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Notă metodologică: Codul EFPIA 2020, Organizații de Pacienți-Eli Lilly România

Organizațiile pacienților sunt o forță motrice esențială pentru a permite industriei farmaceutice să
devină mai centrată pe pacient; acestea oferă o perspectivă valoroasă asupra dezvoltării și
îmbunătățirii tratamentelor și practicilor inovatoare.
Relațiile dintre companiile farmaceutice și organizațiile de pacienți sunt reglementate prin Codul
EFPIA și codurile naționale ale industriei pentru a pune în aplicare publicarea oricărei colaborări.
Este esențial să se respecte aceste orientări pentru a îndeplini și menține standarde ridicate de
transparență și integritate între industria farmaceutică și organizațiile pacienților din întreaga
Europa.
Prezenta notă metodologică este destinată să servească drept documentație justificativă pentru
raportul de organizare a pacienților Lilly publicat anual. Acesta subliniază justificarea
interacțiunilor dintre Lilly și organizațiile pacienților și descrie metodele aplicate pentru
îndeplinirea cerințelor de raportare prezentate în Codul de transparență al EFPIA și, după caz, în
cerințele legislației locale privind transparența.
Organizațiile pacienților sunt descrise ca fiind o persoană/entitate juridică fără scop lucrativ
(inclusiv organizația-umbrelă căreia îi aparține), compusă în principal din pacienți și/sau îngrijitori,
care reprezintă și/sau sprijină nevoile pacienților și/sau ale îngrijitorilor și care se află în Europa
adresa de afaceri, locul de constituire sau locul principal de desfășurare a activității.
Raportul organizației de pacienți pentru fiecare țară va prezenta:
- Tipul de sprijin pe care Lilly îl oferă organizației de pacienți și anume, sprijin financiar,
indirect sau nefinanciar, semnificativ.
- Natura finanțării sau descrierea proiectului pentru fiecare tranzacție.
- Valoarea tranzacției în moneda locală dacă există o valoare monetară asociată.
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Transfer transfrontalier de valori
Lilly definește Transferul de valoare transfrontalier ca un transfer de valoare către o organizație de
pacienți în care divizia Lilly care furnizează finanțarea se află în afara țării în care se funcționează
organizația de pacienți. Acesta este publicat în țara în care a fost înregistrată organizația de
pacienți. Aceste transferuri de valoare transfrontaliere sunt incluse în rapoartele relevante ale
organizației de pacienți ca "sprijin internațional".
Donații caritabile
În fiecare an, angajații Lilly, sub îndrumarea echipei de responsabilitate socială corporativă, se
angajează într-o varietate de activități și inițiative de strângere de fonduri pentru organizații
caritabile, la care Lilly poate contribui, de asemenea.
COVID-19
Conform recomandărilor EFPIA, toate organizațiile membre EFPIA trebuie să ofere explicații
detaliate cu privire la consecințele COVID-19 asupra datelor de publicate, în nota lor metodologică,
dacă este cazul.
Pandemia COVID-19 a dus la noi moduri de lucru pentru companiile farmaceutice, care au înlocuit
vizitele în birou și congresele față în față cu angajamente virtuale de a menține dialogul și schimbul
științific cu comunitatea medicală, protejând în același timp sănătatea și siguranța pacienților, a
profesioniștilor din domeniul sănătății și a propriilor angajați. Este important să se asigure că orice
tranzacții care apar ca urmare a pandemiei sunt reflectate în raportul organizației de pacienți în
cazul în care acestea sunt considerate raportabile și au o valoare monetară sau o valoare
nefinanciară semnificativă asociată cu acestea. De exemplu, este posibil să fi existat o creștere a
campaniilor virtuale sau a colaborărilor cu organizațiile pacienților pentru a facilita parteneriatul în
timpul restricțiilor de călătorie. Au existat, de asemenea, multe donații de echipament individual
de protecție în cursul anului 2020 și, dacă s-au făcut donații de acest tip către organizațiile de
pacienți, este important ca acestea să se asigure că Lilly aderă la orientările etice în lumina
COVID-19, care au fost reflectate în Codul de practică actualizat al EFPIA.
Regenerare raport
În ceea ce privește corecțiile rapoartelor odată publicate, corectarea datelor poate necesita
actualizări ale rapoartelor care sunt deja publicate. După efectuarea verificărilor, este posibil să fie
necesară actualizarea rapoartelor disponibile publicului pentru a reflecta modificările.
Data publicării: Data publicării este egală cu data la care raportul este generat prin intermediul
sistemelor interne.
Aceste date vor rămâne publicate timp de 3 ani în domeniul public.
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