoosioni korraldamine. Ettevõte saab
vastutasuks võimaluse reklaamida oma tooteid näiteks näitusekohaga seotud või mõnes muus
üritusega seonduvas turundusvormis.
Koolitused tuleb korraldada programmi teostumise seisukohalt otstarbekas kohas, mitte kunagi aga
kohas, mis on kuulus oma säravate meelelahutusprogrammide või luksuslikkuse poolest. Üritus võib
toimuda välismaal, näiteks kui on tegemist rahvusvahelise kongressiga.
Tervishoiutöötajate reis üritusele tuleb korraldada nii, et peamine osa osavõtjate poolt
üritusele kulutatud ajast on täidetud teadusliku programmi ja koolitusega. Reisi ei tohi
isiklikel põhjustel pikendada.
Retseptiravimeid puudutavad üritused tuleb suunata nendele tervishoiutöötajatele, kellel on
retseptiravimite väljakirjutamise õigus. Kui avaliku tervishoiu teenistuses olevatele isikutele
pakutakse võimalust osaleda ürituses, mida toetab farmaatsiatööstus, saadetakse kutse
üritusele tervishoiuasutuse vastavale osakonnale. Kõnealune osakond valib iseseisvalt isiku,
kes osaleb pakutaval reisil ja üritusel.
4.3. Teenus- ja konsultatsioonitasud
Teenuse ja konsultatsiooni iseloom ja ulatus ning nende eest makstav tasu tuleb alati
kokku leppida kirjaliku lepinguga. Lepingus näidatakse ära hüvitise suurus lepingu
sõlminud osapoolele (tervishoiutöötaja või -organisatsioon).
Teenus- ja konsultatsioonitasude hulka kuuluvad näiteks
- tasu eksperdist esinejale
- tasud meditsiinialaste artiklite kirjutamise eest
- koolitusmaterjalide koostamine ja valmistamine
- spetsialisti konsultatsioon
Kui leping sisaldab muid tasusid ja kulusid, nagu reisi- ja majutuskulud, siis avalikustatakse
kõnealused hüvitised eraldi väljatoodutena vastavate kategooriate all. Hüvitised, mis makstakse
välja palga vormis, avalikustatakse brutopalgana ilma sotsiaalmakseteta.

5 Kontaktandmed
Kui te soovite lisateavet seoses Biocodex Oy
avalikustamispoliitikaga, siis võtke palun ühendust
info@biocodex.ee.
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