Wytyczne Kodeksu Przejrzystości
Kodeks Przejrzystości określa zasady publikacji informacji na temat współpracy organizacji ochrony zdrowia
i przedstawicieli zawodów medycznych z innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi.
Organizacją ochrony zdrowia w rozumieniu Kodeksu Przejrzystości jest każdy podmiot:
•
•
•

z którym współpracuje firma-sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości w zakresie ochrony zdrowia (np. placówka
opieki zdrowotnej, organizacja medyczna, organizacja naukowa), niezależnie od jego formy organizacyjnej
i prawnej (szpital, klinika, fundacja, uczelnia, instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe),
który zatrudnia przynajmniej jednego praktykującego przedstawiciela zawodów medycznych, niezależnie
od formy tej współpracy (zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej),
lub za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia na rzecz jednego czy też większej liczby
przedstawicieli zawodów medycznych.

W rozumieniu Kodeksu Przejrzystości organizacją ochrony zdrowia nie jest:
•

organizacja pacjentów

Firmy komercyjne, które organizują wydarzenia naukowe dla przedstawicieli zawodów medycznych, mogą być uznane
za organizację ochrony zdrowia i podlegać regulacjom Kodeksu Przejrzystości, jeśli jednocześnie są gospodarzem
i podmiotem zapraszającym na dane wydarzenie. Jeśli natomiast organizują one dane wydarzenie w imieniu innej
organizacji ochrony zdrowia (np. towarzystwa naukowego, stowarzyszenia, kliniki, szpitala), raportowaniu podlegać
będzie organizacja będąca faktycznym gospodarzem wydarzenia – nawet, jeśli sygnatariusz przekazał świadczenie
(np. w ramach umowy sponsorskiej) firmie, pełniącej funkcję organizatora logistycznego danego wydarzenia.
W przypadku świadczeń przekazanych organizacji ochrony zdrowia za pośrednictwem organizatora logistycznego
raportujemy organizację ochrony zdrowia jako beneficjenta. W nocie metodologicznej, opisującej zasady
raportowania, znajdzie się również wyjaśnienie, że część lub wszystkie świadczenia zostały przekazane na konta
tzw. operatorów logistycznych, czyli np. firm zajmujących się organizacją wydarzeń. Zgodnie z Kodeksem
Przejrzystości ujawnieniu podlegają nie tylko transfery świadczeń przekazywanych przez firmy farmaceutyczne
bezpośrednio na rzecz organizacji ochrony zdrowia ale także za pośrednictwem podmiotu występującego w jej
imieniu.
Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy wydarzenie organizowane jest przez firmę zajmującą
się organizacją konferencji, a którego inicjatorem i organizatorem merytorycznym jest np. towarzystwo naukowe.
W przypadku braku wsparcia ze strony wyspecjalizowanej firmy, towarzystwo naukowe musiałoby samo
przeprowadzić powyższe działania. Sam fakt występowania pośrednika w przekazaniu świadczeń (nie tylko
finansowych) ostatecznemu beneficjentowi, nie zwalnia nas z obowiązku upublicznienia informacji o zakresie

i wartości współpracy z organizacjami ochrony zdrowia. Pominięcie publikacji takich informacji wprowadzałoby opinię
publiczną w błąd, ponieważ znacząca część współpracy, odbywająca się za pośrednictwem innych podmiotów, np.
organizatorów wydarzeń, nie byłaby upubliczniana.
Przykładowy zapis wygląda tak:

Świadczenia powinny być zawsze raportowane na rzecz inicjatora i gospodarza danego wydarzenia. Jeśli inicjatorem
i gospodarzem wydarzenia jest operator logistyczny (np. wydawnictwo), a towarzystwo naukowe występuję w roli
patrona lub partnera merytorycznego danego wydarzenia i jako takie nie jest organizatorem wydarzenia, raportowaniu
podlega operator logistyczny kwalifikowany jako organizacja ochrony zdrowia zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie.
Przykładowy zapis wygląda następująco:

Publikacji podlega każde świadczenie, którego ostatecznym beneficjentem jest organizacja ochrony zdrowia – nawet
jeśli świadczenie to zostało w całości przekazane na konto podmiotu trzeciego, np. firmy organizującej dane
wydarzenie. Organizator logistyczny lub firma/sygnatariusz powinien poinformować organizację ochrony zdrowia,
że informacja na temat przedmiotu i wartości przekazanego świadczenia zostanie opublikowana na stronie
internetowej Sygnatariusza Kodeksu. jeśli w roli organizacji ochrony zdrowia występują podmioty podległe,
nieposiadające własnej osobowości prawnej, np. regionalne oddziały towarzystw naukowych lub kliniki
uniwersyteckie, raportowaniu podlega podmiot główny (nadrzędny) posiadający osobowość prawną, np. zarząd
główny towarzystwa lub szpital uniwersytecki w skład którego wchodzi klinika.
Zaproszenia dla indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych nie powinny stanowić części świadczenia
sponsoringowego dla organizacji ochrony zdrowia, jeśli nie jest wskazana ich jednostkowa wartość, organizator
powinien ją określić tak, aby świadczenie mogło zostać upublicznione jako indywidualne transfery świadczeń dla
przedstawicieli zawodów medycznych.
W przypadku, gdy część świadczenia przekazanego organizacji ochrony zdrowia przeznaczona jest na świadczenia
na rzecz indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych, (np. jako wynagrodzenie za: wykład, zaproszenia dla
lekarzy lub pokrycie kosztów udziału w konferencji), wymagany jest podział przekazanej kwoty wg. kategorii
i przypisanie wartości do beneficjentów docelowych, np.:
•
•
•

X PLN na zaproszenia dla N lekarzy (imienna informacja),
Y PLN na wykład profesora (imienna informacja),
Z PLN pozostałe koszty logistyczne.

Transparentna informacja o podziale przekazanego świadczenia powinna być wyszczególniona w umowie
z organizacją ochrony zdrowia lub z organizatorem logistycznym.
W przypadku, gdy całość lub część świadczenia zostanie pośrednio przekazana przedstawicielom zawodów
medycznych, organizacja ochrony zdrowia powinna uzyskać ich zgodę na udostępnienie danych osobowych. Jeśli
uzyskanie indywidualnych zgód będzie niemożliwe, wartość świadczeń przekazanych pośrednio przedstawicielom
zawodów medycznych zostanie przez daną firmę-sygnatariusza Kodeksu wykazana w raporcie w sposób
zagregowany.

Jeśli nie jest możliwe wskazanie jednostkowej wartości zaproszeń dla indywidualnych przedstawicieli zawodów
medycznych w ramach świadczenia sponsoringowego dla organizacji ochrony zdrowia, rekomendowanym
rozwiązaniem są umowy indywidualne z przedstawicielami zawodów medycznych w zakresie ich uczestnictwa
w wydarzeniu edukacyjnym.

