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1. Sissejuhatus - Pfizeri pühendumus läbipaistvuse aruandlusele
Teeme regulaarselt koostööd tervishoiutöötajate (HCP) ja tervishoiuorganisatsioonidega (HCO),
kes nõustavad meid mitmesugustel teemadel, nagu ravimite väljatöötamine, ravimi roll patsiendi
raviteel; tervishoiuökonoomika ja parim kliiniline tava. Need töösuhted on hädavajalikud reaalse
teabe saamiseks, mida vajame patsientide tervist parandavate ravivõimaluste pakkumiseks ja
kliinilise otsuste tegemisel asjakohase teabe jagamiseks.
Me oleme pühendunud läbipaistvuse kohta, kuidas me ettevõtlusega, ja suhete kohta, mis meil
on HCPs ja HCOs. Loodame, et nende suhete kohta teabe jagamine sirgjoonelisel ja avatud viisil
aitab selgitada kriitilist väärtust, mida need suhted patsiendi juhtimisele toovad.
Usume, et läbipaistvus on hädavajalik usalduse loomiseks ja säilitamiseks meie ja meie ravimite
vastu ning toetame kindlalt Euroopa farmaatsiatööstuste ja -ühenduste föderatsiooni (EFPIA)
tööd farmaatsiatööstuse läbipaistvuse parandamiseks.
See metoodilist märkust esitleb kuidas ülekandeid raha on liigitatud ja millisel kujul need on
avaldatud.

2. Väärtuskategooriate ülekandmine
Järgnev tabel määratleb ülekanded väärtus on teatatud kus EFPIA kategooria ja alamkategooria.
EFPIA kategooria

EFPIA
alamkategooria

Annetused
ja Puudub
stipendiumid (ainult
tervishoiuasutused)

Tegevused
•
•
•

•

Sündmuste tasud

Sponsorluslepingud
(ainult
tervishoiuasutused)

•
•
•
•

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
Tasuks
programmi
toetamise
eest
paigutatakse
brändi
logo
konverentsiprogrammi või kutsele
Ürituse
rahastamine
vastutasuna
firma
näituseboksi eest üritusel
Ürituse rahastamine, mille eest saadakse
vastu reklaampind üritusel
Muu reklaampind (paberkandjal, elektroonilises
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•
•
•
•

•

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
Professionaalsete konverentsikorraldajate kaudu
sündmustele
antavad
toetused:
professionaalsete konverentsikorraldajate kaudu
sündmustele tehtavaid makseid kajastatakse
järgmiselt:
kasusaava tervishoiuasutuse nimel
või
vastuvõtva
professionaalse
konverentsikorraldaja nimel

Registreerimistasud

• Kulud,
mis
tasutakse
tervishoiutöötajate/tervishoiuasutuste
eest,
kes
(ainult
seoses
osalevad üritustel, mida ei korralda Pfizer
arstiteaduslike või
farmaatsiaalaste
üritustega)
Reisija
majutuskulud (ainult
seoses
arstiteaduslike või
farmaatsiaalaste
üritustega)

Teenuse
konsultatsiooni
tasud

ja Tasud

• Reisikulud (nt lennu-, rongipiletid, takso, autorent,
teemaksud, reisikulude hüvitamine läbisõidu alusel,
parkimine)
• Majutus
• Viisa
• Reisivajadustega seotud tervisekindlustus [AINULT
juhul,
kui
hüvitatakse
järgmised
kulud:
ravikindlustus, elukindlustus, reisikulud viisa
saamiseks (nt rongisõit saatkonda). Vastasel juhul
kustutage see alalõik]
•
•
•
•

Lektorid
Nõuandekomiteed*
Uuringutega seotud tegevused
Praktilised koolitused
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Turustamisjärgsed järelevalveuuringud
Mittesekkuvad uuringud
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
•
•
•
•
•
•
•

Lepingus
kokku • Reisikulud (nt lennu-, rongipiletid, takso, autorent,
lepitud
seotud
teemaksud, reisikulude hüvitamine läbisõidu alusel,
kulud, sh reisi ja
parkimine)
majutuskulud
• Majutus
• Viisa
• Reisivajadustega seotud tervisekindlustus [AINULT
juhul,
kui
hüvitatakse
järgmised
kulud:
ravikindlustus, elukindlustus, reisikulud viisa
saamiseks (nt rongisõit saatkonda). Vastasel juhul
kustutage see alalõik]
Uuringud
ja Puudub
arendustegevused

•
•
•
•
•
•

Kliinilised uuringud
Uuringutega seotud andmeseirekomiteed
Mittesekkuvad uuringud
Uurijate poolt algatatud uuringud
Uurijate sponsoreeritud uuringud (ISR)
Kliiniliste ja teadusuuringute alane koostöö

* v.a andmeseirekomiteed, mis on seotud uuringutega, mis avaldatakse summaarselt uurimis- ja
arendustöö kategooria all
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3. Mõisted
HCP - meditsiinilise, hambaarsti-, farmaatsia- või põetajaliige või mõni muu isik, kes oma
kutsetegevuse käigus võib ravimit välja kirjutada, osta, tarnida, soovitada või manustada ja kelle
tegevuskoht on Euroopas . Mõiste „tervishoiutöötaja” hõlmab ka: (i) valitsuse, valitsusasutuse
või muu organisatsiooni (nii avalikus kui ka erasektoris) ametnikku või töötajat, kes võib ravimeid
välja kirjutada, osta, tarnida, soovitada või manustada; ja (ii) mis tahes liikme ettevõtte töötaja,
kes tegutseb peamiselt praktiseeriva tervishoiutöötajana (välja arvatud kõik muud
liikmesettevõtte töötajad ning hulgimüüjad või edasimüüjad).
HCO - mis tahes juriidiline isik: (1) mis on tervishoiu-, meditsiini- või teadusühing või
organisatsioon, näiteks haigla, kliinik, ülikool või kutseühing, kelle peakontor või tegevuskoht
asub Euroopas; või (2) mille kaudu üks või mitu tervishoiutöötajat osutab teenuseid. Patsientide
organisatsioone ei peeta tervishoiuorganisatsioonideks.
Kaetud saaja - kõik teatatavad HCP või HCO
PO / PAG - mittetulundusühing (sh katusorganisatsioon), mille liikmeskond koosneb peamiselt
patsientidest ja / või nende hooldajatest ning mis esindab ja / või toetab patsientide ja / või nende
hooldajate vajadusi ning mille peakontor või peamine asukoht on äri on Euroopas.
TOV: Väärtuse ülekandmine - makstakse tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele
või nende kasuks kolmandatele isikutele (teenuseosutajad, näiteks majutusettevõtted) on:
a) ürituste (nt konverentside) registreerimistasud;
b) ürituste reisi- ja majutuskulud;
c) teenustasud või nõustamistasud;
d) teadus- ja arendustegevusega seotud tasud;
ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad maksed:
e) annetused; ja
f) toetused.
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4. Ulatus Avalikustamine
See aruanne sisaldab Pfizer Eesti juriidiliste isikute poolt 2021. aasta aruandeperioodil töödeldud
väärtuse ülekandeid. Aruanne võib sisaldada ka Pfizer Upjohni samal perioodil algatatud väärtuse
ülekandeid.
TOV aeg: Avalikustamisaruanne sisaldab tehinguid, mille esitamise kuupäev on avaldatava
aruandeperioodi jooksul.
Aruande esitamise kuupäev: avalikustamisaruannete puhul tuleb arvestada järgmiste
kuupäevadega:
Sularahas TOV on - kliiringu kuupäev on avalikustatava kuupäev
Mitterahaliste TOV on - koosoleku või ürituse lõpu kuupäev on avalikustatava kuupäev
TOV puhul nr Näitab või tühistamise:
- Tühistamistasudest ei teatata
- No-näitab ei teatatud kui Pfizer ei saa kinnitada mitterahalise hüvitise saamise
Mitmeaastased lepingud: kui lepingud kehtivad kauem kui üks aasta, kajastatakse ja avaldatakse
iga üksik TOV aruandeperioodil.
Nõusolek avaldada GDPR-i õiguslik alus TOV-de avalikustamiseks üksikisikutele: Olenevalt
jurisdiktsioonist avalikustab Pfizer TOV kas (i) juriidilise kohustuse alusel; (ii) õigustatud huvi; (iii)
tervishoiutöötajate (ja HCO-de nõusolek, kui see on riigikoodeksi / seadusega kohaldatav)
nõusolek neile avaldatud TOV avalikustamiseks.
Igal juhul edastatakse üksikisikutele EEA Pfizer HCP privaatsusteatis ja see on saadaval nendel
meie kontrolli all olevatel veebisaitidel, kus avalikustatakse teenuse pakkuja. Anname endast
parima, et propageerida läbipaistvust ja selgitada selle ühiskondlikke eeliseid.
Kuni õiguslik alus on endiselt kehtiv (st sõltuvalt riigist ei ole juriidiliste kohustuste ulatuses
muudatusi tehtud, nõusolekut pole tühistatud või isik pole Pfizeri õigustatud huvi suhtes vastu
vaielnud), loetakse kõigi teenustasude summa HCP või HCO aruandeperioodil avalikustatakse
nende nime all.
Turgudel, kus teenuse pakkujate avaldamiseks on vaja nõusolekut saaja nime all, kui kattega saaja
pole nõusolekut andnud, avalikustatakse teenuse aruande aruande koondosas. See tähendab, et
väärtuse ülekandmist ei avalikustata mitte HCP (või HCO nendel turgudel, kus kehtib HCO
nõusolek) nime all, vaid osana kogu TOV summast.
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Cross Border Reporting - TOV Pfizer juriidiliste isikute teistes riikides: avalikustamine aruanne
sisaldab TOV HCPs ja HCOs praktiseerivatele avalikustamise aruanne riigis. See hõlmab kõiki TOV
(otseste ja kaudsete) tehtud ühtegi Pfizer tütarettevõtete Euroopa riikide hulka EFPIA
avalikustamine koodi. EFPIA-väliste riikide jaoks teeb Pfizer oma parima, et koguda ja
avalikustada Pfizeri sidusettevõtete tehtud otsesed TOV-d.
Valuuta: TOV esitatakse avalikustamisaruandes kohalikus valuutas. Mittekohalikus valuutas
tehtud TOV-id konverteeritakse enne avaldamist kohalikku valuutasse. Kohaldatakse Pfizeri
standardseid vahetuskursse TOV maksepäevaks.
Avalikustamine keel: avalikustamine aruanded avaldatakse kasutades keele määratletud
kohaliku kutseühing kood / õiguse.
PO / PAG kaasamine avalikustamisaruannetesse: PO-d / PAG-d lisatakse
avalikustamisaruandesse ainult siis, kui need on riigikoodeksis / seaduses määratletud
aruandluse ulatusega
Käibemaks (VAT): Ravi käibemaksu sõltub TOV:
Võimaluse korral teatatakse mitterahalistest teenustasudest ilma maksudeta
Võimaluse korral esitatakse otsemaksete teenustasud ilma maksudeta

5. Avaldamine
Väljaanne / Republication: Pfizer avaldab läbipaistvuse avalikustamine aruandeid kooskõlas riigi
tähtajad määratletud kutseühingu või valitsus. Avaldamine toimub vastavalt vajadusele vastavalt
kohalikele seadustele / seadustele.
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