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Metodologija primjenjena u provedbi obveza iz Kodeksa EFPIA-e o javnom objavljivanju podataka o potporama 
pruženim udrugama za promicanje prava bolesnika 
 

Razdoblje javnog objavljivanja podataka: Kalendarska godina 2020. 
 
Udruge za promicanje prava bolesnika važna su pokretačka snaga koja farmaceutskoj industriji omogućuje da 
ostvari veću usredotočenost na bolesnike. Naime, one pružaju dragocjen uvid koji pridonosi razvoju i 
unaprjeđivanju inovativnih terapija i praksi. 
 
Odnosi između farmaceutskih kompanija i udruga za promicanje prava bolesnika regulirani su EFPIA kodeksom i 
nacionalnim kodeksima farmaceutske industrije, koji zahtijevaju javno objavljivanje podataka o svim oblicima 
suradnje. Izuzetno je važno pridržavati se tih smjernica kako bi se postigli i održali visoki standardi 
transparentnosti i integriteta između farmaceutske industrije i udruga za promicanje prava bolesnika diljem 
Europe. 
 
Ova metodologija služi kao potporna dokumentacija za izvješće o odnosu s udrugama za promicanje prava 
bolesnika koje Lilly objavljuje svake godine. U njoj se obrazlažu argumenti za interakcije između društva Lilly i 
udruga za promicanje prava bolesnika te se opisuju metode koje se primjenjuju kako bi se ispunili zahtjevi 
povezani s izvještavanjem propisani EFPIA kodeksom o javnom objavljivanju podataka te osigurala sukladnost s 
odredbama nacionalnih zakona o transparentnosti, gdje oni postoje. 
 
Udruga za promicanje prava bolesnika definira se kao neprofitna pravna osoba/entitet (uključujući krovnu 
organizaciju kojoj pripada) koju prvenstveno čine bolesnici i/ili njegovatelji i koja zastupa i/ili podupire potrebe 
bolesnika i/ili njegovatelja, a čija se poslovna adresa, mjesto osnivanja ili primarno mjesto poslovanja nalaze u 
Europi. 
 
U izvješću o odnosu s udrugama za promicanje prava bolesnika za svaku državu navest će se sljedeći podaci: 
 

- vrsta potpore koju Lilly pruža udruzi za promicanje prava bolesnika, tj. novčana, neizravna ili nenovčana 
- opis prirode financiranja, što će se nazivati „opisom projekta“ 
- iznos transakcije u nacionalnoj valuti, ako se uz potporu veže novčana vrijednost 

Prekogranični prijenos vrijednosti 
Lilly definira prekogranični prijenos vrijednosti kao prijenos vrijednosti udrugama za promicanje prava bolesnika 
kada se društvo Lilly koje daje sredstva nalazi izvan države u kojoj je udruga za promicanje prava bolesnika, a u 
čiju je korist izvršen prijenos vrijednosti. Ti prijenosi vrijednosti objavljeni su u državi u kojoj je udruga za 
promicanje prava bolesnika registrirana, a prekogranični prijenosi vrijednosti navedeni su u relevantnim 
izvješćima udruge za promicanje prava bolesnika kao „Međunarodna podrška.“  
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Dobrotvorne donacije 
Zaposlenici društva Lilly svake godine pod vodstvom Korporativnog tima za društvenu odgovornost sudjeluju u 
različitim aktivnostima i inicijativama prikupljanja sredstava za dobrotvorne organizacije, kojima doprinos može 
dati i Lilly. 
 
COVID-19 
Prema smjernicama EFPIA-e sva društva koja su članovi EFPIA-e moraju priložiti detaljna objašnjenja posljedica 
bolesti COVID-19 na objavljivanje podataka u svojim metodološkim bilješkama, ukoliko je to primjenjivo.  
Zbog pandemije bolesti COVID-19, farmaceutske tvrtke pronalaze nove načine rada. Tako se umjesto posjeta u 
ordinacijama i kongresa uživo, organiziraju virtualni stručni skupovi kako bi se nastavila razmjena znanstvenih 
informacija s medicinskom zajednicom, a istovremeno zaštitilo zdravlje i sigurnost bolesnika, zdravstvenih 
radnika te zaposlenika. Važno je osigurati da sve transakcije proizašle zbog pandemije, ako se smatraju 
relevantnima za prijavljivanje i imaju novčanu ili značajnu nefinancijsku vrijednost, budu zabilježene u izvješću 
udruga za promicanje prava bolesnika. Na primjer, moguće je da se povećao broj virtualnih kampanja ili suradnji 
s udrugama koje promiču prava bolesnika da bi se olakšala partnerska suradnja za vrijeme mjera koje 
ograničavaju putovanja. Osim toga, tijekom 2020. g. bilo je i mnogo donacija osobne zaštitne opreme. Ako su 
udruge za promicanje prava bolesnika primile donacije te vrste, društvo Lillly će iste prijaviti kako bi se osiguralo 
pridržavanje etičkih smjernica u uvjetima epidemije bolesti COVID 19, što je i navedeno u ažuriranom Kodeksu 
ponašanja EFPIA-e. 
 
Što se tiče ispravaka u izvješćima, nakon njihova objavljivanja ispravci podataka mogu zahtijevati ažuriranja javno 
dostupnih izvješća. Nakon revizije podataka javno dostupna izvješća možda će se morati ažurirati kako bi 
sadržavala učinjene izmjene.  
 
Datum objavljivanja: Datum objavljivanja je datum izrade izvješća u internim sustavima. 
 
Podaci će ostati objavljeni na javno dostupnoj domeni tijekom 3 godine 
 
PP-LILLY-HR-0055, 26.1.2021.




