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2021 EFPIA metodický pokyn pro podporu poskytnutou pacientským organizacím společností ELI
LILLY ČR, s.r.o.
Pacientské organizace jsou klíčovou hybnou silou, která napomáhá farmaceutickým společnostem
posilovat svou orientaci na potřeby pacientů. Poskytují cenné informace potřebné k vývoji a
zlepšování inovativních léků a léčebné praxe.
Vztahy mezi farmaceutickými společnostmi a pacientskými organizacemi jsou regulovány EFPIA
Pacientským kodexem a národními oborovými kodexy k podpoře zveřejňování této spolupráce. Je
zásadní řídit se těmito pokyny, abychom dosáhli a udrželi vysoký standard transparentnosti a
poctivosti ve spolupráci mezi farmaceutickým průmyslem a pacientskými organizacemi napříč celou
Evropou.
Tento Metodický pokyn slouží jako podpůrná dokumentace k nahlášení spolupráce mezi
pacientskými organizacemi a Lilly, které je publikováno jednou ročně. Uvádí důvody pro interakce
mezi Lilly a pacientskými organizacemi a popisuje metody použité k dosažení souladu s požadavky
na hlášení popsané v EFPIA Pacientském kodexu a místních právních požadavcích na transparentnost
tam, kde takové požadavky existují.
Pacientské organizace jsou definovány jako neziskové právnické osoby (včetně jejich zastřešujících
organizací), jejichž členy jsou převážně pacienti a/nebo pečující osoby, které reprezentují a/nebo
podporují potřeby pacientů a/nebo pečujících osob a jejichž sídlo, doručovací adresa nebo primární
místo působení je v Evropě.
Nahlášení spolupráce s pacientskými organizacemi pro každou zemi zahrnuje:
- Typ podpory poskytnuté pacientské organizaci ze strany Lilly, např. finanční podpora,
nepřímá nebo významná nefinanční podpora
- Popis povahy poskytnuté podpory, nebo popis projektu pro každou položku
- Výše poskytnuté podpory v místní měně, pokud se jedná o podporu vyčíslitelnou penězi
Přeshraniční převod hodnot
Lilly definuje přeshraniční ToV jako převod hodnoty pacientské organizaci, kde divize Lilly poskytující
financování sídlí mimo zemi, kde sídlí daná pacientská organizace. Tyto převody hodnot jsou
zveřejňovány v zemi, kde byla pacientská organizace zaregistrována. Tyto přeshraniční ToV jsou
zahrnuty ve zprávách příslušných pacientských organizací jako „mezinárodní podpora“.
Charitativní dary
Zaměstnanci společnosti Lilly se pod vedením týmu Corporate Social Responsibility zapojují každý rok
do různých fundraisingových aktivit a iniciativ pro charitativní organizace, ke kterým může Lilly také
přispět.
COVID-19
Podle pokynů EFPIA musí všechny členské společnosti EFPIA ve své metodologické
poznámce poskytnout podrobné vysvětlení důsledků COVID-19 na údaje o zveřejnění.
Je důležité zajistit, aby se veškeré transakce vzniklé v důsledku pandemie promítly do
zprávy o spolupráci s pacientskými organizacemi, pokud jsou považovány za
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reportovatelné a mají s nimi spojenou peněžní hodnotu nebo významnou nefinanční
hodnotu. Může například dojít k nárůstu virtuálních kampaní nebo spolupráce s
organizacemi pacientů za účelem usnadnění partnerství během omezení cestování. Je
důležité je reportovat, aby se zajistilo, že Lilly dodržuje etické pokyny ve světle COVID19, což se odráží v aktualizovaném Kodexu zásad EFPIA.
Opravy zveřejněných dat: Po zveřejnění dat může vyvstat nutnost již zveřejněná data
upravit. Po provedení revize může dojít ke změně veřejně dostupných hlášení, aby se do
nich tyto opravy promítly.

Datum zveřejnění: Shoduje se se dnem, kdy bylo hlášení vygenerováno.

Tato data budou zveřejněna po dobu 3 let na veřejně přístupné webové stránce.
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