SLOVENSKÁ REPUBLIKA

METODICKE POZNAMKY
k zverejňovanie platieb
zdravotníckych pracovníkov a organizácií
(Informácie sú uvedené ku dňu 18. júna 2018)

1. Úvod
"Spolupráca medzi priemyslom a zdravotníkmi prospieva pacientom. Je to vzťah,
ktorý priniesol rad inovatívnych liečiv a zmenil spôsob, akým sa mnoho chorôb
dotýka našich životov. Odborníci priemyselnej sféry a zdravotníci, spolupracujú v
celej rade činností od klinického výskumu, zdieľanie správnej klinickej praxe až po
výmenu informácií o tom, ako nové lieky vyhovujú pacientom. Vnesenie väčšej
transparentnosti do tohto, už teraz dobre regulovaného vzťahu sa týka posilnenia
základu pre spoluprácu v budúcnosti. Spoločnosť má stále vyššie nároky na
transparentnosť, a to najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti "(EFPIA).
Eisai chce zaistiť splnenie týchto očakávání.
Táto poznámka sprevádza zverejnenia urobené spoločnosťou Eisai v rámci kódexov
EFPIA a národných farmaceutických združení ohľadom zverejňovania platieb od
farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom (ZP) a zdravotníckym
organizáciám (ZO). Táto poznámka obsahuje všeobecné zhrnutie a berie do úvahy
aj špecifiká krajiny.
2. Definícia
Eisai uznáva ZP, ZO a platby podľa definícií EFPIA, alebo definícií národných
etických kodexov (v prípade potreby) pre obdobie zverejňovania.
3. Rozsah zverejnenia
Eisai zverejňuje platby ZP a ZO v krajinách, kde je prítomná formou dcérskej
spoločnosti, alebo pobočky.
Prevody hodnôt, ktoré podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2017 nahlásené na
http://www.nczisk.sk/Medicinska-statistika/Zverejnovanie_na_zaklade-zakona_3622011_liekoch_zdravotnickych_pomockach nie sú súčasťou tohto reportu.
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3.1

Vylúčené platby

Spoločnosť Eisai dospela k záveru, že určité platby nie sú pokryté EFPIA a
národnými etickými kodexami, a preto ich neuviedla do tohto zverejnenia:
Komerčné alebo reklamné platby:
•

Platby vytvorené inou spoločnosťou v rámci dohody o spoločnej propagácii so
spoločnosťou Eisai sú zverejnené danou spoločnosťou, nie spoločnosťou
Eisai.

•

Platby vyplatené v rámci výskumnej štúdie trhu, kde Eisai nepozná totožnosť
zúčastnených ZP alebo ZO budú zverejnené súhrnne, ak sú k dispozícii.

•

Náklady na akcie, ako je prenájom vybavenia súvisiaceho s jednorazovými
udalosťami napr. prenájom miestnosti, zapožičanie projektora, audiovizuálne
vybavenie.

•

Platby vykonané skupine ZP, ako je napríklad hromadna preprava, napr.
autobusová doprava na akciu, budú zverejnené súhrnne, ak sú k dispozícii.

Platby pre výskum a vývoj:
•

zapožičiavanie laboratórneho vybavenia spoločnosti Eisai pre ZO ako súčasť
štúdie (ak je táto činnosť povolená podľa miestnych farmaceutických
pravidiel).

3.2

Dátum platby

Eisai zverejňuje platby s použitím dátumu uskutočnenia platby za ZP alebo ZO.
3.3

Priame platby

Platby môžu byť vykonané za ZP alebo ZO priamo, napr. platba za ZP za
profesionálne poradenstvo v poradnom zbore.
3.4

Nepriame platby

Platby môžu byť vykonané za ZP alebo ZO nepriamo, napr. registračné poplatky
platené usporiadateľovi konferencie za ZP.
Ak je použitá tretia osoba pre zaplatenie za ZP alebo ZO, informácie požadované na
zverejnenie môžu byť poskytnuté spoločnosti Eisai treťou stranou a nahrané do
softvéru pre zverejňovanie. V prípade, že platba (priamy poplatok, alebo poplatok
agentúre) je známy a súhlas so zverejnením bol ZP udelený, budú zverejnené
hodnoty pre jednotlivé ZP / ZO. V opačnom prípade bude zverejnenie vykonané
súhrnne.
3.5

Platby v prípade čiastočnej účasti alebo zrušenie

V prípade zrušenie platby nie je zahrnutý vo zverejnení.
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V prípade čiastočnej účasti je platba zahrnutá vo zverejnení.
3.6

Cezhraničné aktivity

Zverejnenie platby sú vykonané v súlade s národným kódexom krajiny, kde ZP
predovšetkým pôsobí alebo kde má ZO primárne miesto svojej činnosti, či už k
platbe dôjde v tejto krajine, alebo mimo nej.
Ak ZP zmení krajinu svojej činnosti, potom tieto informácie budú zverejnené na
princípe miesta prevádzky v čase zverejnenia.
4. Špecifické faktory
4.1

Samostatne zárobkovo činní ZP

Naša všeobecná zásada je, že samostatne zárobkovo činní ZP sú zverejnení v
najvyššom možnom rozsahu ako ZP.
4.2

Viacročné zmluvy

Akékoľvek platby uskutočňované na základe viacročnej zmluvy sú zverejnené v
období pokrývajúcom dátum skutočnej platby.
4.3

Viacnásobné zmluvy ZO

Zverejňujeme čiastku zaplatenú Eisai tak, ako je uvedená v našom finančnom
systéme.
5. Správa súhlasov
Tam, kde bol získaný súhlas ZP alebo ZO (podľa potreby), Eisai zverejňuje platby
individuálne. V prípade, že nebol získaný súhlas ZO alebo ZP, Eisai zverejňuje
platby súhrnne. Keď je súhlas nejednoznačný, nepovažujeme ho za súhlas a platba
je zverejnena súhrnne.
5.1

Získavanie súhlasov

Súhlas s individuálnym zverejnením bol požadovaný v každej krajine. Bolo tak
vykonané po jednotlivých zmluvách a / alebo ako jednorazový požiadavek (podľa
potreby).
5.2

Správa odvolanie súhlasu príjemcu

Žiadosť musí byť podaná písomne na adresu kontakt_bratislava@eisai.net alebo
Eisai GesmbH, org. složka, Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Po
prijatí písomnej žiadosti Eisai aktualizuje systém vykazovania transparentnosti tak,
aby odrážal túto požiadavku. Ak je súhlas odvolaný, platby sú pridané k súhrnným
platbám.
5.3

Správa požiadaviek príjemcu
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Požiadavka musí byť podaný písomne na adresu kontakt_bratislava@eisai.net
alebo Eisai GesmbH, org. složka, Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4, Czech
Republic.
5.4

Čiastočný súhlas

Ak je prijatý iba čiastočný súhlas, Eisai zverejní celkové platby agregovane.
6. Forma zverejňovanie
Tam, kde je centralizovaná platforma pre zverejňovanie, používa Eisai iba túto
platformu. Tam, kde nie je centralizovaná platforma, budeme zverejňovať na
vlastných internetových stránkach Eisai pre danú krajinu. Šablóna krajiny
zverejnenie bude použitá, ak bola poskytnutá.
7. Zverejnenie finančných údajov
7.1

Meny

Zverejnenie prebiehajú v miestnej mene. Sadzby prepočtu mien vychádza
z obchodných kurzov, interne používaných spoločnosťou Eisai. Sadzby sú
uplatňované na platby na základe priemeru sadzieb za zverejňované obdobie.
7.2

Vrátane alebo bez DPH

Platby ZP sú zverejňované v čiastkach vrátane DPH či iných daní v aplikovanej
výške.
Platby ZO sú zverejňované v čiastkach bez DPH.
7.3

Pravidlá pre výpočet

Dary sú zverejnené pomocou spravodlivé trhovej hodnoty (FMV) položky.
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