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2020 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 
pacientskymi 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 
požiadavkách 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 významná nefinančná podpora 
- Opis povahy poskytnutej pomoci, opis projektu pre každú položku 
- Výška poskytnutej pomoci v miestnej mene, pokiaľ ide o podporu vyčísliteľnú peniazmi 
 
Cezhraničné prevody hodnôt  
Lilly definuje cezhraničný TOV ako prevod hodnoty pacientskej organizácii, kde divízia Lilly 
poskytujúca financovanie sídli mimo krajinu, kde sídli daná pacientska organizácia. Tieto prevody 
hodnôt sú uverejňované v krajine, kde bola pacientska organizácia zaregistrovaná. Tieto 
cezhraničné TOV sú zahrnuté v správach príslušných pacientskych organizácií ako "medzinárodná 
podpora". 
 
Charitatívne dary 
 Zamestnanci spoločnosti Lilly sa pod vedením tímu Corporate Social Responsibility zapájajú každý 
rok do rôznych fundraisingových aktivít a iniciatív pre charitatívne organizácie, ku ktorým môže 
Lilly tiež prispieť. 
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COVID-19 
Podľa pokynov EFPIA musia všetky členské spoločnosti EFPIA vo svojej metodologickej poznámke 
poskytnúť podrobné vysvetlenie dôsledkov COVID-19 na údaje o zverejnení.  
Pandémia COVID-19 viedla k novým spôsobom práce pre farmaceutické spoločnosti, ktoré 
nahradili návštevy v kancelárii a kongresy virtuálnymi stretnutiami za účelom udržania dialógu a 
vedeckej výmeny s lekárskou komunitou a súčasnej ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov, 
zdravotníckych pracovníkov a ich vlastných zamestnancov. Je dôležité zabezpečiť, aby sa všetky 
transakcie vzniknuté v dôsledku pandémie premietli do správy o spolupráci s pacientskymi 
organizáciami, ak sú považované za reportovatelné a majú s nimi spojenú peňažnú hodnotu alebo 
významnú nefinančnú hodnotu. Môže napríklad dôjsť k nárastu virtuálnych kampaní alebo 
spolupráce s organizáciami pacientov s cieľom uľahčiť partnerstvo počas obmedzenia cestovania. 
V priebehu roka 2020 bolo tiež poskytnutých veľa osobných ochranných prostriedkov a ak boli 
dary tohto typu poskytnuté pacientskym organizáciám, je dôležité je reportovať, aby sa 
zabezpečilo, že Lilly dodržiava etické pokyny vo svetle COVID-19, čo sa odráža v aktualizovanom 
kódexu EFPIA. 
 
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. 
 
Tieto údaje zostanú zverejnené 3 roky vo verejnej doméne. 


