Metodoloģija – informācijas par vērtību nodošanu atklāšana
Sabiedrība: Orion Pharma
Gads: 2016. gada
Eiropas farmācijas uzņēmumu un apvienību federācijas (EFPIA) kodekss reglamentē informācijas atklāšanu
par savstarpējām darbībām ar veselības aprūpes profesionāļiem (VAP) un veselības aprūpes organizācijām
(VAO). Attiecību starp farmācijas nozari un veselības aprūpes profesionāļiem (VAP) un veselības aprūpes
organizācijām (VAO) pārredzamība ir ļoti svarīga pacientiem un citām ieinteresētajām pusēm. Izglītojoši
pasākumi un kongresi sniedz veselības aprūpes speciālistiem pieeju jaunākajai medicīniskajai zinātniskajai
informācijai un palielina to iespējas izglītot sevi un uzturēt savas profesionālās prasmes.
Saskaņā ar kodeksu, sabiedrība Orion Pharma ir atklājusi to VAP vārdus un VAO nosaukumus, kas
saņēmušas maksājumus vai citas vērtības no sabiedrības. Orion Pharma arī atklājusi – pa VAP vai VAO kopējās nodoto vērtību summas, pa darbības veidiem, kas varētu ietvert, piemēram, dotāciju VAO,
ceļojuma izdevumu segšanu, vai reģistrācijas maksu medicīniskās izglītības kongresa apmeklējumam.
Individuālā līmeņa informācijas atklāšanai (norādot saņēmēja vārdu) ir nepieciešama VAP rakstiska
piekrišana. Ja Orion Pharma nav saņēmusi šo piekrišanu vai VAP ir atsaucis to, tad nodoto vērtību
informācija tiek atklāta kopējo datu veidā.
Vērtību nodošanas kategorizācija:
Vērtību nodošana VAP:
Ieguldījums pasākumu izmaksu segšanai. Ieguldījums pasākumu izmaksu segšanai, piemēram:
1. Reģistrācijas maksa;
2. Ceļojuma un izmitināšanas izdevumi.
Vērtību nodošana no Orion Pharma VAP ietver gan nacionālus, gan starptautiskus pasākumus, kurus ir
atbalstījusi Orion Pharma.
Vērtību nodošana VAO, summa, kas saistīta ar kategorijām:
1. Ieguldījums pasākumu izmaksu segšanai. Ieguldījums pasākumu izmaksu segšanai, ieskaitot tiešās
dotācijas VAO vai caur VAO dalībai pasākumos, piemēram:
1) Reģistrācijas maksa;
2) Ceļojuma un izmitināšanas izdevumi (ciktāl to paredz Ētikas kodeksa 10. panta noteikumi).
Saņēmēja VAO tiek identificēta, un detalizēta informācija ziņojumā balstās uz informācijas, ietvertas
rakstiskā līgumā starp Orion Pharma un VAO.
Apvienotā informācijas izpaušana
Par vērtību nodošanu, ja konkrētu informāciju, kuru citādi var pamatoti attiecināt uz vienu no šīm
kategorijām, nevar atklāt par katru individuāli juridisku iemeslu dēļ, Orion Pharma atklāj kopējās summas,
kas attiecināmas uz šādu vērtību nodošanu katrā pārskata periodā. Šāda kopējo datu atklāšana,
identificējot, katrai kategorijai, saņēmēju skaitu, uz kuriem attiecas šāda informācijas atklāšana, kā
absolūto vērtību un procentos no visiem saņēmējiem, un kopējo summu, kura attiecināma uz vērtību
nodošanu šādiem saņēmējiem.
Citi vispārējie principi un metodes, kuras piemēro Orion Pharma ziņojumos ir aprakstītas šajā tabulā:
Termins

Apraksts

Ziņošanas datums

VAO veiktas vērtības nodošanas ziņošanas datums ir
faktiskais maksājuma datums.
VAP veiktas vērtības nodošanas ziņošanas datums ir
pasākuma datums. (piemēram, kad norisinājās
kongress vai kurss).

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Orion Pharma ir pieņēmusi lēmumu ziņot vērtības,
ieskaitot PVN.

Valūta

Orion Pharma uzskaita vērtību nodošanu eiro valūtā.
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