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Organizacje pacjentów są kluczowym motorem napędowym, dzięki któremu przemysł 
farmaceutyczny może być bardziej skoncentrowany na potrzebach pacjentów. Dostarczają 
cennych wskazówek dotyczących rozwoju i doskonalenia innowacyjnych sposobów i metod 
leczenia. 
 
Relacje pomiędzy firmami farmaceutycznymi a organizacjami pacjentów są regulowane 
poprzez Kodeks EFPIA i krajowe kodeksy branżowe, w celu zapewnienia publicznego 
dostępu do informacji o wszelkiej współpracy. Przestrzeganie tych wytycznych jest bardzo 
istotne dla spełniania i utrzymywania wysokich standardów przejrzystości oraz  uczciwości 
w relacjach przemysłu farmaceutycznego z organizacjami pacjentów w całej Europie. 
 
Niniejsza Nota Metodologiczna pełni rolę dokumentacji pomocniczej do publikowanego 
corocznie sprawozdania dotyczącego współpracy Lilly z organizacjami pacjentów. 
Przedstawiono w niej uzasadnienie interakcji między Lilly a organizacjami pacjentów oraz 
opisano metody stosowane w celu spełniania wymogów sprawozdawczych w zakresie 
ujawniania informacji,  określonych w Kodeksie EFPIA oraz w  krajowych przepisach 
dotyczących przejrzystości (jeśli takie obowiązują). 
 
Organizacje Pacjentów to osoby/podmioty prawne nienastawione na zysk (dotyczy to 
również organizacji nadrzędnej, do której należą), składające się głównie z pacjentów i/lub 
ich opiekunów, które reprezentują i/lub wspierają potrzeby pacjentów i/lub opiekunów 
i których siedziba, miejsce założenia lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje 
się na terenie Europy. 
 
 
 
 
 

https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
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Sprawozdanie dotyczące współpracy z organizacjami pacjentów w każdym kraju powinno 
uwzględniać: 

- rodzaj wsparcia, jakiego Lilly udziela organizacji pacjentów, tzn.  finansowe, pośrednie 

lub niefinansowe; 

- opis charakteru finansowania, który jest określany jako „opis projektu”; 

- kwotę transakcji w walucie lokalnej, jeśli ma ona wartość pieniężną. 

 
Transgraniczne przekazywanie świadczeń 

Lilly definiuje transgraniczne przekazanie świadczenia, jako świadczenie na rzecz organizacji 

pacjentów, gdy finansujący oddział Lilly ma siedzibę poza krajem, w którym działa 

otrzymująca świadczenie organizacja pacjentów. Transakcje transgraniczne są upubliczniane 

w kraju, w którym organizacja pacjentów jest zarejestrowana. Transgraniczne transakcje 

świadczeń są uwzględniane w odpowiednich sprawozdaniach organizacji pacjentów jako 

„wsparcie międzynarodowe”. 

 

Darowizny na cele charytatywne 

Każdego roku pracownicy Lilly zachęcani przez zespół Corporate Social Responsibility 

angażują się w różne działania i inicjatywy zbiórki środków finansowych dla organizacji 

charytatywnych, w których Lilly może również uczestniczyć.  

 

COVID-19 

Zgodnie z wytycznymi EFPIA, wszystkie przedsiębiorstwa zrzeszone w EFPIA muszą 

przedstawiać szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wpływu COVID-19 na dane ujawniane w 

swoich notach metodologicznych, jeżeli ma to zastosowanie.  

Pandemia COVID-19 spowodowała powstanie nowych metod pracy firm farmaceutycznych, 

które zastąpiły wizyty w gabinetach i osobiste spotkania podczas kongresów, wirtualnymi 

spotkaniami umożliwiającymi prowadzenie dialogu i wymianę wiedzy naukowej ze 

środowiskiem medycznym przy jednoczesnej ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, 

pracowników służby zdrowia i własnych pracowników. Jest ważne, aby w sprawozdaniu 

organizacji pacjentów uwzględnić wszystkie transakcje występujące w związku z pandemią, 

jeśli podlegają one upublicznieniu i jest z nimi związana wartość pieniężna lub istotna 

wartość niefinansowa. Przykładem może być zwiększenie intensywności kampanii 

wirtualnych lub współpracy z organizacjami pacjentów w celu ułatwienia współpracy,  

w związku z ograniczeniami w podróżowaniu. W roku 2020 dokonano również wielu 

darowizn środków ochrony osobistej. Jeśli tego typu darowizny były dokonywane na rzecz 

organizacji pacjentów, jest ważne, aby zostały uwzględnione w sprawozdaniach, w celu 

zapewnienia przestrzegania przez Lilly zasad etycznych, które zostały przedstawione w 

zaktualizowanym Kodeksie postępowania EFPIA.  
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Aktualizacja sprawozdań 

W przypadku korekt sprawozdań po ich opublikowaniu, zmiany danych mogą wymagać 
aktualizacji sprawozdań. Po wprowadzeniu zmian może być konieczna aktualizacja 
publicznie dostępnych sprawozdań w celu odzwierciedlenia tych korekt. 
 
Data publikacji:  data wygenerowania sprawozdania przez systemy wewnętrzne. 
 
Opublikowane dane pozostaną dostępne publicznie przez 3 lata. 
 


