
Galimybė kurti ir veiksmingai naudoti naujus vaistus 
dalinantis gerąja klinikine praktika

Keitimasis informacija apie tai, kaip naujus vaistus 
naudoja pacientai

Klinikinių tyrimų ateities formavimas
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Konsultavimo
paslaugos

Pranešimai 
renginiuose

Dalyvavimas renginiuose 
medicinos tema

Patariamosios 
tarybos

Kuo pacientams naudingi pramonės ir 
sveikatos priežiūros specialistų santykiai? 

APIE FARMACIJOS PRAMONĖS IR 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ GLAUSTAI

Dalinimasis žiniomis: kaip kartu dirba 
pramonė ir medikai?  



Kodėl svarbu, kad pramonė ir 
sveikatos priežiūros specialistai 
dirbtų kartu?

Įnešus dar daugiau 
skaidrumo ir aiškumo,  
jau ir taip tinkamai 
reglamentuoti ir reikšmingi 
santykiai padės dar geriau 
suprasti, kaip kartu dirba 
pramonė, sveikatos 
priežiūros specialistai 
ir sveikatos priežiūros 
organizacijos.

Dirbti kartu yra būtina, norint daryti 
pažangą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje 
ir užtikrinti geresnes gydymo galimybes 
pacientams 

Kodėl EFPIA ėmėsi inicijuoti informacijos 
apie medikams perleistas vertes 
paviešinimą?   



Patariamoji taryba yra 
bendrovės sukviestų išorinių 
specialistų grupė, kuri pateikia 
profesinių patarimų ir įžvalgų 
tam tikru klausimu, kuriuo 
bendrovė neturi profesinės 
patirties ir žinių.

Bendrovės Gydytojai
praktikai

Pacientai 

Bendras darbas: kas yra patariamoji 
taryba? 

Bendras darbas: kam naudingos 
patariamosios tarybos? 



Bendras darbas: kodėl bendrovėms 
reikalingos patariamosios tarybos?

Koks pagrindinis paramos švietimui 
tikslas?

Patariamosios tarybos padeda 
farmacijos pramonės bendrovėms 
geriau suprasti išorinę aplinką, 
gydymo sritį, kuriamų produktų 
duomenis, jau patvirtintų produktų 
naudojimą, klinikines ir medicinines 
strategijas ar pacientų poreikius, 
kurių medicina dar nepatenkino.

Parama švietimui yra bendrovės 
teikiamas finansavimas sveikatos 
priežiūros organizacijai, siekiant 
geranoriškai paremti nepriklausomą 
švietimo programą, pavyzdžiui, 
medicinos mokslo ar visuomenės 
sveikatos politiką. 



Paramos moksliniams tyrimams gali būti 
teikiamos kaip finansavimas, produktai  
ar kita parama, kurią bendrovės 
teikia trečiųjų šalių subjektams 
ar organizacijoms, siekiant  
medicinos arba mokslo žinių 
pažangos.

Koks paramos moksliniams tyrimams 
tikslas? 



Pacientai

Dirbama kartu pacientams

Galutiniai tokio keitimosi informacija naudos 
gavėjai yra pacientai, nes būtent jie naudojasi 

jų sveikatos poreikius atitinkančių naujų vaistų 
privalumais. 

Gydytojai 
praktikai

Dirbama kartu pacientams

Gydytojai praktikai gauna naudos dalindamiesi 
mintimis su kolegomis arba gilindami savo žinias 
ir supratimą apie mokslą, kuriuo grindžiami nauji 

gydymo metodai.

Dirbama kartu pacientams

Dalijimasis žiniomis yra  
konsultacinių ryšių pagrindas

Bendrovės

Dirbama kartu pacientams

Bendrovės kuria savo būsimas mokslinių tyrimų 
programas remdamosi sveikatos priežiūros 
specialistų nuomone mokslo ir medicinos 

požiūriu.

Bendras darbas: kam naudingos 
sutartys dėl konsultacijų? 


