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2020. gada EFPIA pacientu organizāciju metodiskās piezīmes - Eli Lilly un uzņēmums - Latvija 
 
 
Pacientu organizācijas ir galvenais virzītājspēks, kas ļauj farmācijas nozarei kļūt orientētākai uz pacientu; tās 
sniedz vērtīgu ieskatu novatoriskas ārstēšanas un prakses attīstībā un uzlabošanā. 
 
Attiecības starp farmācijas uzņēmumiem un pacientu organizācijām regulē ar EFPIA kodeksu un valstu 
nozares kodeksiem, lai panāktu jebkādas sadarbības publiskošanu. Ir svarīgi ievērot šīs vadlīnijas, lai 
sasniegtu un uzturētu augstus pārredzamības un integritātes standartus starp farmācijas nozari un pacientu 
organizācijām visā Eiropā. 
 
Šīs metodiskās piezīmes ir paredzētas, lai kalpotu kā apstiprinošā dokumentācija Lilly pacientu organizāciju 
pārskatam, ko publicē katru gadu. Tā uzsver Lilly un pacientu organizāciju mijiedarbības pamatojumu un 
apraksta metodes, kas izmantotas, lai izpildītu ziņošanas prasības, kas izklāstītas EFPIA Informācijas 
atklāšanas kodeksā, un vietējo pārredzamības likumu prasības, kur tas piemērojams. 
 
Par pacientu organizāciju tiek uzskatīta bezpeļņas juridiska persona/ vienība (ieskaitot jumta organizāciju, 
kurai tā pieder), kas galvenokārt sastāv no pacientiem un/ vai aprūpētājiem un pārstāv un/ vai atbalsta 
pacientu un/ vai aprūpētāju vajadzības un kura uzņēmuma adrese, reģistrācijas vieta vai galvenā darbības 
vieta ir Eiropā. 
 
Pacientu organizāciju pārskatā par katru valsti tiks aprakstīts: 
- atbalsta veids, ko Lilly sniedz pacientu organizācijai, t.i., finansiāls, netiešs vai nefinansiāls; 
- finansējuma veida apraksts, kas tiks dēvēts par “projekta aprakstu”; 
- darījuma summa vietējā valūtā, ja ir pievienota naudas vērtība. 
 
Pārrobežu vērtību nodošana 
Lilly definē pārrobežu vērtību nodošanu kā vērtību nodošanu pacientu organizācijai, kur Lilly filiāle, kas 
nodrošina finansējumu, atrodas ārpus saņēmējas pacientu organizācijas valsts. Šī vērtību nodošana tiek 
atklāta valstī, kurā reģistrēta pacientu organizācija. Šīs pārrobežu vērtību nodošanastiek iekļautas 
attiecīgajos pacientu organizācijas ziņojumos kā “Starptautiskais atbalsts”. 
 
Labdarības ziedojumi 
Katru gadu Lilly darbinieki korporatīvās sociālās atbildības komandas vadībā iesaistās dažādos līdzekļu 
vākšanas pasākumos un iniciatīvās labdarības organizācijām, kurās Lilly var arī piedalīties. 
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COVID-19 
Saskaņā ar EFPIA vadlīnijām visiem EFPIA dalībuzņēmumiem, ja piemērojams, to metodoloģiskajā piezīmē 
jāsniedz detalizēti paskaidrojumi par COVID-19 sekām uz informācijas atklāšanas datiem. 
 
COVID-19 pandēmija ir radījusi jaunus darbības veidus farmācijas uzņēmumiem, kuri biroja apmeklējumus 
un klātienes kongresus ir aizstājuši ar virtuālām iesaistīšanās iespējām, lai uzturētu dialogu un zinātnisko 
apmaiņu ar medicīnas sabiedrību, vienlaikus aizsargājot pacientu , veselības aprūpes speciālistu un pašu 
uzņēmumu darbinieku veselību un drošību. Ir svarīgi nodrošināt, lai visi darījumi, kas radušies pandēmijas 
dēļ, tiktu atspoguļoti pacientu organizāciju ziņojumā, ja uzskatāms, ka par tiem ir jāziņo un ar tiem ir saistīta 
naudas vai nozīmīga nefinansiāla vērtība. Piemēram, iespējams, ka ir palielinājušās virtuālās kampaņas vai 
sadarbība ar pacientu organizācijām, lai atvieglotu partnerību ceļošanas ierobežojumu laikā. 2020. gadā tika 
ziedoti daudz individuālo aizsardzības līdzekļu, un, ja šāda veida ziedojumi tika veikti pacientu 
organizācijām, ir svarīgi, lai par tiem ziņotu, lai nodrošinātu, ka Lilly ievēro ētiskās vadlīnijas, ņemot vērā 
COVID-19, kas ir atspoguļots atjauninātajā EFPIA prakses kodeksā. 
 
Ziņojuma atjaunināšana 
Pēc pārskatu labojumiem, tiklīdz ziņojumi ir publicēti, datu labojumiem var būt nepieciešami atjauninājumi 
pārskatiem, kas ir publiski pieejami. Kad pārskatīšana ir veikta, publiski pieejamos pārskatus var nākties 
atjaunināt, lai atspoguļotu izmaiņas. 
 
Publicēšanas datums: publicēšanas datums ir vienāds ar datumu, kad ziņojums tiek ģenerēts caur iekšējām 
sistēmām. 
 
Šie dati būs publiski pieejami 3 gadus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


