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Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) atskleidimo kodeksas reglamentuoja
informacijos apie sąveiką su sveikatos priežiūros specialistais (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijomis
(SPO) atskleidimą. Santykių tarp formacijos pramonės įmonių ir sveikatos priežiūros specialistų (SPS) bei
sveikatos priežiūros organizacijų (SPO) skaidrumas yra labai svarbus pacientams ir kitom
suinteresuotosioms šalims.
Orion Pharma per 2020 metus perleido vertes dviejų kategorijų rėmimui: Sveikatos priežiūros specialistams
(SPS) bei Sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO).
SPO perleistos vertės - tai prisidėjimas prie išlaidų, susijusių su renginiais, padengimo per SPO, įskaitant
SPS dalyvavimo tokiuose renginiuose rėmimą:
1. Apmokant registracijos mokesčius;
2. Sudarant rėmimo sutartis su SPO , kurias SPO paskyrė renginiui valdyti;
3. Padengiant kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (tiek, kiek reglamentuoja VREK kodekso 10 straipsnis).
SPS perleistos vertės - tai prisidėjimas prie išlaidų, susijusių su renginiais, padengimo. Prisidėjimas prie
išlaidų, susijusių su renginiais, padengimo apmokant:
1. Registracijos mokesčius;
2. Keliones ir apgyvendinimą (tiek, kiek reglamentuoja VREK 10 straipsnis).
3. Atlygis už paslaugas ir konsultacijas. Perleistos vertės, susijusios su paslaugų teikimo sutartimis tarp
UAB Orion Pharma kompanijos ir SPS, dėl paskaitų skaitymo. Informacija apie atlygį ir informacija apie
perleistas vertes, susijusias su patirtų išlaidų, dėl kurių sutarta rašytiniu susitarimu, padengimu atskleidžiama
atskirai.
Individualus informacijos atskleidimas - kai informacija apie kiekvienam individui perleistas vertes
atskleidžiama atskirai. Individualiam atskleidimui atlikti su kiekvienu SPS buvo pasirašyta asmens sutikimo
forma dėl duomenų atskleidimo. Kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę pasirinkti sutikti
arba nesutikti dėl perleistų verčių atskleidimo.
Apibendrintos informacijos atskleidimas - jeigu dėl teisinių priežasčių informacija apie perleistas vertes,
negali būti pateikta apie atskirus individus kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu, kompanija atskleidžia tokias
perleistas vertes kaip bendras sumas.
Pagrindiniai perleistų verčių atskleidimo metodai pateikiami lentelėje:

Atskleidimo data

Su sveikatos priežiūros organizacija (SPO) sutarties
pasirašymo data.
Sudarius sutartį su sveikatos priežiūros specialistais (SPS)
sutarties pasirašymo data.
Sveikatos priežiūros specialisto (SPS) rėmimo į renginius
atveju, rašoma renginio data.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

UAB Orion Pharma atskleidžia perleistas vertes, prisidėjimą
prie renginio išlaidų, su jau įskaičiuotu PVM ir kitais
mokesčiais.
UAB Orion Pharma atskleidžia perleistas vertes, atlygį už
paslaugas ir konsultacijas, su jau įskaičiuotu PVM, atskaičius
mokesčius.

Valiuta

UAB Orion Pharma atskleidžia perleistas vertes Eurais.
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