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1. Sissejuhatus
Töötame pidevalt koos tervishoiutöötajate ja tervishoiuasutustega, kes nõustavad meid erinevatel
teemadel, nagu näiteks ravimiarendus, ravimi roll patsiendi ravivõimaluste kaalumisel;
tervishoiuökonoomika ja parim kliiniline tava. Need töösuhted on olulised informatsiooni saamiseks
tavapraktika kohta, mida vajame, et pakkuda ravivõimalusi, mis parandavad patsientide tervist, ning
jagada informatsiooni, mis võib olla oluline kliiniliste otsuste tegemisel.
Tahame, et inimesed teaksid ja mõistaksid, mida ja kuidas me teeme. Lähtume läbipaistvusest nii
oma äritegevuses kui ka tööalastes suhetes tervishoiutöötajate ja tervishoiuasutustega. Loodame, et
nende suhete kohta avatult ja otsekoheselt infot jagades aitame näidata, kui olulised need
patsientide ravi seisukohast on.
Usume, et läbipaistvus on eelduseks, et tekiks ja säiliks usk meisse ning meie ravimitesse. Toetame
täielikult tööd, mida Euroopa Ravimitootjate Liit (EFPIA) on teinud farmaatsiatööstuse läbipaistvuse
suurendamiseks.
EFPIA Avalikustamiskoodeks loob ühise aluse makstavaid tasusid puudutavaks aruandluseks kogu
Euroopas. Koodeksi kohta saab lisainfot aadressil http://transparency.efpia.eu või
http://www.rtl.ee/en/efpia/
Eestis avalikustatakse tervishoiutöötajatele ja tervishoiuasutustele 2016. aasta jooksul tehtud
makseid puudutav info hiljemalt 1. juunil 2017 veebilehel www.pfizer.ee
Aruandes on avalikustatud kõik tervishoiutöötajatele ja tervishoiuasutustele 2016. aastal makstud
tasud. Käesolev metoodika kirjeldus tutvustab makstavate tasude kategoriseerimise ja
avalikustamise vormi põhiaspekte.
Käesolevas aruandes avalikustatud makstavad tasud hõlmavad kõiki Pfizeri makseid Eestis
paiknevatele tervishoiutöötajatele ja tervishoiuasutustele.

2. Pfizeri tegevused EFPIA kategooriate kaupa
Järgnev tabel näitab, milliste EFPIA kategooriate ja alamkategooriate all on esitatud erinevad
tegevused.
EFPIA kategooria

EFPIA
alamkategooria

Annetused ja
Puudub
stipendiumid
tervishoiuteenuse
osutajale (ainult
tervishoiuasutused)

Sündmuste tasud

Tegevused
• Heategevuslikud annetused
• Ärilised annetused
• Haridusse suunatud stipendiumid (nt
stipendiumiprogrammid, tervishoiuasutuse poolt
pakutavad kursused, mille puhul Pfizer ei vali kursusel
osalevaid tervishoiutöötajaid)
• Esineja/presiidiumi sponsorlus, mis eesmärgi ja
rahastuse alusel klassifitseerub haridusstipendiumite
alla

Sponsorluslepingud • Tasuks programmi toetamise eest paigutatakse
tervishoiuteenuse
brändi logo konverentsiprogrammi või kutsele
osutajaga (ainult
• Ürituse rahastamine vastutasuna firma näituseboksi
tervishoiuasutused)
eest üritusel
• Ürituse rahastamine, mille eest saadakse vastu
reklaampind üritusel
• Muu reklaampind (paberkandjal, elektroonilises või
muus formaadis)
• Satelliitsümpoosionid kongressil
• Paketi osana: korraldajate poolt pakutavad
(sponsorlusleppega hõlmatud) nimesildid, joogid,
eined jne
• Mistahes muu tegevus, mis Pfizeri
korruptsioonivastase eeskirja kohaselt kvalifitseerub
korporatiivseks sponsorluseks
• Esineja/presiidiumi sponsoreerimine ja
tervishoiuasutuse poolt korraldatavate kursuste
sponsoreerimine, mis Pfizeri korruptsioonivastase
eeskirja kohaselt kvalifitseerub korporatiivseks
sponsorluseks
Registreerimistasud • Kulud, mis tasutakse
tervishoiutöötajate/tervishoiuasutuste eest, kes
osalevad üritustel, mida ei korralda Pfizer
Reisi- ja

•

Reisikulud (nt lennu-, rongipiletid, takso,

Teenuse ja
konsultatsiooni
tasud

Uuringud ja
arendustegevused

majutuskulud

autorent, teemaksud, reisikulude hüvitamine
läbisõidu alusel, parkimine)
• Majutus
• Viisa
• Reisivajadustega seotud tervisekindlustus

Tasud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepingus kokku
lepitud seotud
kulud, sh reisi ja
majutuskulud

Reisikulud (nt lennu-, rongipiletid, takso,
autorent, teemaksud, reisikulude hüvitamine
läbisõidu alusel, parkimine)
• Majutus
• Viisa
• Reisivajadustega seotud tervisekindlustus

Puudub

•
•
•
•
•

Lektorid
Nõuandekomiteed*
Uuringutega seotud tegevused
Praktilised koolitused
Turustamisjärgsed järelevalveuuringud
Meditsiiniliste artiklite kirjutamine
Andmeanalüüs
Õppematerjalide väljatöötamine
Üldine konsultatsioon/nõustamine
Esinemiskoolitus, kui see on seotud loengu
pidamisega
• Mistahes muu tegevus, mis Pfizeri
korruptsioonivastase eeskirja kohaselt kvalifitseerub
üldiseks konsultatsiooniks
•

Kliinilised uuringud
Uuringutega seotud andmeseirekomiteed
Mittesekkuvad uuringud
Uurijate poolt algatatud uuringud
Kliiniliste ja teadusuuringute alane koostöö

* v.a andmeseirekomiteed, mis on seotud uuringutega, mis avaldatakse summaarselt uurimis- ja
arendustöö kategooria all

3. Infoallikad
Käesolevas aruandes avalikustatud makstavaid tasusid puudutavad andmed pärinevad Pfizeri
erinevatest allikatest. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade andmete kogumis- ja
aruandlusprotsessidest.

Andmete kogumine

Andmete haldamine

Aruandlus

Finantssüsteemid
Sisemine
aruandlus

Kohtumiste
haldussüsteemid
Teised sidusrühmade
suhtehaldussüsteemid
Kolmandatest isikutest
teenusepakkujad

Tehingute
keskandmebaas

Kulude
läbipaistvuse
aruanne

Pfizeri üksused teistes
riikides

Makstavaid tasusid puudutav info kogutakse nii sisestest kui ka välistest infoallikatest ja –
süsteemidest ning sisestatakse seejärel tsentraalsesse andmebaasi, kus andmed valideeritakse ja
neid hallatakse. Andmebaasi andmete põhjal luuakse avalikustamisaruanded.

4. Makstavate tasude definitsioon
Selles osas kirjeldatakse makstavate tasude defineerimise peamisi aspekte.
Tervishoiutöötaja definitsioon: mistahes füüsiline isik, kes on meditsiini, hambaravi, farmaatsia või
õendusega seonduva ameti esindaja või mistahes muu isik, kes oma ametialases tegevuses võib
ravimeid välja kirjutada, osta, nendega varustada, neid soovitada või manustada, ja kelle
põhitegevuse asukoht, peamine tööaadress või registreerimiskoht on Eesti. Kahtluste vältimiseks
sisaldab tervishoiutöötaja definitsioon järgmist: (i) mistahes riigiasutuse või muu (avaliku või
erasektori) organisatsiooni ametnik või töötaja, kes võib ravimeid välja kirjutada, osta, nendega
varustada või neid manustada ja (ii) mistahes liikmesfirma töötaja, kes on põhiametilt praktiseeriv
tervishoiutöötaja, aga mitte (x) ükski liikmesfirma töötaja ega (y) ravimite hulgimüüja ega turustaja.
Tervishoiuasutuse definitsioon: mistahes juriidiline isik, (i) kes on tervishoiu-, meditsiiniline või
teaduslik selts või organisatsioon (sõltumata selle juriidilisest või organisatsioonilisest vormist), nagu
haigla, kliinik, fond, ülikool või mõni muu õppeasutus või erialaselts (välja arvatud EFPIA PO
koodeksi mõjualasse jäävad patsientide ühendused), kelle tegevuskoha aadress, registreerimiskoht
või peamine tegevuskoht on Eesti, või (ii) kelle kaudu üks või enam tervishoiutöötjatest teenuseid
pakub.
Makstavate tasude tähtajad: käesolev aruanne avalikustab kõik makstavad tasud, mille tehingupäev
oli 2016. aastal. Tehingupäev on defineeritud tasaarvelduse kuupäevana finantssüsteemis. Ürituste
puhul on see ürituse viimane päev.
Makstava tasu kuupäev: kuupäevad, mille avalikustamist kaalutakse, on järgmised:
-

otsesed makstavad tasud: makse kuupäev
kaudsed makstavad tasud: aruande kuupäev on ürituse lõppkuupäev

Makstavad tasud osalise osavõtu või osalemisest loobumise korral:
-

tühistamistasude kohta andmeid ei esitata
kui tervishoiutöötaja osaleb üritusel osaliselt, avalikustatakse makstav tasu

Mitmeaastased lepingud: Kui lepingud kehtivad rohkem kui ühe aasta, avalikustatakse iga makstav
tasu vastava aruandeperioodi jooksul.
Tervishoiutöötajate/tervishoiuasutuste nõusolek makstava tasu avaldamiseks: Pfizer küsib
tervishoiutöötajatelt nõusolekut neile makstavate tasude avaldamiseks. Anname oma parima, et
selgitada läbipaistvuse olulisust ning veenda tervishoiutöötajaid avalikustamiseks nõusolekut
andma.
Kui tervishoiutöötaja avalikustamisega nõustub, avalikustatakse kõigi sellele tervishoiutöötajale
makstavate tasude kogusumma aruandeperioodi jooksul tema nime all.
Kui tervishoiutöötaja ei ole mõne makstava tasu avalikustamiseks nõusolekut andnud, esitatakse
kõik aruandeperioodil makstavad tasud aruande koondandmete osas. See tähendab, et makstavat
tasu ei avalikustata tervishoiutöötaja nime all, vaid osana kõigile tervishoiutöötajatele makstavate
tasude kogusummast, kes vähemalt ühe selle aruandeperioodil makstava tasu avaldamiseks
nõusolekut ei andnud.

Varem antud nõusoleku saab hiljem tagasi võtta. Sel juhul annab Pfizer parima, et aruannet
uuendada 14 päeva jooksul pärast tervishoiutöötaja poolt allkirjastatud ametliku avalduse
kättesaamist.
Kuna eespool toodud definitsiooni kohaselt on tervishoiuasutus juriidiline isik, ei pea Pfizer
tervishoiuasutustelt nõusolekut küsima.
Käsimüügiravimid: nende ravimitega seotud tasud ei kajastu käesolevas aruandes.
Pfizeri teistes riikides asuvate juriidiliste isikute poolt makstud tasud (piiriülesed makstavad
tasud): Käesolev aruanne hõlmab Eesti residentidest tervishoiutöötajatelele ja tervishoiuasutustele
makstavaid tasusid. Selle hulka kuuluvad kõik makstavad tasud (otsesed ja kaudsed), mis pärinevad
mistahes Pfizeri tütarettevõttelt mistahes 33 Euroopa riigis, mida EFPIA avalikustamiskoodeks
hõlmab. Riikides, kus EFPIA ei tegutse, annab Pfizer endast parima, et kõikide Pfizeri tütarettevõtete
poolt tehtud otseste maksete kohta informatsiooni koguda ja avalikustada.
Edaspidistes avalikustamisdokumentides jätkame tegusemist läbipaistvuse saavutamise suunas, mis
tähendab ka pidevat arengut piiriüleseid makseid puudutavates protsessides.
Rahaühik: Makstavad tasud on esitatud eurodes (EUR). Tasud, mis maksti mõnes teises valuutas,
teisendati seda aruannet koostades eurodeks (EUR). Selleks kasutati Pfizeri ühtset vahetuskurssi,
mis kehtis makstava tasu maksepäeval.
Käibemaks: Makstavad tasud on esitatud netosummas (võimalusel käibemaksuta).
Mitterahaliste annetuste hindamine: Mitterahaliste annetuste avalikustatud väärtused esitatakse
netosummas (käibemaksuta, kui toode on maksustatav).
Riigispetsiifiline kordumatu tunnus: Tervishoiuasutused avalikustatakse registrinumbriga.
Tervishoiutöötajad avalikustatakse Terviseameti tervishoiutöötajate registri numbriga.
Iseendale tööandjaks olev tervishoiutöötaja: Kui tasu makstakse iseendale tööandjaks oleva
tervishoiutöötaja ettevõttele, mille kaudu üks või enam tervishoiutöötajat oma teenuseid pakuvad,
avalikustatakse andmed tervishoiuasutusi puudutavas osas.
Rühmatransport: Makstavad tasud, mida kasutati suure grupi transpordiks ja mida ei saa osadeks
jaotada / määrata igale individuaalsele tervishoiutöötajale, kelle reisi- ja majutuskulusid tasuti, on
avalikustatud koondandmetes.

