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Metodološko obvestilo Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (EFPIA) iz leta 
2019 glede združenj bolnikov – Eli Lilly Slovenija 
 
 
Združenja bolnikov so glavna gonilna sila, ki farmacevtski industriji omogoča, da se bolj 
usmeri na bolnika; zagotavljajo namreč pomemben vpogled v razvoj in izboljševanje 
inovativnih zdravil in praks. 
 
Odnose med farmacevtskimi podjetji in združenji bolnikov urejajo kodeks EFPIA in 
nacionalni panožni kodeksi, na podlagi katerih se izvajajo javna razkritja vsakršnega 
sodelovanja. Upoštevanje teh smernic je ključnega pomena za doseganje in ohranjanje 
visokih standardov preglednosti in integritete med farmacevtsko industrijo in združenji 
bolnikov po vsej Evropi. 
 
To metodološko obvestilo je mišljeno kot podporna dokumentacija za poročila o združenjih 
bolnikov, ki jih vsakoletno objavlja družba Lilly. Navaja razloge za medsebojne interakcije 
med družbo Lilly in združenji bolnikov ter opisuje uporabljene metode za izpolnjevanje 
zahtev glede poročanja, opredeljene v Kodeksu transparentnosti EFPIA, in zahteve lokalne 
zakonodaje glede preglednosti, kjer se uporabljajo. 
 
Združenja bolnikov so opisana kot neprofitne pravne osebe/subjekti (vključno s krovnimi 
organizacijami, ki jim pripadajo), ki jih večinoma sestavljajo bolniki in/ali njihovi negovalci. 
Združenja zastopajo bolnike in/ali negovalce oziroma podpirajo njihove potrebe, poslovni 
naslov, kraj ustanovitve oziroma glavni kraj delovanja pa imajo v Evropi. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
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Poročilo o združenjih bolnikov za posamezno državo navaja: 
- vrsto podpore, ki jo družba Lilly zagotavlja določenemu združenju bolnikov, tj. 

finančno, posredno ali nefinančno, 
- opis vrste financiranja, ki se imenuje »opis projekta«, 
- znesek transakcije v lokalni valuti, če je pripisana denarna vrednost. 

 

Kar zadeva popravke poročila, je po objavi poročila treba popravljene podatke objaviti v 
obliki javno razpoložljivih posodobitev poročil. Po opravljenih revizijah je treba javno 
objavljena poročila posodobiti in vanj vključiti spremembe.  
 
Datum objave: Datum objave je datum, ko je bilo poročilo pripravljeno v internih sistemih. 
 
Objavljeni podatki so javno na voljo tri leta. 
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