Μεθοδολογικό Σημείωμα

1. Εισαγωγή
Η PharmaSwiss Hellas αποτελεί την πρώτη φαρμακευτική εταιρία στην Ελλάδα, η οποία από τον Ιούλιο
του 2017 έχει λάβει την πιστοποίηση ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας».
Υποστηρίζοντας έμπρακτα όσες ενέργειες προάγουν τη διαφάνεια και την μη ανοχή στη διαφθορά, η
Pharmaswiss Hellas εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσιοποίησης μεταβιβάσεων αξίας προς τους
Επαγγελματίες Υγείας («ΕΥ») και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς («ΕΥΦ»), όπως αυτή
απορρέει από τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών
και Ενώσεων (EFPIA) και κατ’ επέκταση των Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Νομική βάση για την επεξεργασία και δημοσιοποίηση μεταβιβάσεων
αξίας προς ΕΥ και ΕΥΦ αποτελεί η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 7 Ν. 4316/2014, όπως εκάστοτε
τροποποιείται και ισχύει, ενώ σκοπός της είναι η διαφύλαξη της διαφάνειας και η εδραίωση
εμπιστοσύνης στις σχέσεις μας με τους ΕΥ και τους ΕΥΦ.
2. Σκοπός του Μεθοδολογικού Σημειώματος
Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει απλές και παράλληλα σαφείς επεξηγήσεις για την
μεθοδολογία που ακολουθεί η PharmaSwiss Hellas στην κατάρτιση καταστάσεων και τη δημοσιοποίηση
κάθε παροχής που χορηγεί προς τρίτους ΕΥ και ΕΥΦ, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές,
χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης της ιατρικής
κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων («ΕΟΦ»), έξοδα μετάβασης και διαμονής, καθώς και κάθε άλλη παροχή βάσει σύμβασης ή
από ελευθεριότητα, αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Η μεθοδολογία και οι κανόνες που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό αφορούν σε όλες τις δραστηριότητες
και παροχές προς ΕΥ και ΕΥΦ, που δημοσιοποιούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους.
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3. Γενικοί Κανόνες – Μεθοδολογία
3.1. Οι μεταβιβάσεις αξίας που αφορούν στις παρακάτω δραστηριότητες δημοσιοποιούνται:
α. Παροχές αξίας προς ΕΥ:


Συνέδρια Εξωτερικού / Εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα χορηγίες προς ΕΥ, μέσω τρίτων ή ΕΥΦ, για
την κάλυψη εξόδων τους, όπως: εγγραφή, έξοδα ταξιδίου ή διαμονής.



Αμοιβές για υπηρεσίες και συμβουλές. Αμοιβές προς τους ΕΥ που προκύπτουν από συμβάσεις
μεταξύ της εταιρίας μας και του ΕΥ και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών /συμβουλών (εκπαίδευση
υπαλλήλων της εταιρίας, advisory boards, expert channels, ομιλίες, γενικές συμβουλευτικές
υπηρεσίες, κλπ).

β. Παροχές αξίας προς ΕΥΦ:


Δωρεές και επιχορηγήσεις προς ΕΥΦ, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 16, Κεφ. Α, Κώδικα ΣΦΕΕ.



Χορηγίες Εκδηλώσεων που διοργανώνονται από ΕΥΦ ή μέσω τρίτων και αφορούν σε ομαδικές
εγγραφές, έξοδα ταξιδίου και διαμονής, αλλά και συμφωνίες χορηγίας με ΕΥΦ ή τρίτα μέρη για τη
διαχείριση μιας εκδήλωσης.



Αμοιβές για υπηρεσίες και συμβουλές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ
της εταιρίας μας και ΕΥΦ σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται κάθε είδος υπηρεσίας προς την
εταιρία μας.
Παραδείγματα παροχής αξίας:
•

Ενοικίαση χώρου ή booth

•

Διαφήμιση (ηλεκτρονική, έντυπη, κλπ)

•

Δορυφορικά συμπόσια

•

Χορηγία σε ομιλητή στην περίπτωση που αυτός επιλέγεται από τον ΕΥΦ

3.2. Τα δεδομένα που αφορούν στις παρακάτω δραστηριότητες δεν απαιτούν δημοσίευση:


Γεύματα και ποτά



Δραστηριότητες που αφορούν σε ΜΗΣΥΦΑ, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά



Ιατρικά δείγματα



Δώρα αμελητέας αξίας



Δραστηριότητες /εκδηλώσεις που αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη



Οποιεσδήποτε παροχές έχουν δοθεί σε εταιρίες που διενεργούν έρευνα αγοράς, αλλά τα ονόματα
των συμμετεχόντων δεν είναι γνωστά στην PharmaSwiss Hellas.
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3.3. Η Pharmaswiss Hellas συνάπτει συμβάσεις με τους ΕΥ και τις ΕΥΦ για όλες τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στην παρ. 3.1. Οι μεταξύ μας συμβάσεις περιλαμβάνουν παράγραφο που αφορά
στην κατά πλήρη γνώση ενημέρωση και συναίνεση των ΕΥ και ΕΥΦ ως προς τους όρους και
προϋποθέσεις που διέπουν την κατά το νόμο απαιτούμενη δημοσιοποίηση παροχών.
3.4. Η δημοσιοποίηση των παροχών γίνεται σε ετήσια βάση στη Φόρμα 1 «Συγκεντρωτικά Στοιχεία
ΕΥ&ΕΥΦ_PHS HELLAS». Η Φόρμα 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ιστοσελίδα του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες και πρότυπα του ΕΟΦ, και
αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρίας μας στο διαδίκτυο www.bauschhealth.gr (εφεξής ο
«Ιστότοπος»), όπου παραμένει δημόσια και ελεύθερα προσβάσιμη για το οριζόμενο στην παρ. 3.15
χρονικό διάστημα.
3.5. Στις παροχές περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας («ΦΠΑ») για δαπάνες, όπως
μεταφορικά, διαμονή, εγγραφές. Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ των αμοιβών για υπηρεσίες και συμβουλές.
3.6. Για μεταφορά αξίας προς ΕΥ απασχολούμενους στο ΕΣΥ ή σε Πανεπιστημιακά /Τεχνολογικά Ιδρύματα
που γίνονται μέσω του αντίστοιχου φορέα (ΕΛΚΕΑ/ΕΛΚΕ) συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχες εκ του
νόμου παρακρατήσεις του φορέα.
3.7. Η δημοσίευση κάθε παροχής βασίζεται στην ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Για
παράδειγμα, εάν μία εκδήλωση λάβει χώρα τον Δεκέμβριο του 2014 και το τιμολόγιο εκδοθεί τον
Ιανουάριο του 2015, η παροχή θα δημοσιευθεί το 2015.
3.8. Η γλώσσα δημοσιοποίησης είναι η Ελληνική.
3.9. Η δημοσιοποίηση γίνεται με βάση το ενιαίο επίσημο νόμισμα της Ευρωζώνης, Ευρώ.
3.10. Στην περίπτωση που ΕΥ δεν ακυρώσει τη συμμετοχή του μέχρι και επτά εργάσιμες ημέρες
πριν την έναρξη συνεδρίου, η εταιρία μας θα αναφέρει την παροχή αξίας.
3.11. Για παροχές που αφορούν σε ομάδα ΕΥ (π.χ. ενοικίαση λεωφορείου) δεν είναι απαραίτητη η
κατανομή του κόστους ανά ΕΥ. Το κόστος της παροχής κοινοποιείται συγκεντρωτικά.
3.12. Κάθε ΕΥ και ΕΥΦ που έχει συνεργαστεί με την εταιρία μας ή που έχει λάβει μέρος σε
εκδήλωση διοργανωμένη/χρηματοδοτούμενη από την εταιρία μας έχει το δικαίωμα να
επικοινωνήσει με την PharmaSwiss Hellas στο e-mail: hellas.info@bauschhealth.com και να ζητήσει
να λάβει αντίγραφο των δημοσιοποιημένων πληροφοριών που τον αφορούν. Περαιτέρω, κάθε ΕΥ
δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων τα οποία
τον αφορούν, και τα οποία θεωρεί ότι δεν είναι ακριβή, ή δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα.
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3.13. Η PharmaSwiss Hellas προνοεί για τη λήψη κάθε απαραίτητου τεχνικού μέτρου ασφαλείας,
ώστε να αποκλείεται αφενός η δημιουργία προφίλ (profiling) για τους ΕΥ και αφετέρου η
δυνατότητα πρόσβασης στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτησης (δεικτοδότηση
από εξωτερικές μηχανές αναζήτησης).
3.14. Οι αναρτώμενες πληροφορίες παραμένουν δημόσια προσβάσιμες στον Ιστότοπο για περίοδο
τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους.
3.15. Όλες οι δημοσιευμένες πληροφορίες καθώς και τα όποια υποστηρικτικά έγγραφα
διατηρούνται με ασφάλεια έως και τρία (3) έτη από την PharmaSwiss Hellas. Μετά το πέρας της
τριετίας τα δεδομένα καταστρέφονται.
3.16. Οι παροχές αξίας που αφορούν στην Έρευνα και Ανάπτυξη δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.
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