
 
 
 
 
Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA)  
 
Trumpas pristatymas ir pagrindiniai klausimai dėl informacijos apie sveikatos priežiūros specialistams  
ir sveikatos priežiūros organizacijoms perleistas vertes atskleidimo  
 

    
 Atskleidimas 

    
 
Trumpas pristatymas  
 

 Pramonės ir sveikatos specialistų bendradarbiavimas yra naudingas pacientams. Šio 
bendradarbiavimo rezultatas – sukurti inovatyvūs medikamentai, gerinantys daugelio ligų 
prognozę bei sergančiųjų gyvenimo kokybę. 
 

 Pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bendravimas yra pagrindinė priemonė, kuri suteikia 
galimybę kurti ir veiksmingai naudoti naujus vaistus. Tai pasiekiama dalijantis gerąja klinikine 
praktika, keičiantis informacija apie tai, kaip naujus vaistus vartoja pacientai, ir formuojant 
klinikinių tyrimų ateitį.  

 
 Kasmet iki birželio pabaigos Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijai EFPIA 

priklausančios bendrovės visoje Europoje (Lietuvoje – Inovatyvios farmacijos pramonės 
asociacijos IFPA bei Vaistų gamintojų asociacijos VGA narės) viešai paskelbia duomenis apie savo 
bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros specialistais ir sveikatos priežiūros organizacijomis. 

 
 Ir taip tinkamai reglamentuojamiems svarbiems santykiams suteikus dar daugiau skaidrumo ir 

aiškumo, galima dar geriau suprasti pramonės, sveikatos priežiūros specialistų ir organizacijų 
bendradarbiavimą. 

 
 
Pagrindiniai klausimai  

 

Kodėl EFPIA ėmėsi veiksmų dėl informacijos apie sveikatos priežiūros specialistams atliktus mokėjimus 
paviešinimo? 

 
 Pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bendravimas yra pagrindinė priemonė, suteikianti 

galimybę kurti ir veiksmingai naudoti naujus vaistus. Tai pasiekiama dalijantis gerąja klinikine 
praktika, keičiantis informacija apie tai kai, kaip naujus vaistus vartoja pacientai, ir formuojant 
klinikinių tyrimų ateitį. 

 
 Ir taip tinkamai reglamentuojamiems svarbiems santykiams suteikus dar daugiau skaidrumo ir 

aiškumo, galima dar geriau suprasti pramonės, sveikatos priežiūros specialistų ir organizacijų 
bendradarbiavimą. 

 
Ar naujosios skaidrumo taisyklės yra reakcija į pasitikėjimo pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų 
santykiais stoką? 
 

 Jeigu visuomenei svarbu, kaip bendrauja medikų bendruomenė ir farmacijos pramonė, veiklos 
paviešinimas neabejotinai padeda atsakyti į šį klausimą. 
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 Skaidrumo ir aiškumo didinimas kiekvienam atskleidžiant informaciją apie perleistas vertes yra 

naudingas visiems, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus. Tai padeda geriau suprasti šį svarbų 
bendradarbiavimą.  

 
Kodėl pramonė moka sveikatos priežiūros specialistams už teikiamas paslaugas? 
 

 Pramonė su sveikatos priežiūros specialistais dirba siekdama pagerinti pacientų priežiūrą. 
Pramonės ir sveikatos specialistų bendradarbiavimas yra naudingas pacientams. Šio 
bendradarbiavimo rezultatas – sukurti inovatyvūs medikamentai, gerinantys daugelio ligų 
prognozę bei sergančiųjų gyvenimo kokybę. 
 

 Bendrovės savo būsimas mokslinių tyrimų programas kuria remdamosi sveikatos priežiūros 
specialistų nuomone mokslo ir medicinos požiūriu. Pavyzdžiui, užtikrinamas tyrimų vykdymas 
taip, kad būtų galima reikšmingai įvertinti klinikinę naudą. 
 

 Suprasdamos, kaip medikamentai naudojami klinikinėje praktikoje, bendrovės gali suteikti 
tinkamą informaciją, pasirūpinti švietimu ir mokymais. 

 
Kas yra EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksas? 

 
 EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksas yra elgesio kodeksas, kuriuo reikalaujama, kad visos 

EFPIA narės bendrovės ir bendrovės, kurios priklauso EFPIA narėms asociacijoms, atskleistų 
informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms 
perleistas vertes. Pagal šį kodeksą EFPIA priklausančios bendrovės turi paviešinti sveikatos 
priežiūros specialistų ir organizacijų, kurios iš jų gavo mokėjimus arba kitas perleistas vertes, 
vardus ir pavadinimus. Jos taip pat turi nurodyti, kiek verčių iš viso perleista kiekvienam sveikatos 
priežiūros specialistui ar kiekvienai sveikatos priežiūros organizacijai pagal veiklos rūšį 
(pavyzdžiui, sveikatos priežiūros organizacijai suteikta subsidija, konsultacinis užmokestis už 
pareikštą nuomonę, sumokėjimas už kelionę, registracijos į medicininius edukacinius kongresus 
mokesčio sumokėjimas).  

 
 Informacija (apie 2016 m. perleistas vertes) paskelbta bendrovių interneto svetainėse. 

 


