Metodoloģiskās piezīmes
Saturs
Metodoloģiskās piezīmes ........................................................................................................... 1
1. Ievads.................................................................................................................................. 2
2. Definīcijas ........................................................................................................................... 2
2.1. Attiecināmie saņēmēji ................................................................................................. 2
2.2.

2.2.1.

Vērtību nodošana veselības aprūpes profesionālim ............................................ 3

2.2.2.

Vērtību nodošana veselības aprūpes organizācijai .............................................. 3

2.3.

3.

5.

6.

Vispārējas piezīmes par nodotajām vērtībām ............................................................. 4

2.3.1.

Vērtību nodošanas datums .................................................................................. 4

2.3.2.

Valūta (vietējā, savukārt citas valūtas gadījumā konkretizē maiņas kursu) ........ 5

2.3.3.

PVN ....................................................................................................................... 5

2.3.4.

Tiešā vērtību nodošana ........................................................................................ 5

2.3.5.

Netiešā vērtību nodošana .................................................................................... 5

2.3.6.

Vērtību nodošana nepilna apmeklējuma vai apmeklējuma atcelšanas gadījumā6

2.3.7.

Pārrobežu aktivitātes ........................................................................................... 6

Publiskošanas prasībai pakļautā vērtību nodošana ........................................................... 6
3.1. Publiskojamā vērtību nodošana .................................................................................. 6
3.2.

4.

Nodoto vērtību veidi .................................................................................................... 2

Nepubliskojamā vērtību nodošana .............................................................................. 6

Īpaši apsvērumi................................................................................................................... 7
4.1. Veselības aprūpes profesionālis kā juridiska persona ................................................. 7
4.2.

Veselības aprūpes profesionāļu pārcelšanās............................................................... 7

4.3.

Daudzgadu vienošanās ................................................................................................ 7

Datu aizsardzība un atļaujas iegūšana ............................................................................... 7
5.1. Vispārējas piezīmes par datu aizsardzību .................................................................... 7
5.2.

Vienota pieeja .............................................................................................................. 7

5.3.

Saņēmēja atļaujas atsaukšanas pārvaldība ................................................................. 8

5.4.

Saņēmēju pieprasījumu pārvaldība ............................................................................. 8

Informācijas publiskošanas formāts................................................................................... 8
6.1. Publiskošanas datums ................................................................................................. 8
6.2.

Publiskošanas platforma.............................................................................................. 8

6.3.

Publiskojamās informācijas valoda.............................................................................. 8

6.4.

Publiskojamās informācijas pieejamības ilgums ......................................................... 8

6.5.

Definīcijas..................................................................................................................... 9
1

1. Ievads
Veselības aprūpes profesionāļu (Healthcare Professionals) un veselības aprūpes organizāciju
(Healthcare Organizations) kopdarbs jau ilgu laiku ir bijis pozitīvs faktors pacientu aprūpes
uzlabošanā un inovatīvās medicīnas pilnveidē. Lai nodrošinātu, ka šāda sadarbība neatstāj
nepienācīgu ietekmi uz profesionāliem lēmumiem, Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un
asociāciju federācija (EFPIA) ir izstrādājusi Atklātības kodeksus, kuros noteikti ētikas
standarti un noteikumi. Uzņēmums Boehringer Ingelheim RCV & Co KG Latvijas filiāle
(turpmāk tekstā BI RCV) kā EFPIA biedrs jau ilgu laiku ievēro šos kodeksus un atbalsta arī
EFPIA jaunāko iniciatīvu, kurā noteikts, ka finanšu transakcijas ir caurskatāmas un
sabiedrībai saprotamas.
Nacionālajos kodeksos pārnestie EFPIA Atklātības kodeksa (Disclosure Code) noteikumi
nosaka, ka visi federācijas biedri – farmācijas uzņēmumi, sākot ar 2016. gadu, publisko
informāciju par noteiktiem maksājumiem un citu vērtību nodošanu federācijā ietilpstošo
valstu 1 (*) veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām. Latvijas
gadījumā Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo
Medikamentu Asociācijas (LPMA) Atklātības kodekss ietver visas nepieciešamās normas un
noteikumus par informācijas publiskošanu.
Šis dokuments ir mūsu metodoloģiskās piezīmes, kurās detalizēti izklāstīti noteikumi, kas
izriet no Caurskatāmības kodeksa (Transparency Code) un tā normu pārnesuma SIFFA un
LPMA Atklātības kodeksā. Šis dokuments attiecas uz informācijas publiskošanu par
vērtībām, kuras BI RCV GmbH & CO KG Latvijas filiāle nodod veselības aprūpes
profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām.
Ja vietējās apvienības atsevišķās valstīs ir izstrādājušas savas metodoloģiskās piezīmes, arī tās
ir jāņem vērā.

2. Definīcijas
2.1.

Attiecināmie saņēmēji

Atbilstoši konkrētajam gadījumam jebkurš veselības aprūpes profesionālis vai organizācija,
kuras primārā darbības vieta, galvenā faktiskā adrese vai juridiskā adrese atrodas Latvijā. Lai
iegūtu detalizētu veselības aprūpes profesionāļa/organizācijas definīciju, skatīt sadaļu
„Definīcijas”.

2.2.

Nodoto vērtību veidi

BI RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle publisko informāciju par šādu vērtību nodošanu
veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām (regulē vietējie datu
aizsardzības normatīvie akti):

1

Iekļautās valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija,
Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Krievija, Serbija,
Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste.
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2.2.1. Vērtību nodošana veselības aprūpes profesionālim
a. Pienesums ar pasākumiem saistītu izmaksu segšanai
Šīs izmaksas var iedalīt
i. ar reģistrāciju saistītos maksājumos un
ii. ar ceļošanu un uzturēšanos saistītos maksājumos (apmērā, kāds norādīts EFPIA HCP
kodeksa 10. punktā un attiecīgi Ētikas kodeksa 10. punktā. Reģistrācijas izmaksas tiek
atspoguļotas atsevišķi no ceļošanas un uzturēšanās izdevumiem.
b. Maksa par pakalpojumiem un konsultācijām
Vērtību nodošana, kas izriet no BI RCV līgumiem ar veselības aprūpes profesionāļiem vai ir
saistīta ar šiem līgumiem un kuru rezultātā šie veselības aprūpes profesionāļi sniedz jebkāda
veida pakalpojumus. Reģistrācijas izmaksas atspoguļo atsevišķi no saistītajām ceļošanas un
uzturēšanās izmaksām.
c. Pētniecība un attīstība

Vērtību nodošana, kas saistīta ar pētniecību un attīstību, atbilstoši 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā
aprakstītajām tiek atspoguļota apkopotā veidā individuālas saņēmējvalsts griezumā,
nekonkretizējot izmaksu kategoriju un saņēmēju vārdus.
2.2.2. Vērtību nodošana veselības aprūpes organizācijai
a. Ziedojumi un granti
Ziedojumi un granti veselības aprūpes atbalstam, kas tiek sniegti veselības aprūpes
organizācijām, tostarp ziedojumi un granti (nauda vai citas materiālās vērtības), kas tiek
sniegti institūcijām, organizācijām vai apvienībām, kuras veido veselības aprūpes profesionāļi
un/vai kuras nodrošina veselības aprūpi un/vai nodarbojas ar pētniecību (tā atbilstot arī
veselības aprūpes organizācijas definīcijai).
Ja BI RCV ziedo produktus veselības aprūpes organizācijai, tad tiek atspoguļota kopējā
individuālajai veselības aprūpes organizācijai ziedotā produktu vērtība. Materiālā ziedojuma
(ne naudas) vērtību atspoguļo, pamatojoties uz līgumā norādīto vērtību (neto cena, ieskaitot
vairumtirgotāja maksu, ja attiecināms).
b. Pienesums ar pasākumiem saistītu izmaksu segšanai
Dalība ar pasākumiem saistītu izdevumu segšanā, izmantojot veselības aprūpes organizāciju
vai trešo personu, piemēram, kongresa organizētāju, starpniecību, tostarp apmaksājot
veselības aprūpes profesionāļu dalību pasākumos, piemēram:
i. sedzot ar reģistrāciju saistītus maksājumus,
ii. slēdzot sponsorēšanas līgumus ar veselības aprūpes organizācijām vai trešajām personām,
kuras veselības organizācija nozīmējusi attiecīgā pasākuma pārvaldīšanai, un
iii. sedzot ar ceļošanu un uzturēšanos saistītus maksājumus (apmērā, kāds norādīts EFPIA
HCP kodeksa 10. punktā un attiecīgi Ētikas kodeksa 10. punktā.
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c. Maksa par pakalpojumiem un konsultācijām
Vērtību nodošana, kas izriet no BI RCV līgumiem ar institūcijām, organizācijām vai
apvienībām, kuras veido veselības aprūpes profesionāļi, vai vērtību nodošana, kas izriet no
saistības ar šiem līgumiem un kuru rezultātā šīs institūcijas, organizācijas vai apvienības
sniedz BI RCV jebkāda veida pakalpojumus. Reģistrācijas izmaksas un saistītās ceļošanas un
uzturēšanās izmaksas, par kurām noslēgta rakstiska vienošanās un kas attiecas uz attiecīgo
pasākumu, tiek atspoguļotas kā divas atsevišķas summas.
d. Pētniecība un attīstība

Vērtību nodošana, kas saistīta ar pētniecību un attīstību, tiek atspoguļota apkopotā veidā
individuālas saņēmējvalsts griezumā, nekonkretizējot saņēmēju nosaukumus.

2.3.

Vispārējas piezīmes par nodotajām vērtībām

2.3.1. Vērtību nodošanas datums
Pārskata periodu veido kalendārais gads. Informāciju publisko līdz nākamā kalendārā gada
30. jūnijam. Tiek atspoguļotas visas šajā pārskata periodā nodotās vērtības. Tā kā saskaņā ar
Atklātības kodeksu (2.02. daļa) publiskojamajai informācijai jābūt pieejamai vismaz trīs
gadus, BI RCV nodrošina šīs informācijas pieejamību trīs gadus no publiskošanas datuma
(lūdzam skatīt arī sadaļu par datu aizsardzību).
Vienlaikus pastāv situācijas, kuru gadījumā jāapsver vairāki atspoguļošanas periodi. Ir
iespējamas šādas situācijas:
a) pasākums notiek X gadā, savukārt attiecīgās vērtības nodošana tiek veikta nākamajā
kalendārajā gadā,
b) līgumu paraksta un pakalpojumu sniedz X gadā, savukārt attiecīgās vērtības nodošana
tiek veikta nākamajā kalendārajā gadā,
c) pamatlīgumu paraksta par periodu, kas garāks par vienu gadu, piemēram, vienošanos
par konsultāciju sniegšanu periodā no 2015. līdz 2025. gadam.
BI RCV rīcība minētajās situācijās ir šāda:
a) Pasākums noticis X gadā, savukārt attiecīgās vērtības nodošana tiek veikta
nākamajā kalendārajā gadā (Y gadā):
Iekšējā robežšķirtnes datuma noteikšana: maksājumus, kas veikti attiecībā uz
pasākumu, līdz un ieskaitot robežšķirtnes datumu Y gadā, atspoguļo Y gada pārskatā.
Visus maksājumus, kas veikti pēc robežšķirtnes datuma, atspoguļo nākamā perioda
pārskatā.
b) Līgums parakstīts un pakalpojums sniegts X gadā, savukārt attiecīgās vērtības
nodošana tiek veikta nākamajā kalendārajā gadā (Y):
Iekšējā robežšķirtnes datuma noteikšana: maksājumus, kas veikti līdz un ieskaitot
robežšķirtnes datumu Y gadā un attiecas uz pasākumu, atspoguļo Y gada pārskatā.
Visi maksājumi, kas veikti pēc robežšķirtnes datuma jāatspoguļo nākamā perioda
pārskatā.
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c) Pamatlīgumu paraksta par periodu, kas garāks par vienu gadu, piemēram,
vienošanos par konsultāciju sniegšanu periodā no 2015. līdz 2025. gadam.
Nodotās vērtības publisko saskaņā ar iekšējiem grāmatvedības noteikumiem par
pārskata periodu, kurā vērtības tika faktiski piešķirtas veselības aprūpes
profesionālim/organizācijai un atzīmētas grāmatvedības dokumentos.
2.3.2. Valūta (vietējā, savukārt citas valūtas gadījumā konkretizē maiņas kursu)
Nodotās vērtības izsaka vietējā valūtā, tas ir, eiro. Ja maksājumi ir veikti valūtā, kas atšķiras
no publiskotajā informācijā norādītās valūtas, tad valūtas konvertācijā ir tikusi izmantota gada
vidējā maiņas likme.
2.3.3.

PVN

Parasti atspoguļo neto vērtību bez PVN. Savukārt gadījumos, kuros rēķinā/dokumentā ir
norādīta tikai kopējā summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), atspoguļo kopējo
summu.
2.3.4. Tiešā vērtību nodošana
Tiešā vērtību nodošana attiecas uz vērtībām, kuras tieši nodod veselības aprūpes
profesionālim vai veselības aprūpes organizācijai, kā starpnieku neizmantojot kādu citu
organizāciju vai personu. Šādu vērtību nodošanu atspoguļo attiecīgo piemērojamo kategoriju
ietvarā, ievērojot 2.2. apakšpunktā noteikto.
2.3.5.

Netiešā vērtību nodošana

Netiešā vērtību nodošana attiecas uz vērtībām, kuras nenodod tieši veselības aprūpes
profesionālim vai veselības aprūpes organizācijai, bet kā starpnieku izmanto trešo personu,
piemēram, kongresa organizētāju.
Šādā gadījumā nodotās vērtības atspoguļo saskaņā ar principu „seko naudai”. Ir iespējami
dažādi scenāriji.
a) Veselības aprūpes organizācija ar aģentūras palīdzību organizē pasākumu.
Šajā gadījumā attiecīgo veselības aprūpes organizāciju norāda kā nodoto vērtību
saņēmēju. Veselības aprūpes profesionāļi var veidot juridisku personu (veselības
aprūpes organizāciju), ja tie apkopo spēkus noteikta mērķa sasniegšanai, strādā
noteiktu laika periodu un kopēja nosaukuma ietvaros.
b) Pasākumu ar aģentūras palīdzību organizē vairākas veselības aprūpes
organizācijas.
Šādā gadījumā visu vērtības summu dala ar visu attiecīgo veselības aprūpes
organizāciju skaitu, un visas šīs organizācijas norāda kā vienādas daļas saņēmējas.
c) Pasākumu organizē trešā persona, kas nav veselības aprūpes organizācija.
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Šādā gadījumā informāciju par vērtību nodošanu nepublisko, jo trešā persona
(piemēram, kongresa organizētājs, aģentūra) nav veselības aprūpes organizācija.
2.3.6.

Vērtību nodošana nepilna apmeklējuma vai apmeklējuma atcelšanas
gadījumā

Ja pirms pasākuma veselības aprūpes profesionālis atceļ savu dalību tajā, BI RCV kā nodotās
vērtības atspoguļo tikai summas, kuras veselības aprūpes profesionālis ir faktiski saņēmis un
kuras nav atmaksātas (piemēram, reģistrācijas izmaksas ir segtas, bet veselības aprūpes
profesionālis kongresu neapmeklē, tādā gadījumā reģistrācijas maksa netiek atspoguļota).
Ja veselības aprūpes profesionālis pasākumu (piemēram, kongresu) apmeklē tikai daļēji,
uzņēmums publisko faktiski samaksāto summu. Piemēram, ja maksa par reģistrāciju un divu
dienu uzturēšanos viesnīcā ir samaksāta, savukārt veselības aprūpes profesionālis pasākumu
apmeklē tikai vienu dienu, BI RCV tomēr atspoguļo visu samaksāto summu, jo citādi šo
situāciju administrēt nebūtu adekvāti.
2.3.7. Pārrobežu aktivitātes
Vērtību nodošanu publisko valstī, tas ir, Latvijā, kurā atrodas saņēmēja galvenā darbības vieta
(proti, uzņēmuma adrese, juridiskā adrese vai primārā darbības vieta) neatkarīgi no tā, kura BI
juridiskā vienība faktiski veic maksājumu, tas ir, neatkarīgi no tā, kur veselības aprūpes
profesionālis vai organizācija sniedz savus pakalpojumus.

3. Publiskošanas prasībai pakļautā vērtību nodošana
3.1.

Publiskojamā vērtību nodošana

Saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu un SIFFA un LPMA Atklātības kodeksu vērtību
nodošanu atspoguļo tikai, ja pastāv saistība ar recepšu zālēm.

3.2.

Nepubliskojamā vērtību nodošana

Informāciju par finansiālu vai nefinansiālu atbalstu var neizpaust:
• kad tas saistīts tikai ar bezrecepšu zālēm;
• informatīva vai izglītojoša rakstura materiālu izsniegšana;
• maltītes;
• zāļu paraugi;
• loģistikas aģentūru komisijas maksa par pasākumu un braucienu
organizēšanu;
• atlaides, samazināta cena un citas pārdošanas metodes, kas parasti
izmantotas zāļu tirdzniecībā. Citi, piem., autostāvvietu maksa,
transporta izdevumi, ja to ar priekšapmaksu sedz BI un tās nepārsniedz
50 Euro uz vairāk kā 2 VAP.

Ar pētniecību un attīstību saistīto vērtību nodošanu atspoguļo apkopotā formā. Tajā ietilpst
vērtību nodošana, kas saistīta ar neklīniskajiem pētījumiem, klīniskajiem izmēģinājumiem un
beziejaukšanās pētniecību.
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4. Īpaši apsvērumi
4.1.

Veselības aprūpes profesionālis kā juridiska persona

BI izpratnē veselības aprūpes profesionālis kā juridiska persona (Self-incorporated HCP) ir
kvalificējams kā veselības aprūpes organizācija, tāpēc uzņēmums attiecīgi publisko nodotās
vērtības.
Tas attiecas arī uz veselības aprūpes profesionāļiem, kuri apkopojuši spēkus, lai sasniegtu
noteiktu mērķi/uzdevumu, vai arī uz veselības aprūpes profesionāli, kurš ir juridiskas personas
vienīgais akcionārs vai partneris.

4.2.

Veselības aprūpes profesionāļu pārcelšanās

Ja veselības aprūpes profesionālis ir pārcēlies uz citu valsti un pārskata izstrādes laikā tā
galvenā adrese atrodas šajā valstī, BI atskaites nolūkiem izmantos šī profesionāļa galveno
adresi, kāda tā bijusi vērtības saņemšanas laikā. Piemēram, ja veselības aprūpes profesionālis
2015. gadā ir saņēmis samaksu par uzstāšanos kādā pasākumā, bet 2016. gada maijā ir
pārcēlies uz citu valsti, BI pārskatā kā vērtības saņēmēja adresi izmantos adresi, kura uzrādīta
2015. gadā.

4.3.

Daudzgadu vienošanās

Informācija par daudzgadu vienošanos atrodama 2.3.1. apakšpunktā.

5. Datu aizsardzība un atļaujas iegūšana
5.1.

Vispārējas piezīmes par datu aizsardzību

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma spēkā esošā redakcija nosaka, ka indivīdu
un juridisko personu privātie dati tiek aizsargāti. Pirms attiecīgo individuālo datu
publiskošanas veselības aprūpes profesionāļiem, kā arī veselības aprūpes organizācijām tiek
lūgta atļauja. Ja atļauja no veselības aprūpes profesionāļa vai organizācijas netiek saņemta, BI
RCV attiecīgo informāciju publisko apkopotā veidā.
Ja veselības aprūpes profesionālis vai organizācija uz atļaujas pieprasījumu neatbild vispār, BI
RCV to kvalificē kā atteikumu, kas nozīmē, ka šai personai nodotā vērtība tiks publiskota
apkopotā veidā.

5.2.

Vienota pieeja

BI RCV ievēro principu „nekādu izņēmumu”. Tas nozīmē, ka veselības aprūpes
profesionāļi/organizācijas var vai nu atļaut, vai neatļaut publiskot informāciju attiecībā uz
visām vērtībām, kas tiek saņemtas no uzņēmuma – proti, “visu vai neko”.
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Piemērs: BI RCV maksā veselības aprūpes profesionālim X par uzstāšanos, kā arī par
piedalīšanos Padomnieku sēdē divas nedēļas vēlāk. Veselības aprūpes profesionālis X vēlas
atļaut publiskot informāciju par saņemto maksu par uzstāšanos, bet ne saņemto honorāru par
piedalīšanos Padomnieku sēdē. Šāds risinājums nav iespējams. BI RCV publiskos visas
veselības aprūpes profesionālim X nodotās vērtības apkopotā veidā.
Tas attiecas arī uz atļaujas atsaukšanu.

5.3.

Saņēmēja atļaujas atsaukšanas pārvaldība

„Atsaukšanas procedūra” (Revocation process) ir daļa no „Atļaujas deklarēšanas procedūras”
(Declaration of Consent Process). BI RCV nekavējoties apstrādā atļaujas atsaukumus, tas ir,
piecu darba dienu laikā. Tāpēc, ja nodotās vērtības jau ir publiskotas, tās piecu darba dienu
laikā pēc atļaujas atsaukuma saņemšanas tiks izņemtas no individuālā atspoguļojuma un
pārnestas uz sadaļu, kurā norādīta apkopotā informācija. Ja atļaujas atsaukums ir saņemts
pirms faktiskas informācijas publiskošanas, attiecīgās nodotās vērtības tiks uzreiz iekļautas
apkopotās informācijas sadaļā.

5.4.

Saņēmēju pieprasījumu pārvaldība

Veselības aprūpes profesionāļu/organizāciju pieprasījumus, kas attiecas uz datiem, kas par
viņiem publicēti, apstrādā 3–5 darba dienu laikā. Veselības aprūpes profesionāļi/organizācijas
var pieprasīt arī konta izraksta saņemšanu 3–5 darba dienu laikā.

6. Informācijas publiskošanas formāts
Informāciju atspoguļo, pamatojoties uz veidni, kuru apstiprinājusi vietējā EFPIA
dalīborganizācija. Informāciju atspoguļo saskaņā ar principu „viena līnija vienam veselības
aprūpes profesionālim/organizācijai”, kā ir norādīts arī EFPIA standarta veidnē. Tas nozīmē,
ka visi vienas un tās pašas kategorijas maksājumi tiks apkopoti (piemēram, trīs honorāri par
pakalpojuma sniegšanu Padomnieku sēdei tiks apkopoti vienā kopējā summā un norādīti
sadaļā – maksa par pakalpojumiem un konsultācijām).

6.1.

Publiskošanas datums

Informācijas publiskošanas datums ir ne vēlāk kā nākamā kalendārā gada 30. jūnijā.

6.2.

Publiskošanas platforma

Informāciju publisko BI RCV GmbH & Co KG tīmekļa vietnē, proti, http://www.boehringeringelheim.at/regional_center_vienna/latvia.html

6.3.

Publiskojamās informācijas valoda

Informācija tiek publicēta latviešu valodā.

6.4.

Publiskojamās informācijas pieejamības ilgums
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Lūdzam skatīt 2.3.1. apakšpunktu.

6.5.

Definīcijas

Veselības aprūpes profesionālis (VAP): saskaņā ar vietējo kodeksu, tas ir, SIFFA un
LPMA Atklātības kodeksu:
Jebkura persona, kura ir medicīniskas, stomatoloģiskas, farmaceitiskas vai māszinību
profesijas pārstāvis, vai jebkura cita persona, kura savas profesionālās darbības rezultātā var
izrakstīt, pirkt, piegādāt vai izsniegt medikamentu, un kuras prakses vieta un profesionālās
darbības vai apvienošanās faktiskā lokalizācija ir Eiropa. Lai nerastos pārpratumi, VAP
definīcija ietver: (i) jebkuras valsts aģentūras vai organizācijas ierēdni vai darbinieku (valsts
vai privātā sektorā), kurš var izrakstīt, iegādāties, piegādāt vai izsniegt medikamentus un (ii)
jebkuru Dalībkompānijas darbinieku, kurš primāri darbojas kā VAP, izņemot (x) visi citi
Dalībkompānijas darbinieki un (y) medikamentu vairumtirgotāji vai izplatītāji.

Veselības aprūpes organizācija (VAO): saskaņā ar vietējo kodeksu, tas ir, SIFFA un
LPMA Atklātības kodeksu:
Juridiska persona (i) kas ir veselības aprūpes, medicīnas vai zinātnes asociācija vai
organizācija (neatkarīgi no likumīgā vai organizatoriskā statusa), piemēram, slimnīca,
klīnika, fonds, universitāte vai cita mācību iestāde, vai apmācību grupa (izņemot pacientu
organizācijas) vai (ii) caur ko viens vai vairāki VAP nodrošina pakalpojumus.
Tādējādi BI RCV par veselības aprūpes organizācijām neuzskata komercaģentūras, piemēram,
pasākumu plānošanas aģentūras.
Vairāki veselības aprūpes profesionāļi var veidot veselības aprūpes organizāciju, ja tie uz
noteiktu laiku un izmantojot kopēju nosaukumu, piemēram, Centrāleiropas iniciatīva cīņai
pret plaušu vēzi, apkopojuši spēkus, lai sasniegtu noteiktu zinātnisko/medicīnisko mērķi. Šādā
gadījumā kā nodoto vērtību saņēmēju norāda šo izveidoto veselības aprūpes organizāciju.
Klīniskās izpētes organizācija (KIO): klīniskās izpētes organizācija ir organizācija, kas uz
līguma pamata, nodrošinot pētniecības pakalpojumus ārpakalpojuma formā, sniedz atbalstu
farmācijas produktu, biotehnoloģiju un medicīnas ierīču ražotājiem. Klīniskās izpētes
organizācija nav veselības aprūpes organizācija, tāpēc uz to neattiecas publiskošanas prasības.

© Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, 2017. Visas tiesības aizsargātas.
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