Kodeks Przejrzystości EFPIA
Oświadczenie 2019

Przedstawiciele zawodów medycznych (PZM, ang. HCP) oraz Organizacje ochrony zdrowia (OOZ, ang.
HCO), z którymi współpracuje PIERRE FABRE MEDICAMENT dostarczają branży farmaceutycznej cennej,
niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób.
Posiadana przez firmy farmaceutyczne wiedza naukowa i ekspercka w dziedzinie produktów leczniczych
może być wyjątkowo cennym zasobem dla systemów ochrony zdrowia i podmiotów świadczących
opiekę zdrowotną, co w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na jakość leczenia pacjentów.
Na przestrzeni całego cyklu życia produktów leczniczych firmy farmaceutyczne współpracują
z naukowcami i Przedstawicielami zawodów medycznych (PZM). Współpraca ta ma kluczowe znaczenie
z punktu widzenia dostosowywania produktów do potrzeb pacjentów. Branża farmaceutyczna
i środowiska medyczne współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, od prowadzenia badań
klinicznych po wymianę najlepszych praktyk klinicznych oraz informacji na temat włączania nowych
leków do ścieżki leczenia pacjenta.
Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz jej
stowarzyszenia członkowskie przyjęły kodeksy i wytyczne w celu zapewnienia, aby wzajemne relacje
między ich firmami członkowskimi a Przedstawicielami zawodów medycznych i Organizacjami ochrony
zdrowia spełniały najwyższe standardy uczciwości i przejrzystości. Zapewnienie większej przejrzystości
współpracy między branżą farmaceutyczną a Przedstawicielami zawodów medycznych i Organizacjami
ochrony zdrowia służy lepszemu zrozumieniu zasad tej współpracy i uznaniu jej wkładu w rozwój
w dziedzinie opieki nad pacjentem.
PIERRE FABRE MEDICAMENT niniejszym potwierdza, że, z wyjątkiem krajów, w których udostępnienie
wynika z obowiązujących przepisów ustawowych, świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów
medycznych i Organizacji ochrony zdrowia przekazane w 2018 roku zostały udostępnione zgodnie
z wymogami Kodeksu Przejrzystości EFPIA w oparciu o poniższe kluczowe zasady:

Zasady udostępniania informacji
PIERRE FABRE MEDICAMENT oświadcza, że:
• Informacje udostępniane są w każdym kraju, w którym firma prowadzi działalność;
• Udostępniane informacje obejmują świadczenia (ang. TOVs) przekazane bezpośrednio
i pośrednio w rozumieniu definicji kodeksów oraz związanych z nimi wytycznych wydanych przez
EFPIA;
• W Nocie Metodologicznej została opisana zastosowana przez firmę procedura w zakresie
gromadzenia danych podlegających udostępnieniu.
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Metodologia przyjęta na potrzeby gromadzenia i przygotowania do publicznego udostępnienia
informacji o przekazanych świadczeniach jest zgodna z wymogami Kodeksu Przejrzystości EFPIA i
innych obowiązujących kodeksów
PIERRE FABRE MEDICAMENT oświadcza, że:
• Gromadzenie danych jest zgodne z wymogami Kodeksu Przejrzystości EFPIA;
• Podjęto działania, aby zapewnić indywidualne udostępnienie danych dotyczących świadczeń na
rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych i Organizacji ochrony zdrowia (w rozumieniu
definicji zawartej w Kodeksie Przejrzystości EFPIA).
Udostępnienie zbiorcze jest ograniczone do świadczeń przekazywanych w związku z działalnością
badawczo-rozwojową oraz świadczeń, których ze względów prawnych nie można udostępnić w
sposób indywidualny
PIERRE FABRE MEDICAMENT oświadcza, że udostępnienie zbiorcze jest ograniczone do następujących
przypadków:
• Świadczenia przekazywane w związku z działalnością badawczo-rozwojową (w rozumieniu definicji
Kodeksu Przejrzystości EFPIA);
• Świadczenia na rzecz beneficjentów, którzy wnieśli sprzeciw wobec udostępnienia, powołując się
na ochronę swoich danych osobowych;
• W przypadku udzielenia przez Przedstawiciela zawodu medycznego lub Organizację ochrony
zdrowia (jeżeli dotyczy) zgody na indywidualne udostępnienie danych wyłącznie w odniesieniu do
części otrzymanych świadczeń wszystkie świadczenia przekazane takiemu Przedstawicielowi
zawodu medycznego lub takiej Organizacji ochrony zdrowia (jeżeli dotyczy) podlegają
udostępnieniu w formie zbiorczej.
Zapewnienie spełnienia wymogów w zakresie ochrony danych osobowych
PIERRE FABRE MEDICAMENT oświadcza, że udostępnienie jest zgodne z wymogami w zakresie ochrony
danych osobowych.
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