Informace o platbách GSK Česká
republika zdravotnickým odborníkům
a zdravotnickým organizacím v roce
2016
Naše cesta k
transparentnosti

Stali jsme se průkopníky...

GSK plně podporuje Etický kodex AIFP, jelikož je v
souladu s našimi hodnotami stavět pacienta na první
místo a s hodnotami integrity, transparentnosti a
respektu.
Věříme, že kodex je na základě očekávání
zdravotnických organizací v souladu s celosvětovým
trendem vedoucím k větší transparentnosti a
odpovědnosti.
Tyto základní myšlenky nás vedou k implementaci
zveřejnění převodů hodnot. Pravidlo „bez souhlasu se
zveřejněním žádná honorovaná spolupráce“ nám
umožňuje jmenovitě uvádět převody hodnot.

NEZBYTNÁ
SPOLUPRÁCE

V posledních letech jsme změnili tradiční průmyslový model tím, že jsme jako
první zvýšili transparentnost údajů z klinických studií; jako první jsme poskytli
podporu pacientským organizacím; a jako první jsme odstranili kompenzace
za jednotlivé prodejní cíle.
GSK je vedoucí farmaceutickou společností v počtu obdržených souhlasů se
zveřejněním individuálních převodů hodnot. Rovněž jsme velkou měrou
přispěli ke spolupráci s odbornými společnostmi. Konkrétně se jedná o
transparentní zasmluvnění třístranné spolupráce při sponzoringu, kde se
setkává farmaceutická společnost v roli sponzora, odborné společnosti v roli
iniciátora a agentura v roli organizátora. Tento smluvní soulad hraje důležitou
roli při určení konečného příjemce převodu hodnot. Vzájemnou spoluprací tak
dosáhneme plné informovanosti.

K JAKÝM ÚČELŮM SE
TATO SPOLUPRÁCE
VYUŽÍVÁ?

CO TO JSOU
PŘEVODY
HODNOT?

Spolupráce se zdravotnickými
odborníky a organizacemi je
nezbytná pro splnění
společného cíle: dosahovat
pokroku v lékařském výzkumu

Jedná se o peněžní
i nepeněžní příspěvky směrem ke
zdravotnickým odborníkům a
organizacím.

ku prospěchu pacientů.

• Dary pro zdravotnické
organizace a spolupráce s nimi
• Vzdělávací aktivity a vědecká/
odborná setkání R&D activities
• Vědecko-výzkumná činnost
• Poskytování poradenských
služeb

CO ZNAMENÁ
JMENOVITÉ
ZVEŘEJNĚNÍ?

Zavázali jsme se zvěřejňovat údaje
o platbách jmenovitě, a proto jsme
si vyžádali souhlas se zveřejňováním
od všech zdravotnických odborníků,
kteří by s námi chtěli pracovat, a to
na základě pravidla: „Bez souhlasu
se zveřejněním žádná honorovaná
spolupráce“.

Údaje
Společnost GSK v České republice za rok 2016
spolupracovala s 82 zdravotnickými odborníky a
27 zdravotnickými organizacemi.
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Kontakt:

cz.transparentnispoluprace
@gsk.com
Poznámka: všechny uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny matematicky na celé číslo.

CZ/PHCA/0032/17

Datum vytvoření: 22 / 06 / 2017

