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Pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimo ateities    

užtikrinimas 

 

Farmacijos pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros organizacijų bendradarbiavimas 

yra naudingas pacientams. Šio bendradarbiavimo rezultatas – sukurti inovatyvūs medikamentai, gerinantys 

daugelio ligų prognozę bei sergančiųjų gyvenimo kokybę. 

Galima pateikti daugybę pavyzdžių.  

 

ŽIV, kuris dar praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje reiškė mirties nuosprendį, dabar laikomas 

lėtine liga, kurią galima valdyti vartojant naujausius vaistus.  

Mirčių nuo vėžio skaičius kai kuriose šalyse nuo praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio sumažėjo 20 

procentų.  

Dėl naujausių pasiekimų farmacijos srityje apie 90 proc. sergančiųjų hepatitu C gali būti 

išgydomi paskyrus 12 savaičių gydymo vaistais kursą.  

Pramonė ir sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiauja įvairiose veiklos srityse, kaip antai klinikinių 

tyrimų atlikimas, dalijimasis gerąja patirtimi ir keitimasis informacija apie tai, kaip pacientai vartoja naujus 

vaistus. EFPIA mano, kad sveikatos priežiūros specialistai turėtų gauti sąžiningą atlygį už teisėtai pramonei 

teikiamas profesines žinias ir paslaugas.  

Suteikus daugiau skaidrumo šiems jau ir taip tinkamai reglamentuojamiems svarbiems santykiams bus dar 

geriau suprantamas pramonės, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų 

bendradarbiavimas, o kalbant apie augančius visuomenės lūkesčius dėl skaidrumo, bus atsakyta į 

visuomenei rūpimus klausimus dėl medikų bendruomenės ir farmacijos pramonės bendravimo.  

Todėl bendrovės jau antrus metus viešai skelbia sveikatos priežiūros specialistams perleistas vertes, 

pavyzdžiui, užmokestį už dalyvavimą konsultacinėje ir patariamųjų tarybų veikloje, atlygį už pranešimus ir 

dalyvavimo renginiuose rėmimą. Žengti šį svarbų pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų santykių 

žingsnį paskatino EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.efpia.eu/disclosure  

http://www.efpia.eu/disclosure/


Apie EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksą  
 

 

EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksas yra elgesio kodeksas, kuriuo reikalaujama, kad visos EFPIA narės bendrovės ir EFPIA narėms 

asociacijoms priklausančios bendrovės atskleistų informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms 

perleistas vertes. Pagal šį kodeksą EFPIA narės bendrovės turi paviešinti iš jų mokėjimus ar kitas perleistas vertes gavusių sveikatos priežiūros 

specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų vardus ir pavadinimus. Jos taip pat turi nurodyti, kiek iš viso perleista verčių kiekvienam sveikatos 

priežiūros specialistui ar kiekvienai sveikatos priežiūros organizacijai, ir nurodyti veiklos rūšį (tai, pavyzdžiui, galėtų būti sveikatos priežiūros 

organizacijai suteikta parama, konsultacinis užmokestis už pranešimą, sumokėjimas už kelionę arba registracijos į edukacinius kongresus 

medicinos tema mokesčio sumokėjimas).  

Sveikatos priežiūros specialistams atliekami mokėjimai registruojami visus metus ir duomenys apie juos pateikiami iki kitų 

metų birželio 30 d. Ši informacija skelbiama viešoje platformoje. Tai gali būti bendrovės interneto svetainė arba kai kuriose šalyse – 

centrinė platforma, kurioje pateikiami įvairių bendrovių duomenys. 

 

Kodėl buvo parengtas EFPIA informacijos atskleidimo kodeksas?  
 
 

Bendras sveikatos priežiūros specialistų ir komercinių gyvybės mokslų organizacijų darbas jau seniai 

padeda siekti pacientų priežiūros tobulinimo ir medicinos pažangos. Siekdamos užtikrinti aukštą 

pacientų priežiūros kokybę ir ją gerinti, abi šalys nuolatos vienija savo pastangas – ankstyvajame mokslinių 

tyrimų etape, atliekant klinikinius tyrimus ir vykdant medicininį švietimą. Be to, kadangi medikai pirmieji 

susiduria su pacientais, jie gali suteikti neįkainojamų ir ekspertinių žinių apie pacientų gydymo rezultatus 

ir ligų valdymą. Taip prisidedama prie farmacijos pramonės pastangų tobulinti pacientų priežiūros ir gydymo 

galimybes ir yra būtina gerinant gydymo rezultatus. Sveiki farmacijos pramonės ir sveikatos priežiūros 

specialistų bei sveikatos priežiūros organizacijų darbo santykiai geriausiai atitinka pacientų interesus. EFPIA 

Informacijos atskleidimo kodeksas buvo parengtas siekiant apsaugoti šių santykių vientisumą ir tai yra 

žingsnis suteikiant didesnį skaidrumą farmacijos pramonės ir medikų bendruomenės santykiams bei 

stiprinant pasitikėjimą jais visuomenėje visoje Europoje.  

 

Kas privalo laikytis EFPIA Informacijos atskleidimo kodekso?  
 
 

2013 m. birželio 23 d. EFPIA Informacijos atskleidimo kodeksą oficialiai patvirtino EFPIA generalinė asamblėja. 

Kodeksas taikomas visoms EFPIA narėms: narėms bendrovėms, EFPIA specialių grupių European 

Bio-pharmaceutical Enterprises (EBE) ir Vaccines Europe (VE) narėms bei narių asociacijų bendrovėms narėms, 

kurios tiesiogiai nėra EFPIA narės. Tarp jų yra daugelis didžiųjų Europoje veikiančių farmacijos bendrovių. EFPIA 

narių bendrovių, narių asociacijų bei šalių, kuriose jos dirba, sąrašas pateiktas: 

www.efpia.eu/about-us/membership.  

 

 

Kur galima rasti daugiau informacijos?  
 
Daugiau informacijos pateikta: www.efpia.eu/disclosure.  
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