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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; 

- kiekvieno sandorio finansavimo pobūdis arba projekto aprašymas; 

- sandorio suma vietine valiuta (jei yra piniginė išraiška). 

 

 

 

 

https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
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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 

Remiantis EFPIA gairėmis, visos EFPIA bendrovės narės turi pateikti išsamius paaiškinimus 

apie COVID-19 pasekmes atskleidimo duomenims savo metodinėje pastaboje, jei taikoma. 

Svarbu užtikrinti, kad visos operacijos, atsirandančios dėl pandemijos, būtų atspindėtos 

paciento organizacijos ataskaitoje, jei manoma, kad apie jas reikia pranešti ir turi su jais 

susijusią piniginę ar reikšmingą nefinansinę vertę. Pavyzdžiui, galėjo padaugėti virtualių 

kampanijų ar bendradarbiavimo su pacientų organizacijomis, siekiant palengvinti 

partnerystę kelionių apribojimų metu. Svarbu apie tai pranešti siekiant užtikrinti, kad Lilly 

laikytųsi etikos gairių, susijusių su COVID-19, kurios atsispindi atnaujintame EFPIA praktikos 

kodekse.COVID-19 

 
 

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.  
 
Paskelbimo data: paskelbimo data sutampa su ataskaitos parengimo vidinėse sistemose 
data. 
 
Šie duomenys viešai skelbiami trejus metus. 
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