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2019 EFPIA metodický pokyn - pomoc poskytnutá pacientskym organizáciám - Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Pacientske organizácie sú kľúčovou hybnou silou, ktorá napomáha farmaceutickým spoločnostiam
posilňovať svoju orientáciu na potreby pacientov. Poskytujú cenné informácie potrebné k vývoju a
zlepšovaniu inovatívnych liekov a liečebnej praxe.
Vzťahy medzi farmaceutickými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami sú regulované EFPIA
pacientskym kódexom a národnými odborovými kódexami k podpore zverejňovania tejto
spolupráce. Je zásadné riadiť sa týmito pokynmi, aby sme dosiahli a udržali vysoký štandard
transparentnosti a poctivosti v spolupráci medzi farmaceutickým priemyslom a pacientskymi
organizáciami naprieč celou Európou.
Tento Metodický pokyn slúži ako podporná dokumentácia k reportu o spolupráci medzi pacientskými organizáciami a Lilly, ktorý je publikovaný raz ročne. Uvádza dôvody pre interakcie medzi
Lilly a pacientskymi organizáciami a popisuje metódy použité na dosiahnutie súladu s
požiadavkami na reportovanie opísané v EFPIA Pacientskom kódexe a miestnych právnych
požiadavkach na transparentnosť tam, kde takéto požiadavky existujú.
Pacientske organizácie sú definované ako neziskové právnické osoby (vrátane ich zastrešujúcich
organizácií), ktorých členmi sú prevažne pacienti a / alebo ošetrujúce osoby, ktoré reprezentujú a
/ alebo podporujú potreby pacientov a / alebo ošetrujúcich osôb a ktorých sídlo, doručovacia
adresa alebo primárne miesto pôsobenia je v Európe.
Report o spolupráci s pacientskymi organizáciami pre každú krajinu zahŕňa:
- Typ pomoci poskytnutej pacientskej organizácii zo strany Lilly, napr. Finančná podpora, nepriama
alebo nefinančná podpora
- Opis povahy poskytnutej pomoci, ktorý je uvedený pod položkou "Opis projektu"
- Výška poskytnutej pomoci v miestnej mene, pokiaľ ide o podporu vyčísliteľnú peniazmi
Opravy zverejnených dát: Po zverejnení dát sa môže objaviť nutnosť už zverejnené dáta upraviť.
Po vykonaní revízie môže dôjsť k zmene verejne dostupných reportov, aby sa do nich tieto opravy
premietli.
Dátum zverejnenia: Zhoduje sa s dňom, kedy bol report vygenerovaný.
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