
 

 

 

Dirbama kartu 
pacientams:  
Paramos ir labdaros 

  
Farmacijos pramonės, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų bendradarbiavimas 
naudingas pacientams. Šio bendradarbiavimo rezultatas – sukurti inovatyvūs medikamentai, gerinantys daugelio ligų 
prognozę bei sergančiųjų gyvenimo kokybę. Pramonė ir sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiauja įvairiose 
veiklos srityse nuo klinikinių tyrimų iki dalijimosi gerąja patirtimi ir keitimosi informacija apie tai, kaip pacientai vartoja 
naujus vaistus.  
 

Kas yra parama?  
 
Išskiriamos dvi pagrindinės farmacijos pramonės sveikatos priežiūros organizacijoms skiriamų paramų rūšys: 
parama švietimui ir parama moksliniams tyrimams.  

Parama švietimui yra bendrovės teikiamas finansavimas sveikatos priežiūros organizacijai, siekiant paremti bona fide 
nepriklausomas švietimo programas, pavyzdžiui, medicinos mokslo ar visuomenės sveikatos politikos srityje. 
Svarbiausias paramos tikslas – parengti sąžiningą švietimo programą. Ja neturėtų būti pasinaudota produktams, 
prekės ženklams ar verslui reklamuoti ir ja negalima skatinti rekomenduoti, išrašyti, pirkti, tiekti, parduoti ar vartoti 
konkrečius vaistus. Štai keli veiklos, kuriai gali būti suteikiamos  paramos, pavyzdžiai:  

 
*   finansavimas organizacijai, kad ji organizuotų nepriklausomą medicininio švietimo programą; 
*   finansavimas organizacijai siekiant paremti konkretų mokslinį darbą atliekantį asmenį; 
*   ligoninės bendrai užsakomo specialaus medicininio žurnalo prenumeratos finansavimas. 

 
Parama moksliniams tyrimams  gali būti skiriama kaip finansavimas, preparatai ar kita parama, kurią bendrovės teikia 
trečiųjų šalių subjektams ar organizacijoms, kad būtų galima patobulinti žinias medicinos arba mokslo srityse. 
Mokslinių tyrimų paramoms gali būti priskiriamos lėšos duomenims rinkti, jungtiniams tyrimams apie ligas atlikti, virusų 
poveikiui stebėti ir kitai veiklai vykdyti.  
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Kas yra labdara?  
 
Bendrovės taip pat gali prisidėti labdaringa parama, kuria trečiosioms šalims suteikiamas finansavimas, įranga 
ar nemokami preparatai, siekiant paremti su viešuoju interesu susijusią veiklą.  
 
Labdara teikiama ne pelno siekiančioms, labdaros organizacijoms.  
 
Tokio tipo finansavimu paprastai siekiama pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, šviesti atskirus asmenis ir 
šeimas apie gerą sveikatą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savo sveikata, ir suteikti pagalbą tiems, kuriems labiausiai 
gresia sveikatos problemos, arba tobulinti žinias medicinos, sveikatos priežiūros ir susijusių mokslo šakų srityse, gerinti 
mokslinį švietimą.  
 
Labdaringos pagalbos pavyzdžiai:  

 
*   medicinos įranga labdaros organizacijai, kuri visuomenei teikia medicinos paslaugas; 
*   nemokami preparatai, jeigu leidžiama, labdaros organizacijai, kuri teikia pagalbą nelaimės atveju.  

 
Farmacijos bendrovių teikiamų paramų ir labdarų (grynaisiais, natūra ar kitais būdais) sveikatos priežiūros ar 
mokslinių tyrimų institucijoms, organizacijoms ar asociacijoms paskirtis turi būti parama sveikatos priežiūrai ar 
moksliniams tyrimams, o aukotojai ar dovanotojai turi viską įforminti dokumentuose ir tinkamai tvarkyti apskaitą.  
 

Nauja skaidrumo era 
 
2016 m. birželį farmacijos pramonės bendrovės pradės viešai teikti informaciją apie sveikatos priežiūros 
specialistams atliktus mokėjimus už jų veiklą, tokią kaip dalyvavimas patariamųjų tarybų veikloje, pranešimų 
skaitymas, konsultacijų teikimas, taip pat kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Sveikatos priežiūros 
organizacijoms atlikti mokėjimai subsidijų ir labdarų forma bus nurodomi Paramos sveikatos priežiūros organizacijoms 
(SPO) kategorijoje. Visa informacija apie finansinę, nefinansinę ir (arba) reikšmingą netiesioginę paramą, kurią 
farmacijos bendrovės teikia pacientų organizacijoms, o šios ją priima, viešai skelbiama nuo 2013 metų. Suteikus dar 
daugiau skaidrumo šiems jau ir taip tinkamai reglamentuojamiems svarbiems santykiams, bus galima sustiprinti 
bendradarbiavimą ateityje. Pramonė parodė iniciatyvą atsižvelgdama į savo įsipareigojimus šių santykių atžvilgiu. 
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