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1 Tikslas 

Farmacinės kompanijos nuolat bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistais. Visoje Europoje 

turi būti užtikrintas operacijų skaidrumas ir atvirumas atskleidžiant finansinius santykius tarp 

farmacinių kompanijų ir sveikatos priežiūros specialistų. Atskleidimas remiasi Europos farmacijos 

pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) kodeksu. 

Biocodex UAB įsipareigoja paskelbti finansinę informaciją, kuri yra susijusi su bendradarbiavimu su 

sveikatos priežiūros specialistais ir sveikatos priežiūros organizacijomis. Biocodex UAB siekia užtikrinti 

operacijų skaidrumą ir atvirumą bei kasmet atskleisti bendradarbiavimo informaciją.  

Šioje atmintinėje mes pateikiame metodų, kuriuos naudojame sudarant finansinės naudos lentelę, 

santrauką. Taip pat čia aprašomi metodai, kuriais remiantis atskleidžiama informacija buvo suskirstyta 

į kategorijas.  

Biocodex UAB bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais ir organizacijomis pagrinde yra 

susijęs su papildomais mokymais. Kartu su sveikatos priežiūros specialistais ir organizacijomis mes 

organizuojame mokymus gydymo srityse, kuriose dirbame aktyviai. Iš savo pusės mes norime 

užtikrinti, kad naujausia informacija būtų patogiai ir greitai pasiekiama specialistams. Visų šalių 

interesas yra nuolat atnaujinti sveikatos priežiūros specialistų žinias ir suteikti jiems naujausią 

informaciją apie mokslinius tyrimus. Kiekvienas pacientas pageidauja, kad jo/jos liga būtų ištirta ir 

gydoma remiantis naujausia medicinine informacija.  

 

2 Apibrėžimai 

Sveikatos priežiūros specialistai  

Sveikatos priežiūros specialistai yra asmenys, kurie savo darbe skiria ar tiekia vaistinius preparatus. 

Asmenys, turintys teisę paskirti ar tiekti vaistinius preparatus yra gydytojai, odontologai, veterinarijos 

gydytojai ir vaistininkai. Atskleidžiant finansinius santykius, slaugytojai taip pat laikomi sveikatos 

priežiūros specialistais.  

Informacijos, susijusios su sveikatos priežiūros specialistais, atskleidimas yra individualus, t.y. 

atskleidžiamos išmokos individualiai ar savarankiškai dirbančiam asmeniui.  

Atskleidžiant išmokas ir mokėjimus savarankiškai dirbantiems asmenims ir nurodant jų vardus, 

reikalingas jų sutikimas dėl visų išmokų, taip pat pasirašyta sutartis tarp jų ir Biocodex UAB. Jei 

sutikimo nėra, išmokos nurodomos kaip bendros išlaidos skyriuje Aggregate disclosure (bendras 

atskleidimas). Asmenų, nedavusių sutikimo skaičius, taip pat atskleidžiamas procentais (%) nuo 

bendro gavėjų skaičiaus.  

Asmuo turi teisę bet kada paprašyti pašalinti iš ataskaitos asmeninę informaciją. Biocodex UAB 

įsipareigoja atnaujinti informaciją per 14 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo. 

Sveikatos  priežiūros organizacijos 

Sveikatos priežiūros organizacijos yra sveikatos priežiūros, medicinos ar mokslinės organizacijos, taip 

pat verslo ir kitos įmonės, per kurias sveikatos priežiūros specialistai teikia paslaugas. Tokios 

organizacijos yra pvz. ligoninės, klinikos, fondai, universitetai ir kitos ugdymo įstaigos. Pacientų 



4 
 

organizacijos nepriklauso šiai grupei, tačiau bendradarbiavimas su jais reglamentuojamas specialiu 

reguliavimu. 

Finansinės naudos, susijusios su tyrimais ar produktų kūrimu, visada yra pristatomos kaip santrauka. 

Biocodex UAB yra pardavimų ir rinkodaros įmonė, todėl ji neturi jokių naudų, kurios būtų priskiriamos 

šiai grupei. 

 

3 Atskleidimo principai 

Finansinėms naudoms, susijusioms su farmacinių kompanijų bedradarbiavimu su sveikatos priežiūros 

specialistais ir sveikatos priežiūros organizacijomis, kurie susiję su vaistinių preparatų paskyrimu, 

taikomi šie principai: 

Finansinė nauda gali būti mokestis ar kita kompensacija už darbą farmacinei įmonei ar su darbu 

susijusios išlaidos (kelionė, apgyvendinimas). Parama ir kitoks sveikatos priežiūros organizacijų 

rėmimas taip pat turi būti atskleistas. 

Informacija apie renginius ar kompensacijas, kurios yra susiję su ne vaistiniais preparatais ar maisto 

papildais, nėra atskleidžiama. 

Atskleidimas yra atliekamas šalyje, kurioje yra finansinės naudos gavėjo darbo vieta, adresas ar 

registracijos vieta. Turi būti atskleistos visos finansinės naudos, patirtos metų bėgyje.  

Išlaidos ataskaitoje pateikiamos eurais. Jei mokėjimai buvo atlikti kita valiuta, ataskaitoje jie pateikiami 

eurais taikant valiutų keitimo santykį, galiojusį mokėjimo dieną. Finansinės naudos atskleidžiamos 

remiantis tuo, kokias išlaidas patyrė įmonė (ne vertė/nauda, kurią gavo gavėjas). 

Pateikiamoms išlaidoms mokesčiai yra įskaičiuoti. Biocodex UAB atlieka visus mokestinius 

įsipareigojimus kaip tai numato teisės aktų reikalavimai.  

Remiantis rekomendacijomis, Biocodex UAB duomenys už 2020 metus bus atskleisti 2021 m. birželio 

mėn. 28 d. Duomenų lentelės ir atskleidimo ataskaitos papildoma informacija bus pateikiama 

tinklalapyje adresu https://www.biocodex.fi/yhteistyon-lapinakyvyys.  

 

4 Ataskaitų kategorijos 

Naudos visuomet atskleidžiamos aiškiai identifikuotam subjektui. 

Individualus atskleidimas apima faktines registracijos išlaidas ir/ar kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, 

kurios pagal sąskaitas buvo apmokėtos sveikatos priežiūros specialistams.  

Mokesčių ir išlaidų organizacijoms atskleidimas apima pvz. paramą, išlaidas renginiams ir mokesčius 

už paslaugas ir konsultacijas, kurie yra mokami privačioms įmonėms ir ribotos atsakomybės 

bendrovėms. 

 

 

https://www.biocodex.fi/yhteistyon-lapinakyvyys
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4.1 Parama sveikatos priežiūros organizacijoms 

Informacija apie paramą publikuojama pateikiant kaip įmanoma detaliau gavėjo pavadinimą - 

asociacijos, ligoninės pavadinimą ar, jei galima, nepriklausomą šalį. 

 

4.2 Renginių rėmimas 

Renginių rėmimo išlaidos reiškia renginių, kuriuos organizuoja sveikatos priežiūros organizacijos, 

rėmimą. 

Rėmimo išlaidoms priskiriamos faktinės, dokumentais patvirtintos išlaidos, tokios kaip parodos stendo 

nuoma, reklaminio ploto pirkimas ar satelitinio simpoziumo organizavimas. Mainais už tai kompanijai 

suteikiama galimybė pristatyti savo produktus parodos stende ar kitais būdais, susijusiais su renginiu. 

Mokymai yra organizuojami vietose, kurios yra tinkamos programos įgyvendinimui, bet niekada 

neorganizuojami žinomose pasilinksminimo ar prabangiose vietose. Renginiams taip pat priskiriami ir 

užsienyje vysktantys tarptautiniai kongresai. 

Kelionės rėmimas sveikatos priežiūros specialistams turi būti organizuojamas taip, kad dalyviai 

didžiąją dalį laiko praleistų moksliniame renginyje ar mokymuose. Kelionė negali būti pratęsiama dėl 

asmeninių priežaščių. 

Renginiai, susiję su vaistiniais preparatais, turi būti organizuojami sveikatos priežiūros specialistams, 

kurie turi teisę skirti šiuos vaistinius preparatus. Jei galimybė dalyvauti farmacijos pramonės 

remiamame renginyje suteikiama sveikatos priežiūros specialistui, dirbančiam viešojoje sveikatos 

priežiūros įstaigoje, kvietimas dalyvauti renginyje siunčiamas atitinkamam sveikatos priežiūros įstaigos 

padaliniui. Sveikatos priežiūros įstaigos padalinys savarankiškai sprendžia kuris sveikatos priežiūros 

specialistas turėtų keliauti ir dalyvauti renginyje. 

 

4.3 Mokestis už paslaugas ir konsultacijas 

Paslaugos ar konsultacijos ir už jas mokamas mokestis visada apibrėžiamas ir aprašomas rašytinėje 

sutartyje. Yra nurodoma finansinės naudos vertė sutartyje nurodytai šaliai (sveikatos priežiūros 

specialistui ar sveikatos priežiūros organizacijai). 

Paslaugos ir konsultacijos, už kurias gali būti mokamas mokestis gali būti pvz.: 

- Mokestis už eksperto pranešimą 

- Mokestis už medicininį straipsnį 

- Mokestis už mokomosios medžiagos planavimą ir sudarymą 

- Eksperto konsultacija 

Jei sutartyje yra nurodomi kelionės ar apgyvendinimo mokesčiai ar kitos išlaidos, šios naudos turi būti 

nurodomos ir atskleidžiamos atitinkamose kategorijose. Mokesčiai sumokėti atlyginimo forma yra 

atskleidžiami kaip bruto darbo užmokestis. 
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5 Kontaktinė informacija 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Biocodex UAB atskleidimą, susisiekite su mumis elektroniniu 

paštu info@biocodex.lt. 

mailto:info@biocodex.lt

