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1. Úvod
Pravidelne spolupracujeme so zdravotníckymi pracovníkmi (HCP) a zdravotníckymi organizáciami
(HCO), ktorí nám poskytujú poradenstvo o celom spektre tém, ako sú vývoj liekov, úloha lieku v
liečebnej dráhe pacienta, zdravotná ekonomika a najlepšie klinické postupy. Tieto pracovné vzťahy
sú nevyhnutné na získanie informácií z reálneho sveta, ktoré potrebujeme, aby sme mohli prinášať
možnosti liečby, ktoré zlepšujú zdravie pacientov, a poskytovať informácie, ktoré môžu byť
relevantné pre klinické rozhodovanie.
Chceme, aby ľudia vedeli a chápali, čo robíme a ako to robíme. Našou snahou je transparentnosť,
pokiaľ ide o spôsob našej činnosti ako firmy, ako aj o naše vzťahy s HCP a HCO. Veríme, že
poskytovanie informácií o týchto vzťahoch priamym a otvoreným spôsobom pomôže vysvetliť
dôležitý význam týchto vzťahov pre manažment pacientov.
Transparentnosť považujeme za základ budovania a udržiavania dôvery v našu firmu a naše lieky a
dôrazne podporujeme prácu Európskej federácie farmaceutických odvetví a združení (EFPIA) na
zvyšovaní transparentnosti v celom farmaceutickom priemysle.
Kódex federácie EFPIA zameraný na zverejňovanie informácií predstavuje spoločný základ pre
podávanie hlásení v rámci celej Európy, pokiaľ ide o prevody hodnôt. Viac informácií o tomto kódexe
nájdete na adrese http://transparency.efpia.eu alebo http://www.aifp.sk/sk/etika-transparentnaspolupraca/.
U nás na Slovensku bude zverejnenie platieb v prospech HCP a HCO počas roka 2015 k dispozícii na
adrese http://www.aifp.sk/sk/etika-transparentna-spolupraca/ a http://www.pfizer.sk/svk/ospolocnosti/transparentna-spolupraca/
V tejto správe sú zverejnené všetky prevody hodnôt vykonané v prospech zdravotníckych
pracovníkov (HCP) a zdravotníckych organizácií (HCO) v roku 2015. Tento metodický list opisuje
niektoré z hlavných aspektov kategorizácie prevodov hodnôt a formát ich sprístupnenia.
Prevody hodnôt zverejnené v tejto správe zahŕňajú všetky platby spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG
SARL, organizačnej zložky, v prospech HCP a HCO so sídlom na Slovensku.

2. Činnosti spoločnosti Pfizer podľa kategórií federácie EFPIA
V nasledovnej tabuľke sa uvádza, ktoré činnosti sa hlásia v ktorej kategórii a podkategórii.

Kategória
federácie EFPIA

Podkategória
federácie EFPIA

Dary a granty (len neuvedené
HCO)

Príspevky
náklady
podujatia

Činnosti
 Charitatívne príspevky
 Firemné dary
 Vzdelávacie
granty
(napr.
štipendiá,
kurzy
organizované HCO, pri ktorých spoločnosť Pfizer
nevyberá konkrétnych zúčastnených HCP)
 Sponzorovanie rečníkov / fakulty, ktoré vzhľadom na
účel a financovanie patrí pod vzdelávacie granty

na Sponzorské zmluvy  Umiestnenie loga značky v programe konferencie
na (len HCO)
alebo pozvánke výmenou za podporu programu
 Financovanie podujatia výmenou za výstavný stánok
 Financovanie podujatia výmenou za reklamný priestor
 Iný reklamný priestor (v papierovom, elektronickom
alebo inom formáte)
 Satelitné sympóziá na kongrese
 V rámci balíčka: menovky, nápoje, jedlá atď., ktoré
poskytnú organizátori (súčasť sponzorskej zmluvy)
 Akákoľvek iná činnosť kvalifikovaná ako „firemné
sponzorstvo“
podľa
protikorupčných
politík
spoločnosti Pfizer
 Sponzorovanie rečníka / fakulty a sponzorovanie
kurzov poskytovaných zo strany HCO, ktoré sú
kvalifikované ako „firemné sponzorstvo“ podľa
protikorupčných politík spoločnosti Pfizer
Registračné
poplatky

 Poplatky uhradené za HCP/HCO na účasť na
podujatiach neorganizovaných spoločnosťou Pfizer

Cestovanie
ubytovanie

a  Cestovanie (napr. let, vlak, taxík, prenájom
motorových vozidiel, mýta, náhrada prejdených
kilometrov, parkovanie)
 Ubytovanie
 Víza
 Zdravotné poistenie spojené s potrebou cestovania

[LEN ak sa uhrádzajú nasledovné výdavky: zdravotné
poistenie, životné poistenie, cestovanie na účel
získania víz (napr. vlakom na veľvyslanectvo). Inak
tento bod vymažte]
Poplatky za služby Poplatky
a poradenstvo

Súvisiace výdavky

Výskum a vývoj neuvedené
Prevody hodnôt













Najatie prednášajúceho
Poradné výbory*
Najatie spojené so štúdiou
Učiteľská prax
Štúdie dohľadu po uvedení na trh
Tvorba lekárskych diel
Analýza údajov
Príprava vzdelávacích materiálov
Všeobecné konzultácie / poradenstvo
Školenie prednášajúceho, ak súvisí s jeho najatím
Akákoľvek činnosť kvalifikovaná ako všeobecné
poradenstvo
podľa
protikorupčných
politík
spoločnosti Pfizer

 Cestovanie (napr. let, vlak, taxík, prenájom
motorových vozidiel, mýta, náhrada prejdených
kilometrov, parkovanie)
 Ubytovanie
 Víza
 Zdravotné
poistenie
súvisiace
s požiadavkou
cestovania
 Klinické skúšania
 Komisie na monitorovanie údajov v súvislosti so
štúdiami
 Neintervenčné štúdie
 Výskum iniciovaný skúšajúcimi (IIR)
 Klinická a výskumná spolupráca

* s výnimkou komisií na monitorovanie údajov v súvislosti so štúdiami, ktoré sú zverejnené súhrnne
pod názvom Výskum a vývoj

3. Zdroje informácií
Údaje týkajúce sa prevodov hodnôt zverejnené v tejto správe sú prevzaté z rôznych zdrojových
systémov v spoločnosti Pfizer. Nižšie uvádzame prehľad dôležitých procesov získavania a hlásenia
údajov.

Získavanie dát

Spravovanie dát

Reporting
Hlásenie

Finančné systémy

Systémy správy
zasadnutí
Riadiace systémy
pre vzťahy s inými
zúčastnenými stranami

Interné správy
Centrálna
databáza
transakcií

Tretí dodávatelia

Správa
o transparentnosti
výdavkov

Subjekty spoločnosti Pfizer
v iných štátoch

Prevody hodnôt sa získavajú z interných a externých zdrojov a systémov údajov a následne sa
vkladajú do centrálnej databázy, kde sa údaje overujú a spravujú. Z databázy sa generujú správy so
zverejnením údajov.

4. Definície prevodov hodnôt
Táto časť predstavuje niektoré z hlavných aspektov toho, ako sú prevody hodnôt definované.
Definícia zdravotníckeho pracovníka (HCP): znamená každú fyzickú osobu, ktorá je členom
zdravotníckej, stomatologickej, farmaceutickej alebo ošetrovateľskej profesie, alebo iná osoba,
ktorá v rámci svojej odbornej činnosti môže predpisovať, kupovať, poskytovať, odporúčať alebo
podávať liek, a ktorej hlavná prax, hlavná adresa výkonu povolania alebo miesto jej sídla je v
Slovenskej republike. Na vylúčenie pochybností, definícia zdravotníckeho pracovníka zahŕňa:
každého úradníka alebo zamestnanca vládnej agentúry alebo inej organizácie (či už vo verejnom
alebo súkromnom sektore), ktorý môže predpisovať, nakupovať, poskytovať, odporúčať alebo
podávať lieky, a každého zamestnanca, ktorého hlavnou činnosťou je výkon povolania
zdravotníckeho pracovníka, pričom ale vylučuje veľkodistribútorov liekov.
Definícia zdravotníckej organizácie (HCO): znamená každú právnickú osobu, ktorá je združením
alebo organizáciou poskytujúcou zdravotnú starostlivosť, zdravotné alebo výskumné združenie
alebo organizácia (bez ohľadu na právnu alebo organizačnú formu), ako napríklad nemocnica,
klinika, nadácia, univerzita alebo iná vzdelávacia inštitúcia alebo vzdelávacia spoločnosť (napr.
Slovenská lekárska spoločnosť), ktorej obchodné sídlo, miesto založenia alebo hlavné miesto
prevádzky je v Slovenskej republike, alebo prostredníctvom ktorej poskytuje služby jeden alebo viac
zdravotníckych pracovníkov.
Zamestnanci spoločnosti Pfizer, ktorí vykonávajú činnosť HCP: do rozsahu tejto správy nespadá
žiadny zamestnanec spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačnej pobočky, ktorý pracuje aj
ako lekár.
Termíny prevodov hodnôt: táto správa zverejňuje všetky prevody hodnôt, ktorých dátum transakcie
spadá do roku 2015. Dátum transakcie je definovaný ako dátum zúčtovania vo finančnom systéme.
V prípade stretnutí ide o posledný deň stretnutia.
Dátum prevodu hodnoty: dátumy, na ktoré sa bude pri zverejňovaní prihliadať:
Priamy prevod hodnoty: dátum zúčtovania z účtovného systému
Nepriamy prevod hodnoty: dátumom hlásenia je posledný deň podujatia
Prevod hodnoty v prípade čiastočnej účasti alebo zrušenia:
A) Poplatky za zrušenie sa nehlásia
B) Prevod hodnoty v prípade HCP, ktorý sa podujatia zúčastňuje čiastočne, sa zverejňuje
Viacročné zmluvy: ak zmluvy platia viac než jeden rok, každý jeden prevod hodnoty sa zachytí
a zverejní v príslušnom vykazovacom období.
Súhlas HCP so zverejnením prevodov hodnôt: spoločnosť Pfizer sa pýta HCP, či súhlasia so
zverejnením prevodov hodnôt vykonaných v ich prospech.

1) Ak HCP so zverejnením súhlasí, pod jeho menom sa zverejní súčet všetkých prevodov hodnôt
v prospech daného HCP počas príslušného vykazovacieho obdobia.
2) Ak existuje prevod hodnoty, na ktorý HCP neposkytol súhlas, všetky prevody hodnôt
v danom vykazovacom období sa nahlásia v časti „súhrn“ danej správy. To znamená, že
prevod hodnoty nie je zverejnený pod menom HCP, ale ako súčasť súhrnu všetkých prevodov
hodnôt každému HCP, ktorý neposkytol súhlas so zverejnením minimálne jedného prevodu
hodnoty počas vykazovacieho obdobia.
Prevod hodnoty sa zverejní ako súhrnná suma súvisiaca s príslušnou kategóriou prevodov
hodnôt. Súhrnné zverejnenie uvádza počet príjemcov v každej kategórii v absolútnej hodnote,
ako aj percento zo všetkých príjemcov a príslušnú súhrnnú výšku prevodu hodnoty.
3) Aj poskytnutý súhlas možno stiahnuť. V takom prípade sa vykoná aktualizácia správy.
Robíme, čo je v našich silách, aby sme obhajovali transparentnosť a presvedčili HCP, aby svoj súhlas
poskytli.
Súhlas HCO so zverejnením prevodov hodnôt: na Slovensku nie sú prevody hodnôt v prospech
organizácií predmetom obchodného tajomstva, a preto súhlas HCO so zverejnením platieb v tomto
rozsahu nie je potrebný.
Lieky vo voľnom predaji (OTC): lieky vo voľnom predaji nepatria do rozsahu tejto správy.
Prevod hodnôt od právnických osôb Pfizer v iných štátoch (cezhraničné prevody hodnôt): táto
správa zahŕňa prevody hodnôt v prospech HCP a HCO, ktorí majú sídlo na Slovensku, podľa opisu
HCP a HCO. Týka sa to všetkých prevodov hodnôt (priamych a nepriamych), ktoré vykoná
ktorákoľvek pobočka spoločnosti Pfizer v 33 európskych štátoch zahrnutých do kódexu EFPIA
zameraného na zverejňovanie informácií. V prípade štátov, ktoré v kódexe EFPIA nie sú zahrnuté,
vynaloží spoločnosť Pfizer maximálne úsilie, aby získala informácie o priamych platbách zo strany
pobočiek spoločnosti Pfizer a zverejnila ich.
V budúcich zverejneniach budeme pokračovať v našich snahách o transparentnosť vrátane
neustáleho zlepšovania nášho cezhraničného procesu.
Mena: prevody hodnôt sa hlásia v eurách. Prevody hodnôt vykonané v inej mene boli prevedené na
eurá v čase vyhotovenia tejto správy. Použili sa pritom štandardné výmenné kurzy platné v deň
úhrady prevodu hodnoty.
Daň z pridanej hodnoty (DPH):
Priame platby – prevody hodnôt sa zverejňujú v hrubom vrátane DPH a bez zrážkovej dane.
Nepriame platby – prevody hodnôt sa zverejňujú v hrubom vrátane DPH a spolu so zrážkovou
daňou.
Ocenenie hmotných darov: hmotné dary neboli v roku 2015 poskytnuté.
Jedinečný identifikátor štátu (CUI):

V prípade HCP je CUI číslo „SLS“. Toto číslo je pridelené každému HCP na Slovensku a ide
o identifikačné číslo Slovenskej lekárskej spoločnosti.
V prípade HCO je CUI „IČO“. Toto číslo je pridelené každej organizácii na Slovensku, ktorá je
právnickou osobou.
Spoločnosť vo vlastníctve individuálneho HCP: prevody hodnôt za prednášky alebo poradenstvo
vyplatené spoločnosti vo výlučnom vlastníctve HCP sa zverejňujú na úrovni HCP.

