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1. Ievads
Mēs regulāri sadarbojamies ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes
organizācijām (VAO), kas darbojas kā mūsu padomdevēji dažādās jomās – zāļu izstrādē, to
nozīmē pacientu ārstēšanas procesā, veselības aprūpes finansiālajā pusē un ieteicamajā
klīniskajā praksē. Šīs darba attiecības ir būtiskas, lai mēs saņemtu uz pieredzi balstītu
informāciju, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu sniegt dažādas pacientu veselību
uzlabojošas ārstēšanās iespējas un lai mēs varētu dalīties ar klīnisku lēmumu pieņemšanā
svarīgu informāciju.
Mēs vēlamies, lai sabiedrība zinātu un saprastu mūsu darbību un tās veidus. Mēs
apņemamies būt atklāti par sava uzņēmuma darbības veidu, mūsu attiecībām ar veselības
aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām. Mēs ceram, ka tieša un atklāta
dalīšanās ar informāciju par šīm attiecībām parādīs to neaizvietojamo vērtību pacientu
ārstēšanas procesa vadībā.
Mēs uzskatām, ka caurredzamība ir īpaši būtiska, lai raisītu un uzturētu sabiedrības
uzticēšanos mūsu uzņēmumam un tā ražoto zāļu kvalitātei, un mēs pilnībā atbalstām
Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFRAF) darbu farmaceitiskās
rūpniecības caurredzamības uzlabošanā.
EFRAF Atklātības kodekss ir vispārējs pamats tam, lai visā Eiropā tiktu veidoti pārskati par
finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko uzņēmumi sniedz veselības aprūpes speciālistiem un
organizācijām. Lai iegūtu vairāk informācijas par Atklātības kodeksu, lūdzu, izpētiet
turpmākās
tīmekļa
saites:
http://transparency.efpia.eu
vai
http://www.siffa.lv/section/show/101.
Pārskats par Latvijā 2016. gadā veiktajiem maksājumiem veselības aprūpes speciālistiem
un organizācijām būs pieejams ne vēlāk par 2017. gada 30. jūniju vietnē www.pfizer.lv.
Šajā pārskatā ir atklāts viss finansiālais un nefinansiālais atbalsts, kas 2016. gadā ir sniegts
veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO). Šajā
piezīmē par metodoloģiju ir norādīti daži nozīmīgākie aspekti atbalsta gadījumu sadalē pa
kategorijām un to atklāšanas formātā.
Šajā pārskatā izpaustie finansiālā un nefinansiālā atbalsta sniegšanas gadījumi ietver visus
Pfizer veiktos maksājumus Latvijā esošiem veselības aprūpes speciālistiem un
organizācijām.
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2. Pfizer darbības EFRAF kategorijās
Turpmāk redzamajā tabulā ir noteikts, par kurām darbībām ir ziņots attiecīgajās EFRAF
kategorijās un apakškategorijās.
EFRAF kateforija

EFRAF
apakškategorija

Ziedojumi un
dotācijas (tikai
veselības aprūpes
organizācijām)

n/a

Pasākumu izmaksu Sponsorēšanas
segšana
līgumi (tikai ar
veselības aprūpes
organizācijām)

Darbības
• Labdarības dāvinājumi
• Uzņēmējdarbības ziedojumi
• Izglītības stipendijas (piemēram, veselības aprūpes
organizāciju sniegtas stipendijas un kursi, kuru
dalībniekus (veselības aprūpes speciālistus) Pfizer
neizvēlas)
• Lektoru / mācībspēku sponsorēšana, ko pēc mērķa un
finansējuma veidiem iedala izglītības stipendiju
kategorijā
• Atbalsta sniegšana konferenču programmu izveidē
apmaiņā pret zīmola logo ievietošanu izdales
materiālos vai ielūgumu saziņā
• Finansiāls atbalsts pasākumu rīkošanā apmaiņā pret
uzņēmuma stenda izvietošanu
• Finansiāls atbalsts pasākumu rīkošanā apmaiņā pret
vietu uzņēmuma reklāmai
• Cita veida reklāmu izvietojums (avīzēs, elektroniskā
vai citā formātā)
• Dalībnieku simpoziji kongresos
• Kā daļa no piedāvājuma: žetoni ar vārdiem, dzērieni,
maltītes u.c. rīkotāju nodrošinātais (sponsorēšanas
līgumā minētais)
• Jebkura cita darbība, kas klasificējama kā
„Korporatīva sponsorēšana” saskaņā ar Pfizer
Pretkorupcijas politiku
• Veselības aprūpes organizāciju veikta lektoru /
mācībspēku un kursu sponsorēšana, kas klasificējama
kā „Korporatīva sponsorēšana” saskaņā ar Pfizer
Pretkorupcijas politiku

Reģistrācijas
maksas

• Veselības aprūpes speciālistu un organizāciju labā
samaksātās dalības maksas pasākumos, ko Pfizer
nerīko

Ceļš un
izmitināšana

• Ceļojumi (piemēram, lidojumi, vilcieni, taksometri,
automobiļu īre, maksas ceļu nodoklis, degvielas
izmaksu atlīdzināšana, samaksa par stāvvietu)
• Izmitināšana
• Vīza
• Veselības apdrošināšana saistībā ar ceļojuma
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prasībām
Maksa par
pakalpojumiem un
konsultācijām

Maksas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saistītās
izmaksas

Finansiāls un
nefinansiāls
atbalsts izpētei un
izstrādei, kā
definēts

n/a

Lektoru pakalpojumi
Konsultatīvās padomes*
Vienošanās par pētījumu veikšanu
Praktisko iemaņu iegūšana sertificētas ārstniecības
personas uzraudzībā
Pēcreģistrācijas pārraudzības pētījumi
Medicīnisko dokumentu rakstīšana
Datu analīze
Izglītojošu materiālu izstrāde
Vispārēja konsultēšana / padomdošana
Lektoru apmācība, ja tā ir saistīta ar lektoru
pakalpojumiem
Jebkura cita darbība, kas klasificējama kā „Vispārēja
konsultācija” saskaņā ar Pfizer Pretkorupcijas politiku

• Ceļojumi (piemēram, lidojumi, vilcieni, taksometri,
automobiļu īre, maksas ceļu nodoklis, degvielas
izmaksu atlīdzināšana, samaksa par stāvvietu)
• Izmitināšana
• Vīza
• Veselības apdrošināšana ceļojuma laikā
•
•
•
•
•

Klīniskie pētījumi
Ar pētījumiem saistītas datu uzraudzības komitejas
Neintervences pētījumi
Pētnieku sākti pētījumi (PSP)
Klīniskā un pētnieciskā sadarbība

* izņemot ar pētījumiem saistītas datu uzraudzības komitejas, kas Pētījumu un izstrādes
sadaļā iekļautas apkopotā veidā
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3. Informācijas avoti
Dati par šajā pārskatā publicētajiem atbalsta sniegšanas gadījumiem ir iegūti no dažādām
Pfizer sistēmām. Turpmāk ir redzams detalizēts pārskats par to, kā minētos datus apkopo
un iekļauj pārskatos.

No iekšējiem un ārējiem datu avotiem un sistēmām apkopo informāciju par atbalsta
sniegšanas gadījumiem, un tad šos datus ievada centrālajā datu bāzē, kur tie tiek
apstiprināti un pārvaldīti. Atklātuma pārskati tiek veidoti, balstoties uz minēto datubāzi.
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4. Atbalsta sniegšanas gadījumu definīcija
Šajā nodaļā izklāstīti daži no galvenajiem sniegtā atbalsta definēšanas aspektiem.
Jēdziena „veselības aprūpes speciālists” definīcija: jebkura fiziska persona, kuras
profesija ir mediķis, zobārsts, farmaceits vai medicīnas māsa, vai jebkura cita persona, kas,
veicot savu profesionālo darbību, var izrakstīt receptes, iegādāties, sagādāt, ieteikt vai
ievadīt zāles, un kuras galvenā prakse, profesionālās darbības adrese vai reģistrācijas vieta
ir Latvijā. Lai novērstu šaubas, jēdziens „veselības aprūpes speciālists” iekļauj: (i) jebkuru
valdības aģentūras vai citas organizācijas (publiskā vai privātā sektora) ierēdni vai
darbinieku, kas varētu izrakstīt receptes, iegādāties, sagādāt vai ievadīt zāles un (ii) jebkuru
saistīto uzņēmumu darbinieku, kura galvenā profesija ir praktizējošs veselības aprūpes
speciālists, bet šis jēdziens neiekļauj (x) visus citus saistīto uzņēmuma darbiniekus un (y)
zāļu vairumtirgotājus vai izplatītājus.
Jēdziena „veselības aprūpes organizācija” definīcija: jebkura juridiska persona (i), kas ir
veselības aprūpes, medicīnas vai zinātniska asociācija vai organizācija (neatkarīgi no tās
juridiskās vai organizatoriskās formas), t.i., slimnīca, klīnika, fonds, universitāte, cita veida
mācību institūcija vai zinātniska biedrība (izņemot pacientu organizācijas, uz kurām attiecas
EFRAF Pacientu organizāciju kodekss), kuras biroja adrese, reģistrācijas vieta vai galvenā
darbības vieta ir Latvijā vai (ii) kurā savus pakalpojumus sniedz viens vai vairāki veselības
aprūpes speciālisti.
Atbalsta sniegšanas laika noteikšana: šajā pārskatā ir izpausti visi atbalsta sniegšanas
gadījumi, kuru transakciju datumi bijuši 2016. gadā. Transakcijas datums finanšu sistēmā ir
definēts kā bezskaidras naudas norēķina datums. Sapulču gadījumos tas ir sapulces
pēdējās dienas datums.
Atbalsta sniegšanas datums: datumi, kuru izpaušana ir jāapsver:
tiešs atbalsts: maksājuma datums.
netiešs atbalsts: pārskatā iekļaušanas datums ir pasākuma beigu datums.
Atbalsta sniegšana daļējas dalības vai tās atcelšanas gadījumos:
- dalības atcelšanas maksu pārskatā neiekļauj.
- ja dalība pasākumā ir daļēja, atbalsta sniegšanas faktu izpauž.
Līgumi par vairākiem gadiem: ja līgumi ir spēkā vairāk nekā vienu gadu, katrs atsevišķs
atbalsta sniegšanas gadījums tiek dokumentēts un izpausts atbilstošajā pārskata periodā.
Veselības aprūpes speciālistu un organizāciju piekrišana atbalsta sniegšanas faktu
izpaušanai: Pfizer noskaidro, vai veselības aprūpes speciālisti piekrīt viņiem sniegtā
atbalsta faktu izpaušanai. Mēs darām visu iespējamo, lai aizstāvētu caurredzamību un
pārliecinātu veselības aprūpes speciālistus dot savu piekrišanu.
Ja veselības aprūpes speciālists faktu izpaušanai piekrīt, pie viņa vārda tiek iekļauta visa
viņam attiecīgajā pārskata periodā sniegtā atbalsta summa.
Ja veselības aprūpes speciālists nav piekritis kāda atbalsta sniegšanas fakta izpaušanai,
visa tajā pārskata periodā sniegtā atbalsta apjoms tiek uzskaitīts pārskata sadaļā
„Apkopojums”. Tas nozīmē, ka šāds atbalsta sniegšanas fakts netiek izpausts pie veselības
aprūpes speciālista vārda, bet gan kā daļa no kopējās atbalsta summas, kas sniegta visiem
veselības aprūpes speciālistiem, kuri nav piekrituši vismaz viena atbalsta sniegšanas fakta
izpaušanai attiecīgajā pārskata periodā.
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Dotā piekrišana var tikt arī atsaukta. Ja tā notiek, Pfizer apņemas atjaunināt pārskatu 14
dienu laikā pēc veselības aprūpes speciālista parakstītas oficiālas deklarācijas saņemšanas.
Tā kā saskaņā ar iepriekš minēto definīciju veselības aprūpes organizācijas ir juridiskas
personas, no tām Pfizer nav jāsaņem atļauja.
Bezrecepšu zāles (BZ): Uz bezrecepšu zālēm šis pārskats neattiecas.
Pfizer juridisko personu sniegtais atbalsts citās valstīs (pārrobežu atbalsta
sniegšanas gadījumi): šis pārskats ietver atbalsta sniegšanu veselības aprūpes
speciālistiem un organizācijām, kas atrodas Latvijā. Tas ietver visus atbalsta sniegšanas
gadījumus (tiešus un netiešus), ko jebkuri ar Pfizer saistītie uzņēmumi ir veikuši EFRAF
Atklātības kodeksā minētajās 33 Eiropas valstīs. Pfizer darīs visu iespējamo, lai apkopotu un
izpaustu tiešus maksājumus, ko ar Pfizer saistītie uzņēmumi ir veikuši valstīs, kas nav
ietvertas EFRAF.
Nākamajos pārskatos mēs turpināsim savus caurskatāmības nodrošināšanas centienus,
ietverot arī turpmāku mūsu pārrobežu procesa uzlabošanu.
Valūta: sniegtā atbalsta uzskaite notiek EUR (eiro). Citās valūtās sniegtā atbalsta apjoms ir
ticis konvertēts EUR (eiro) valūtā šī pārskata veidošanas laikā. Uz atbalsta apjomu tiek
attiecināti maksājuma pārskaitījuma dienā aktuālie Pfizer standarta valūtas kursi.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN): atbalsta maksājumu pārskaitījumus pārskatā ietver
kā bruto summu (ar PVN, ja tas ir piemērojams).
Citi nodokļi: ar veselības aprūpes speciālistiem izmaksātajiem honorāriem saistītais
atbalsts pārskatā tiek ietverts kā bruto summa (kopā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un
sociālās apdrošināšanas iemaksām apdrošinātajai personai).
Nefinansiālu ziedojumu novērtēšana: izpaustais nefinansiālo ziedojumu apjoms pārskatā
ir apkopots kā bruto summa (ar PVN, ja attiecīgais produkts ir apliekams ar nodokli).
Valsts unikālais identifikācijas kods: veselības aprūpes organizācijām tiek izpausts
juridiskās personas reģistrācijas numurs. Veselības aprūpes speciālistu valstu unikālie
identifikācijas kodi šajā pārskatā nav norādīti.
Veselības aprūpes speciālistu privātprakses: ja maksājums ir pārskaitīts veselības
aprūpes speciālista privātpraksei, ziņas par to tiek izpaustas veselības aprūpes
organizācijas (kurā viens vai vairāki veselības aprūpes speciālisti sniedz pakalpojumus)
līmenī.
Grupu transports: apkopojumā tiek norādītas ziņas par atbalstu, kas sniegts grupu
transporta veidā veselības aprūpes speciālistu grupai un kuru nevar samērīgi sadalīt /
uzrādīt katram veselības aprūpes speciālistam, kuram sniegts atbalsta veids „Ceļojumi un
izmitināšana”.
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