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1. Обща информация
Фармасуис публикува отчет за „Предоставяне на стойност“, за да изпълни задължението си за
прозрачност, в съответствие с приложимите правила и изисквания.

2. Приложим кодекс
Отчетът на Фармасуис за „Предоставяне на стойност“ се изготвя в съответствие с изискванията на
БГФармА за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични компании на здравни
специалисти и здравни организации, базирани на Кодекс на ЕГА за поведение при
взаимодействията със здравната общност (Code оf Conduct, Medicines for Europe).

3. Предоставяне на стойност
Предоставянето на средства може да включва всички материални еквиваленти, които са
предоставени (или "преведени") от Фармасуис (пряко или непряко чрез трета страна, действаща по
разпореждане на Фармасуис) до получател, включително парични плащания или материални
облаги, като храна, транспорт, гостоприемство и т.н.
В обхвата на оповестяване се включват и предоставените средства от трети страни от името на
Фармасуис в полза на получател и в случаите, когато компанията е запозната или е информирана
за получателя, който ще се възползва от предоставените средства.



Директното предоставяне на стойност е това, което се извършва директно от Фармасуис в
полза на получателя.
Косвеното предоставяне на стойност се извършва от името на Фармасуис в полза на
получателя или предоставяне на стойност чрез посредник, в които случаи Фармасуис знае
или може да идентифицира медицинския специалист или здравната организация, която ще
се ползва от предоставената стойност.


4. Организация на оповестяването
Данните бяха събрани, обобщени и отчетени чрез вътрешнофирмена система, съгласно
организационните потребности и изисквания.
Предоставянията на стойност бяха събирани директно в системата за всички преки плащания.
Предоставяния на стойност за косвени плащания бяха регистрирани извън системата, след което
въвеждани в нея.
Всички финансови предоставяния на стойност бяха съгласувани с фирмените финансови системи.
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5. Получатели на предоставена стойност


Здравен специалист (ЗС) е всяко физическо лице, което упражнява професия в областта на
медицината, денталната медицина и фармацията, или друго лице, което при
осъществяването на професионалната си дейност може да предписва, купува, доставя,
препоръчва или прилага определен лекарствен продукт.
С цел избягване на съмнения, определението за „здравен специалист“ включва:
(1) всяко длъжностно лице или служител на държавна институция или друга организация
(независимо дали е в обществения или частния сектор), което/който може да предписва,
купува, доставя, препоръчва или прилага лекарствени продукти, и
(2) всеки служител на фармацевтична компания, чиято основна професия е да практикува
като „здравен специалист“,
но с изключение на
(а) всички други служители на фармацевтична компания и
(б) търговец на едро или дистрибутор на лекарствени продукти.



Здравна организация (ЗО) е обединение,
(1) което е лечебна, медицинска или научна асоциация или организация (независимо от
правната или организационната форма), като например болница, клиника, фондация,
университетска или друга институция или научно общество, или
(2) чрез което един или повече ЗС, предлагат здравни услуги.
С цел избягване на съмненията, търговци на едро, дистрибутори и други подобни
търговски посредници не се смятат за ЗО.

6. Обхват на отчета за „Предоставяне на стойност“


Възнаграждение за услуги и консултантска дейност
Предоставените от ЗС и ЗО експертни съвети и подкрепа имат важна роля в оказването на
съдействие на Фармасуис да взима решения и да предприема действия, които са в полза на
пациентите и здравните общества.
Фармасуис може да ангажира ЗС и ЗО, които да предоставят необходимите услуги,
например участие като лектори или експерти и осигуряване на обучение и познания относно
продукти.



Срещи и прояви на гостоприемство
Срещите между Фармасуис и ЗС и ЗО улесняват ползотворното и важно взаимодействие
между тях. Възможно е срещи да бъдат провеждани с образователни, научни,
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изследователски или промоционални цели. Във връзка с тези срещи е възможно
осигуряване на гостоприемство в разумна степен.
В зависимост от характера на срещата гостоприемството може да включва настаняване в
хотел, храна и напитки, и трябва винаги да е необходимо, да е в разумна степен, както и да
е съпътстващо и подчинено на основната цел на срещата. Самостоятелни прояви на
гостоприемство, които не са свързани с работна среща, са забранени.



Образователна подкрепа за ЗС
Фармасуис може да подпомага научното, медицинско, фармацевтично и професионално
обучение на ЗС. Чрез финансиране участието на ЗС в срещи и конференции, Фармасуис
допринася за развитието на научните знания и подобряването на грижата за пациентите.
Фармасуис може да оказва подкрепа с цел обучение чрез заплащане на разходи за
регистрация, пътуване, настаняване и разумна степен на гостоприемство в полза на отделни
ЗС за посещение на мероприятия с цел обучение в сфери, които са относими към
съответните професионални области на специалистите. Подкрепа с цел обучение може да
бъде предоставяна за посещение на организирани от Фармасуис мероприятия или на
конгреси и конференции, организирани от трети страни.



-

Предоставяне на стойност на ЗО, когато крайните получатели са ЗС - предоставянето

-

на стойност се оповестява за тези ЗС, в случай че на компанията са известни или
може да идентифицира ЗС, които се възползват от предоставената стойност.
В случай, че е заплатена такса участие, направени са резервации за пътуването
и/или настаняването, но ЗС не вземе участие в събитието, за този ЗС не се
оповестява предоставяне на стойност.

Спонсориране на мероприятия
При спазване на приложимите правила и изисквания, Фармасуис може да осигури
финансово спонсорство на ЗО и/или трети страни, които организират събития от тяхно име,
за провеждане на насочени към ЗС срещи, мероприятия или проекти, при условие че
мероприятията са относими към лечебните области или бизнес интересите на Фармасуис.
Като признание за приноса си, Фармасуис може да получи възможности за търговска
реклама, място за разполагане на щанд или място на изложения, разпространение на
промоционални материали, брандиране на банери и материали с марката на Фармасуис
или подобни прояви на признание.
-

Предоставяне на стойност на трета страна, която представлява или действа от
името на ЗО - предоставената стойност на ЗО се оповестява дори в случай, че
предоставянето на стойност е извършено само към трета страна, която
организира събитие за дадената ЗО.
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7. Справедлива пазарна стойност
Ако ЗС са ангажирани да извършат услуга или ако е предоставено спонсорство или съдействие,
възнагражденията и плащанията представляват справедливата пазарна стойност.
Това означава стойността, която би била платена в резултат на добросъвестно договаряне между
добре информирани страни при осъществяване на сделки за предоставяне на стоки или услуги при
условията на равнопоставеност. При определянето на стойността се вземат предвид естеството или
качеството на стоките или услугите, които ще бъдат предоставени, квалификациите и опитът на
лицето, което предоставя стоките или услугите, географското място, където се предоставят стоките
или услугите, характерът на пазара на стоките или услугите, които ще бъдат предоставени, и
преобладаващите цени за сходни стоки или услуги.

8. Допълнителни пояснения относно методологията, използвана при изготвяне на отчета за
„Предоставяне на стойност“


Директни плащания - всички предоставяния на стойност са отчетени съгласно финансовите
системи на Фармасуис.



Разходи за изхранване – оповестяване на разходи за изхранване не се изисква, но тези
предоставяния на стойност могат да бъдат включени в сумите за пътуване и настаняване.



Идентифициране на ЗС и ЗО
За да гарантира, че не може да има съмнение за идентичността на ЗС и ЗО, ползващи се от
предоставяне на стойност, Фармасуис използва при идентифицирането уникален
идентификатор УИН за ЗС и ЕИК за ЗО.



Валути и обменни курсове
- местни предоставяния на стойност са платени и събрани в български лева.
- когато български ЗС е получил (пряко или непряко) предоставяне на стойност в
друга валута, разходите бяха изчислени в български лева чрез официалния
обменен курс на Българската народна банка към датата на плащането.



Третиране на ДДС и други финансови аспекти - всички суми, оповестени като предоставяне
на стойност за преки и непреки плащания, са брутни и/или включват приложимите
данъчни начисления (ДДС, ДОД, други).



Други специфични съображения
- всички суми, оповестени като предоставяне на стойност за преки и непреки
плащания бяха оповестени така, както са документирани в писменото
споразумение (договор), сключено между страните.
- оповестени са само предоставяния на стойност, свързани с лекарства по
лекарско предписание.
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9. Информирано съгласие


ЗС
Фармасуис приема приложимите права за защита на лични данни, които налагат
необходимостта за придобиване на писмено информирано съгласие от ЗС за поименно
публикуване на данни за предоставяне на стойност, което те получават от Фармасуис. В
случаите, при които такова съгласие не е предоставено или впоследствие е оттеглено,
всички предоставяния на стойност към такъв получател се оповестяват анонимно и
обобщено. Фармасуис не оповестява никакви предоставяния на стойност към ЗС, който е
дал само частично съгласие.



ЗО
Предоставянето на информирано съгласие от ЗО относно оповестяване на предоставяния
на стойност не е изискване на законодателството за защита на данните в Република
България.

10. Защита на личните данни
При обработването на лични данни, които са получени или събрани от ЗС, ЗО, пациенти и
пациентски организации, или се отнасят за тях, са спазвани приложимите закони за защита на
личните данни.
Всяко разкриване на информация е в съответствие със законодателството за защита на данните.

11. Платформа, честота и срокове за оповестяване
Този отчет за оповестяване на Фармасуис ЕООД за 2017 г. е официално публикуван на български и
английски език на сайта http://www.pharmaswiss.bg/ .
Данните ще останат публикувани в продължение на три години от датата на публикуването им.

12. Контакти
Събирането и оповестяването на тази информация се контролира от Фармасуис ЕООД, ЕИК
175426246, със седалище и адрес на управление в гр. София, жк Лагера, ул. „Троянски проход“ №
16, ет. 3, ап. 8 и 10, тел. +359 2 89 52 110, Факс: +359 2 89 52 119, E-mail:
PharmaSwissBulgariaInfo@valeant.com

6

Ако в даден момент имате въпроси или притеснения относно тази методологическа бележка или
други въпроси, моля свържете се с нас на посочените адрес, телефон и електронен адрес.
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