1. Въведение
Прозрачните взаимоотношения и взаимодействия между Гедеон Рихтер и
медицинските специалисти, здравните организации и пациентските организации
подпомагат взимането на информирани решения и спомага за предотвратяването
на неетично поведение. Поради тази причина Гедеон Рихтер оповестява всякакъв
вид предоставяне на стойност, който би могъл да представлява конфликт на
интереси и насърчава получателите на предоставянето на стойност да ги оповестят
при случаи, в които това ще защити интересите на пациентите или на обществото.
Това оповестяване включва и предоставяне на стойност извършено от трета страна
от името на Гедеон Рихтер в полза на получател.
2. Обхват
Категории получатели
Докладът за оповестяване, публикуван от Гедеон Рихтер включва следните категории
получатели дефинирани в Кодекса на ЕГА за поведение при взаимодействията със
здравната общност.
Здравни специалисти
По смисъла на Кодекс на ЕГА за поведение при взаимодействията със здравната
общност е всяко физическо лице, което упражнява професия в областта на
медицината, денталната медицина и фармацията, или друго лице, което при
осъществяването на професионалната си дейност може да предписва, купува, доставя,
препоръчва или прилага определен лекарствен продукт. С цел избягване на съмнения,
определението за „здравен специалист“ включва: (1) всяко длъжностно лице или
служител на държавна институция или друга организация (независимо дали е в
обществения или частния сектор), което/който може да предписва, купува, доставя,
препоръчва или прилага лекарствени продукти, и (2) всеки служител на
фармацевтична компания, чиято основна професия е да практикува като „здравен
специалист“, но с изключение на (а) всички други служители на фармацевтична
компания и (б) търговец на едро или дистрибутор на лекарствени продукти.
Самонаети здравни специалисти - Ако договарящата страна е компания, собственост
на здравен специалист, сумата се оповестява като предоставяне на стойност на
здравния специалист.
Здравни организации
Обединение, (1) което е лечебна, медицинска или научна асоциация или организация
(независимо от правната или организационната форма), като например болница,
клиника, фондация, университетска или друга институция или научно общество, или
(2) чрез което един или повече здравни специалисти, предлагат здравни услуги. С цел
избягване на съмненията, търговци на едро, дистрибутори и други подобни търговски
посредници не се смятат за здравни организации.
Пациентски организации
Организации с нестопанска цел, ориентирани към пациента, в които пациентите и
обгрижващите ги лица представляват мнозинство в управителните органи.
3. Категории предоставени средства
Услуги и консултации. Гедеон Рихтер има правото да ангажира пациентски организации,
медицински специалисти и здравни организации за предоставянето на необходими
услуги, като да служат като експерти в консултативни съвети, да изпълняват
лекторски ангажименти, да участват в изследвания, фокус групи или пазарни
проучвания, в обучения и образователни мероприятия във връзка с продукти. При
всички случаи Гедеон Рихтер трябва да има действителна необходимост от услугата,

да не заплаща повече от справедливата пазарна стойност и да наема само необходимия
брой пациентски организации, медицински специалисти и здравни организации,
необходим за ефективното изпълнение на услугата. Медицинските специалисти
трябва да се избират и ангажират като доставчици на услуги само въз основа на
квалификации, експертен опит и способност за предоставяне на услугата или
консултирането.
Такси за услуги и консултиране. Таксите за услуги и консултиране следва да се плащат
съгласно съответните договори за услуги и консултиране между съответната
пациентска организация, медицинския специалист или здравна организация и Гедеон
Рихтер АД. В тази категория Гедеон Рихтер записва всяко Предоставяне на стойност
(парично и непарично), което се предоставя в замяна на услуги, предоставени на
Гедеон Рихтер от пациентска организация, медицински специалист или здравна
организация на справедлива пазарна цена. Трябва да се заплаща само извършена
работа, която следва да бъде надлежно заверена след изтичането на съответния
договор.
Срещи. Срещите между Гедеон Рихтер и медицинските специалисти спомагат за полезното
и значимо взаимодействие и се провеждат с образователна, научна или
изследователска и рекламна цел. Може да бъде предоставено разумно гостоприемство
във връзка с подобни срещи, но то винаги ще заема второстепенно място след
основната цел на срещата. Забранява се гости, съпрузи или съпруги, членове на
семейството или приятели на медицински специалисти да бъдат канени на срещи и
конференции и да получават гостоприемство, пътувания или нещо друго ценно.
Гедеон Рихтер не може да спомага и трябва активно да не позволява придружаването
на неканени гости на пътувания, финансирани от дружеството.
Образователна подкрепа. Гедеон Рихтер има правото да подпомага научното,
фармацевтичното и професионалното образование, като кани и заплаща
регистрационните такси, разходите за път и настаняване и предоставя разумно
гостоприемство с цел подпомагане на отделни медицински специалисти за
посещаването на събития, които ги образоват в сфери с практическо приложение в
тяхната научна област. Образователна подкрепа може да се предоставя за събития,
организирани от Дружеството, или за конгреси и конференции, организирани от Трети
страни. Решението относно кой ще получи образователна подкрепа трябва да се
основава на обективно съставени критерии, които имат пряка връзка с
образователните нужди на получателя и образователната стойност на програмата.
Посещения на място. Посещенията на обектите на Гедеон Рихтер трябва да имат
образователна стойност и не трябва никога да се използват като инструмент за
неправомерно влияние върху медицински специалист. Всички посещения на място
трябва да разполагат с конкретен и пълен дневен ред.
Такси за присъствие или регистрация. Сумата на таксите за присъствие или регистрация
за медицински специалисти във връзка със събития ще се събира от Гедеон Рихтер
през отчетния период и ще бъде оповестена в зависимост от варианта за оповестяване,
който Гедеон Рихтер е избрал.

Разходи за път и настаняване. Това включва например разходи за хотели, пътуване със
самолет, влак, автобус или такси, както и разходите за застраховка за виза и пътна
застраховка, ако такива са приложими.
Разходи за вътрешни събития. Вътрешните събития се определят като събития,
организирани от Гедеон Рихтер АД. Гедеон Рихтер не трябва да изисква плащане за
посещаването или регистрационни такси за подобни събития, поради което в тази
връзка няма да се извършва Предоставяне на стойност. В случай че възникнат разходи
за път и настаняване във връзка с вътрешни събития, организирани от Гедеон Рихтер
АД, тези разходи следва да се оповестят в предоставената за тази цел категория.
Субсидии и дарения за здравни организации. Субсидиите и даренията за здравни
организации трябва да служат за подпомагането на здравни цели като научните
изследвания и образованието и трябва да се документират и да бъдат архивирани.
Забранява се предоставянето им като средство за неправомерно влияние върху
медицински специалист или здравна организация, както и влиянието върху решения
за изследователски програми и върху лицата, които ще се възползват от даренията
(неограничени субсидии). В случай че се направи дарение на болница като цяло или
ако отделението не е юридическо лице само по себе си, Гедеон Рихтер трябва да
оповести дарението на името на болницата. В случай че дарението е ясно
предназначено за конкретно отделение или звено на болницата, което само по себе си
представлява юридическо лице, Гедеон Рихтер трябва да оповести както
подробностите във връзка с дарението, така и името на отделението. Забранява се
предоставянето на дарения без ясни ограничения на здравни организации, които
нямат връзка с конкретен проект или дейност.
Плащания към повече от една пациентска организация, медицински специалист или
здравна организация. Предоставянето на стойност трябва да се оповестява
индивидуално. Ако единично Предоставяне на стойност може да се разпредели
пропорционално на съответните пациентски организации, медицински специалисти и
здравни организации, въпросните суми следва да бъдат публикувани на името на
съответните пациентски организации, медицински специалисти или здравни
организации. В случай че подобно разпределение не е възможно, за всяка страна ще се
приема, че е получила равна част, която ще бъде оповестена съобразно с това.
4. Процедурни правила
Лекарствените продукти без лекарско предписание се изключват. Изискванията за
оповестяване важат само за лекарства с лекарско предписание.
Отчетен период. Оповестяването се извършва ежегодно, като всеки отчетен период
покрива една пълна календарна година. В случай на краткосрочни дейности в рамките
на определен период от време, началната дата на дейността ще се приема за решаваща,
а заплащането ще се оповестява в отчетния период, през който се е провела дейността.
При дълготрайни дейности отчетният период ще се определя от датата на подписване
на съответната фактура. (т.е.: определени договори за услуги или консултации може да
представляват дългосрочни дейности, при които Предоставянето на стойност ще се
отчита в периода, в който са осчетоводени отделните фактури за конкретните
дейности.) Субсидиите и даренията трябва винаги да се отчитат в рамките на периода
за оповестяване, в който са отпуснати.

Многогодишни договори. В случай че Предоставянето на стойност е свързано с
многогодишен договор, се оповестяват само Предоставянията, които посочват периода,
в който са издадени отделните фактури за конкретните дейности, и в които плащането
е извършено по банковата сметка на получателя.
Изключване на научноизследователска и развойна дейност и пазарни проучвания.
Таксите, във връзка с научноизследователска и развойна дейност, както и с пазарни
проучвания, са изключени от обхвата на изискванията за оповестяване.
Включване на ДДС и други данъци. Предоставянията на стойност се оповестяват с включен
данък върху добавената стойност (ДДС).
Оповестяването се извършва в официалната валута на държавата, в която се
извършва основната дейност на получателя. Гедеон Рихтер оповестява
предоставянето на стойност в български лева. За транзакции, при които е необходимо
конвертирането на валута, изчисленията са извършени въз основа на официалния
валутен курс за деня, в който транзакцията е осчетоводена в финансовата система на
Гедеон Рихтер АД.
Език. Гедеон Рихтер публикува оповестяването на български език.
Поверителност на данните При обработването на лични данни, получени от или във
връзка с медицински специалисти, здравни организации и пациентски организации, се
спазват приложимите закони и разпоредби за защита на данните.
Гедеон Рихтер изисква съгласието на физическите лица (най-вече на медицинските
специалисти) за публикуване на данни относно Предоставянето на стойност към
въпросното лице в случаите, когато това се изисква, и в съответствие с приложимите
закони за поверителност на данните.
Оповестяването на Предоставяне на стойност зависи от съгласието на отделното
засегнато лице (медицински специалист). Всеки има законовото право на
поверителност и защита на данните. Това основно право покрива записването,
обработването и разпространението на всякаква лична информация, при която като
общо правило всеки един от тези процеси ще изисква съгласието на засегнатото лице.
За всякакво подобно съгласие има строги правила: Съгласието трябва да е
информирано, да се основава на предварително предоставена подходяща информация и
да не подлежи на чуждо влияние; освен това предварително предоставената
информация трябва да е видимо акцентирана във всякакъв вид договорни текстове или
подобна документация и също така трябва да е формулирана ясно и разбираемо.
Ако медицински специалист не даде съгласието си за обработването на данни, Гедеон
Рихтер публикува Предоставянето на стойност към медицинското лице, запазвайки
неговата анонимност. Ако няколко медицински специалиста откажат да дадат
съгласието си, предоставянето на стойност се оповестява само сумарно и трябва да
показва общия брой медицински специалисти, които са включени в сумарното
представяне.

Медицинските специалисти имат право по всяко време да оттеглят даденото съгласие
като оттеглянето на това съгласие не засяга законосъобразността на обработването
преди този момент. В случай, че медицински специалист желае да оттегли дадено
съгласие същият следва да заяви това писмено пред Гедеон Рихтер като изпрати писмено
заявление на адрес София 1330, бул. АкИван Евстр. Гешов 2Е, сгр.1, офис 101 или на e-mail
адрес compliance@richter.bg В този случай Гедеон Рихтер ще заличи личните му данни от
публикуваната информация, в съответствие с изискванията на Етичния кодекс на
Medicines for Europe.

