Eli Lilly Lietuva UAB
Gynėjų g. 16,
LT-01109 Vilnius

2020 m. EFPIA pacientų organizacijų metodika –„ Eli Lilly Lietuva“ UAB

Pacientų organizacijos yra pagrindinė varomoji jėga, leidžianti farmacijos pramonei labiau
orientuotis į pacientus; jos suteikia vertingų įžvalgų kuriant bei tobulinant naujoviškus
gydymo būdus bei praktiką.
Farmacijos bendrovių ir pacientų organizacijų santykius reguliuoja EFPIA kodeksas ir
nacionaliniai pramonės kodeksai didesniam bendradarbiavimo viešumui užtikrinti. Šių
gairių būtina laikytis, siekiant atitikti ir išlaikyti aukštus farmacijos pramonės ir pacientų
organizacijų skaidrumo ir vientisumo standartus visoje Europoje.
Ši metodika naudojama kaip pagrindžiamasis dokumentas kasmet skelbiamai „Lilly“
pacientų organizacijų ataskaitai. Joje atskleidžiamas „Lilly“ ir pacientų organizacijų
bendravimo tikslas ir aprašoma, kaip rengiamos ataskaitos, vykdant EFPIA informacijos
atskleidimo kodekse nustatytus reikalavimus ir, atitinkamais atvejais, vietos skaidrumo
įstatymų reikalavimus.
Pacientų organizacija – tai ne pelno juridinis asmuo ar subjektas (įskaitant bendrąją
organizaciją, kuriai jis priklauso), daugiausia sudarytas iš pacientų ir (arba) slaugytojų,
atstovaujantis ir (arba) siekiantis tenkinti pacientų ir (arba) globėjų poreikius ir kurio verslo
adresas, įsteigimo vieta ar pagrindinė veiklos vieta yra Europoje.

Kiekvienos šalies pacientų organizacijos ataskaitoje atskleidžiama:
- kokią paramą „Lilly“ teikia pacientų organizacijai, t. y. finansinę, netiesioginę ar
reikšmingą nefinansinę paramą;
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kiekvieno sandorio finansavimo pobūdis arba projekto aprašymas;
sandorio suma vietine valiuta (jei yra piniginė išraiška).

Vertės perkėlimas į kitą šalį
Vertės perkėlimu į kitą šalį „Lilly“ laiko tokį vertės pacientų organizacijai perkėlimą, kai
finansavimą teikiantis „Lilly“ padalinys yra įsikūręs kitoje šalyje nei paramą gaunanti
pacientų organizacija. Šie vertės perkėlimai atskleidžiami toje šalyje, kurioje įregistruota
pacientų organizacija. Vertės perkėlimas į kitą šalį įtraukiamas į atitinkamos pacientų
organizacijos ataskaitas kaip „tarptautinė parama“.
Labdara
Kiekvienais metais „Lilly“ darbuotojai, vadovaujami bendrovės socialinės atsakomybės
komandos, užsiima įvairia labdaros organizacijų lėšų rinkimo veikla ir iniciatyvomis, prie
kurių gali prisidėti ir „Lilly“.
COVID-19
Pagal EFPIA gaires, visos Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijai (EFPIA)
priklausančios bendrovės savo metodikoje atitinkamais atvejais turi pateikti išsamius
paaiškinimus apie tai, kokios įtakos informacijos atskleidimui turėjo COVID-19 pandemija.
Dėl COVID-19 pandemijos farmacijos bendrovės perėjo prie kitokių darbo metodų, kurie
pakeitė apsilankymus biure, tiesioginiai susitikimai virto virtualiais, siekiant palaikyti ryšius
ir mokslinės informacijos mainus su medicinos bendruomene, kartu rūpinantis pacientų,
sveikatos priežiūros specialistų ir pačios bendrovės darbuotojų sveikata bei saugumu.
Svarbu užtikrinti, kad visi sandoriai, atsirandantys dėl pandemijos, būtų įtraukti į pacientų
organizacijų ataskaitas, jeigu jie priskiriami prie tokių, apie kuriuos pranešti būtina ir kurie
turi piniginę ar reikšmingą nefinansinę vertę. Pavyzdžiui, galėjo atsirasti daugiau virtualių
kampanijų ar virtualaus bendradarbiavimo su pacientų organizacijomis, siekiant palengvinti
partnerystės ryšius kelionių apribojimų metu. Be to, per 2020 m. buvo paaukota daug
asmeninių apsaugos priemonių, ir jei tokia labdara buvo skirta pacientų organizacijoms, ją
būtina įtraukti į ataskaitas, siekiant užtikrinti „Lilly“ atitiktį etinėms gairėms, kurios buvo
įtrauktos į atnaujintą EFPIA praktikos kodeksą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją.

Ataskaitų atnaujinimas
Kalbant apie ataskaitų koregavimą po jų paskelbimo, dėl duomenų koregavimo gali tekti
atnaujinti viešai skelbiamas ataskaitas. Ataskaitas peržiūrėjus ir pakeitus taip pat gali
prireikti atnaujinti viešai skelbiamas ataskaitas, kad jose atsispindėtų atlikti pakeitimai.
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Paskelbimo data: paskelbimo data sutampa su ataskaitos parengimo vidinėse sistemose
data.
Šie duomenys viešai skelbiami trejus metus.
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