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ĮŽANGA 

EFPIA informacijos atskleidimo kodekse reikalaujama, kad visos EFPIA įmonės narės atskleistų informaciją apie 
sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms perleistas vertes, kaip antai paramą 
dalyvauti medicininio švietimo renginiuose ir atlygį už pranešimų skaitymą ar konsultavimą. 

Šių metodinių gairių tikslas yra padėti skaitytojui nustatyti, kas yra deklaruotina, ir suprasti, kaip „Zentiva“ Lietuvoje 
rinko ir tvirtino atskleistiną informaciją apie perleistas vertes. 

Informacijos atskleidimo ataskaita apima piniginius mokėjimus sveikatos priežiūros specialistams ir kelionės, 
apgyvendinimo bei registracijos išlaidas, susijusias su medicinos kongresais.  

Sveikatos priežiūros specialistų ir farmacijos pramonės bendradarbiavimas nuo seno skatina pažangą pacientų 
priežiūros ir inovatyvios medicinos srityse. Sveikatos priežiūros specialistai ir organizacijos, su kuriomis ji dirba, 
suteikia farmacijos pramonei vertingų, nepriklausomų ir ekspertinių žinių, gautų iš savo klinikinės patirties. 

Farmacijos pramonė suteikia galimybę sveikatos priežiūros specialistams tobulėti ir keistis žiniomis tarpusavyje 
bei su pramonės atstovais. Šios ekspertinės žinios padeda geriau pritaikyti mūsų gaminius pacientų poreikiams, 
todėl gerina bendrą pacientų priežiūrą. 

Sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms turėtų būti deramai atlyginama už jų 
kompetenciją ir paslaugas. 

EFPIA informacijos atskleidimo kodeksas užtikrina pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų santykių 
sąžiningumą. Tai yra žingsnis link didesnio skaidrumo ir didesnio pasitikėjimo tarp Europos farmacijos pramonės, 
medicinos srities specialistų bendruomenės ir visuomenės. 

 

KOKIE YRA LIETUVOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ  / SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KODEKSO 

REIKALAVIMAI? 

EFPIA informacijos atskleidimo kodekso 24.2 punkte ir Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų / sveikatos 
priežiūros organizacijų informacijos atskleidimo kodekse nustatyta pareiga atskleisti informaciją apie šias 
perleistas vertes: 

• sveikatos priežiūros įstaigoms ir asociacijoms skirtą paramą; 

• bendrovių, organizacijų ir asociacijų sutartis; 

• dalyvavimo sveikatos priežiūros specialistams skirtuose renginiuose rėmimą; 

• sveikatos priežiūros organizacijoms arba trečiosioms šalims, rengiančioms renginius jų vardu, skirtą 
paramą renginio išlaidoms padengti. Tai gali būti sveikatos priežiūros specialistų rėmimas padengiant 
registracijos mokesčius ir apgyvendinimo bei kelionės išlaidas. 
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SĄVOKOS 

Sveikatos priežiūros specialistas (SPS) – medicinos, odontologijos, farmacijos ar slaugos specialistas, kuris 
vykdydamas savo profesinę veiklą gali skirti, pirkti, rekomenduoti ar tiekti vaistus. 

Sveikatos priežiūros organizacija (SPO) – sveikatos priežiūros, medicinos ar mokslo asociacija arba organizacija, 
kaip antai ligoninė, klinika, fondas, universitetas, kita švietimo įstaiga arba visuomeninė organizacija, kurios 
adresas, įsteigimo vieta arba pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra Lietuvoje, arba organizacija, per kurią vienas 
ar daugiau nei vienas sveikatos priežiūros specialistas teikia paslaugas. 

Vertės perleidimas – tiesioginis ar netiesioginis vertės perleidimas, nesvarbu, grynaisiais pinigais, natūra ar kitaip, 
reklamos ar kitais tikslais, susijusiais su vaistinių preparatų kūrimu ar pardavimu. Netiesioginis vertės perleidimas 
yra vertės perleidimas, atliekamas gavėjo naudai bendrovės vardu arba per tarpininką, kai bendrovė žino arba gali 
identifikuoti gavėją, kuris gaus naudos iš perleistos vertės. 

KAIP BUVO ORGANIZUOJAMAS INFORMACIJOS APIE VIETOS LYGMENIU 

ATLIKTUS VERTĖS PERLEIDIMUS ATSKLEIDIMAS?  

Duomenys buvo renkami, derinami ir pateikiami naudojantis komerciškai prieinama duomenų baze, pritaikyta 
pagal „Zentiva“ organizacinius reikalavimus. Ši sistema padeda „Zentiva“ stebėti EFPIA šalyse atliekamus 
mokėjimus. 

Vertės perleidimai, susiję su tiesioginiais mokėjimais, buvo fiksuojami tiesiai sistemoje. Su netiesioginiais 
mokėjimais susiję vertės perleidimai buvo fiksuojami ne sistemoje, tačiau vėliau buvo į ją įkeliami. 

Visi finansiniai vertės perleidimai buvo suderinti pagal mūsų finansų sistemą, kurioje visi asmenys, apie kuriuos 
duomenis reikia atskleisti, yra pažymėti, kad būtų lengva nustatyti kodą ir teisingą išlaidų kategoriją. 

KAIP BUVO ORGANIZUOJAMAS INFORMACIJOS APIE TARPVALSTYBINIU 

LYGMENIU ATLIKTUS VERTĖS PERLEIDIMUS ATSKLEIDIMAS?  

„Zentiva“ atskleidė vertės perleidimus Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms ir sveikatos priežiūros specialistams, 
kuriuos tarptautiniai filialai atliko nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

Jei tarptautinis padalinys pasamdė Lietuvos sveikatos priežiūros specialistą iki 2020 m., bet vertė buvo perleista 
2020 m., toks vertės perleidimas turėjo būti įtrauktas į 2020 m. informacijos atskleidimo ataskaitą. Jei tarptautinis 
padalinys pasamdė Lietuvos sveikatos priežiūros specialistą suteikti paslaugą 2020 m. ir 2020 m. jam būtų 
padengtos susijusios išlaidos, pvz., skrydžio, apgyvendinimo ir antžeminio transporto, tokie vertės perleidimai taip 
pat turėjo būti įtraukti į 2020 m. informacijos atskleidimo ataskaitą. Tačiau reikėtų pažymėti, kad yra atvejų, kai 
tarptautinis filialas nesumokėjo Lietuvos sveikatos priežiūros specialistui už 2020 m. suteiktas paslaugas iki 
2021 m. Taigi sveikatos priežiūros specialisto išlaidos, padengtos 2020 m., gali būti nurodytos 2020 m. 
informacijos atskleidimo ataskaitoje, o 2021 m. sumokėtas atlygis už paslaugas – 2021 m. informacijos 
atskleidimo ataskaitoje. 
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KONKRETŪS VERTĖS PERLEIDIMAI  

Visi vertės perleidimai, kuriuos „Zentiva“ atliko sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros 
organizacijoms Lietuvoje 2020 m. sausio 1–gruodžio 31 d. ir kurie atitinka vieną iš toliau nurodytų kategorijų. 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJOMS SKIRTA PARAMA 

„Zentiva“ apsvarstė sveikatos priežiūros organizacijų prašymus ir skyrė paramą, kad pagerintų pacientų priežiūrą, 
arba rėmė akademinius tyrimus, kad pagilintų medicinines žinias. 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ DALYVAVIMO RENGINIUOSE RĖMIMAS 

(FINANSAVIMAS) 

Finansavimas buvo skirtas atskiriems sveikatos priežiūros specialistams. Grupinių renginių, kuriuos organizavo 
trečioji šalis, atveju „Zentiva“ skyrė finansavimą tiesiogiai, o informacija apie vertės perleidimą buvo atskleista šalia 
kiekvieno atskiro sveikatos priežiūros specialisto. 

Skaitant 2020 m. informacijos atskleidimo ataskaitą, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 

• 2020 m. duomenų rinkimo etape „Zentiva“ paprašė kiekvieno sveikatos priežiūros specialisto sutikimo 
atskleisti informaciją apie vertės perleidimą; 

• „Zentiva“ fiksavo vertės perleidimo dieną kaip dieną, kurią „Zentiva“ apdorojo mokėjimą (finansinių dotacijų 
atveju), arba dieną, kurią vyko renginys (grupinio renginio atveju). 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS AR JŲ DARBDAVIUI JŲ VARDU MOKAMAS 

ATLYGIS IR APMOKAMOS IŠLAIDOS  

2020 m. „Zentiva“ samdė nemažai sveikatos priežiūros specialistų, kad šie suteiktų vieną ar kelias iš šių paslaugų: 

• pranešėjo / pirmininko; 

• mokymo; 

• konsultavimo. 

Skaitant 2020 m. informacijos atskleidimo ataskaitą, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 

• 2020 m. duomenų rinkimo etape „Zentiva“ paprašė kiekvieno sveikatos priežiūros specialisto sutikimo 
atskleisti informaciją apie vertės perleidimą; 

• „Zentiva“ fiksavo vertės perleidimo dieną kaip dieną, kurią „Zentiva“ apdorojo ir patvirtino mokėjimą 
sveikatos priežiūros specialistui; 
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• jei renginys vyko 2020 m., tačiau išlaidos buvo apmokėtos 2021 m., vertės perleidimas yra fiksuojamas 
„Zentiva“ 2021 m. informacijos atskleidimo ataskaitoje. 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS ARBA TREČIOSIOMS ŠALIMS, RENGIANČIOMS 

RENGINIUS JŲ VARDU, SKIRTA PARAMA RENGINIO IŠLAIDOMS PADENGTI  

2020 m. „Zentiva“ rėmė įvairius sveikatos organizacijų įstaigų organizuojamus renginius. Ši parama apėmė: 

• renginių išlaidų padengimą; 

• parodos stendų apmokėjimą; 

• reklamos mokėjimus; 

• dalyvavimo mokesčius. 

Skaitant 2020 m. informacijos atskleidimo ataskaitą, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 

• „Zentiva“ fiksavo vertės perleidimo dieną kaip mokėjimo dieną; 

• jei renginys vyko 2020 m., tačiau išlaidos buvo apmokėtos 2021 m., vertės perleidimas yra fiksuojamas 
„Zentiva“ 2021 m. informacijos atskleidimo ataskaitoje. 

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA  

Informaciją apie vertės perleidimus mokslinių tyrimų ir plėtros srityje reikalaujama pateikti apibendrintai. Ji turi 
apimti: 

• tiesioginius ir netiesioginius mokėjimus, skirtus: 
o intervenciniams tyrimams; 
o neintervenciniams ir stebėjimo tyrimams; 

• tyrėjų remiamus bandymus. 

 

KURIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA APIE VERTĖS PERLEIDIMUS BUVO 

ATSKLEISTA? 

Atskleidžiant informaciją apie vertės perleidimus 2020 m. pateikiama informacija apie visus mokėjimus, atliktus 
2020 m., ir vertės perleidimus, susijusius su 2020 m. vykusiais renginiais. Renginio išlaidos buvo priskirtos 
renginio pradžios dienai, net jei mokėjimas atliktas ne tą dieną. 

 

KOKIA VALIUTA IR KOKS VALIUTOS KURSAS BUVO NAUDOJAMI?  

• Informacija apie vertės perleidimus yra pateikiama eurais (EUR). 
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• Jei Lietuvos sveikatos priežiūros specialistas gavo mokėjimą kita valiuta, išlaidos buvo konvertuojamos į eurus 

pagal tuo metu galiojantį valiutos keitimo kursą. 

 

 

KAIP NURODOMI MOKESČIAI?  

• Informacija apie atlygį už paslaugas ir konsultacijas yra pateikiama nurodant bendrą sumą iki mokesčių. 
 

• Renginio išlaidos ir kelionės bei apgyvendinimo išlaidos yra pateikiamos su PVM. 
 

• Parama, suteikta tiesiogiai registruotoms asociacijoms, neapmokestinama  PVM. 
 

KAIP BUVO GAUTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SUTIKIMAI?  

„Zentiva“ kreipėsi dėl rašytinio sutikimo į visus sveikatos priežiūros specialistus, susijusius su informacijos apie 
vertės perleidimus atskleidimu. Sutikimų buvo prašoma 2020 m., o 2021 m. sveikatos priežiūros specialistai buvo 
informuoti apie tikslias atskleistas sumas. Jei kurie nors sveikatos priežiūros specialistai nedavė savo sutikimo ar 
jį atšaukė, jų duomenys buvo atskleisti apibendrintai. „Zentiva“ laikosi politikos, kad dalinis sutikimas (sutikimas 
atskleisti tik dalį informacijos) nėra leidžiamas. 

Sąlyga dėl informacijos atskleidimo yra įtraukta į rašytines sutartis su sveikatos priežiūros organizacijomis. 

Sveikatos priežiūros specialistai gali bet kada atšaukti savo sutikimą, apie tai atskirai pranešdami. Atšaukus 
sutikimą, visa informacija apie vertės perleidimus bus šalinama iš individualios informacijos atskleidimo dalies ir 
pateikiama apibendrintai. 

 

KONTAKTAI 

tel. +370 521 520 26 
info.lithuania@zentiva.com  
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