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1. Uvod
Redovito surađujemo sa zdravstvenim radnicima (ZR) i zdravstvenim organizacijama (ZO) koji nas
savjetuju o nizu tema, kao što su razvoj lijekova, uloga lijeka u tijeku liječenja pacijenta; zdravstvena
ekonomija i najbolje kliničke prakse. Ta je suradnja neophodna za dobivanje informacija iz stvarnog
svijeta koje su nam potrebne kako bismo omogućili izbor liječenja koja poboljšavaju zdravlje
pacijenata i kako bismo podijelili informacije koje mogu biti relevantne za kliničko odlučivanje.
Želimo da ljudi znaju i razumiju što radimo i kako to radimo. Zalažemo se za transparentnost u
pogledu našeg djelovanja kao društva i transparentnost u pogledu naših odnosa sa ZR-ovima i ZOovima. Razmjena informacija o toj suradnji na izravan i otvoren način će, nadamo se, pomoći
objasniti ključnu vrijednost koju ta suradnja donosi u liječenju pacijenata.
Vjerujemo da je transparentnost osnova za izgradnju i očuvanje povjerenja u nas i u naše lijekove i
snažno podržavamo rad Europske federacije farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA) kako bi se
povećala transparentnost u cijeloj farmaceutskoj industriji.
EFPIA-in Kodeks objavljivanja pruža zajedničku osnovu za izvješćivanje o prijenosima vrijednosti u
cijeloj Europi. Za više informacije o kodeksu posjetite: http://transparency.efpia.eu ili
http://ifi.hr/kodeks/
Pfizer Hrvatska objavit će isplate ZR-ovima i ZO-ovima isplaćene u 2018. godini na svojoj internetskoj
stranici www.Pfizer.hr, a bit će dostupne do lipnja 2022. godine.
Ovo izvješće prikazuje sve prijenose vrijednosti obavljene zdravstvenim radnicima (ZR) i
zdravstvenim organizacijama (ZO) u 2018. godini. Ova metodološka bilješka predstavlja neke od
ključnih aspekata kategorizacije prijenosa vrijednosti i oblike u kojima su objavljeni.
Prijenosi vrijednosti koji su prikazani u ovom izvješću pokrivaju sve Pfizerove uplate zdravstvenim
radnicima i zdravstvenim organizacijama koji su prijavljeni u Republici Hrvatskoj.

2. Pfizerove aktivnosti prema EFPIA-inim kategorijama
U sljedećoj tablici definira se koje su aktivnosti iskazane u kojoj EFPIA-inoj kategoriji i potkategoriji.
EFPIA-ina
kategorija

EFPIA–ina
potkategorija

Donacije i
subvencije (samo
ZO-ovi)

nije primjenjivo

Aktivnosti
• Dobrotvorni prilozi
• Poslovne donacije
• Subvencije za edukaciju (npr. stipendije, tečajevi koje
pružaju ZO-ovi, pri čemu Pfizer ne odabire
pojedinačne ZR-ove koji sudjeluju)
• Sponzorstvo govornika/fakulteta koji se po prirodi
svrhe i sredstava svrstavaju u obrazovne subvencije

Doprinos za
Sponzorski ugovori • Objavljivanje logotipa robne marke na
troškove događanja (samo ZO-ovi)
konferencijskom programu ili pozivne komunikacije u
zamjenu za potporu programa
• Financiranje događanja u zamjenu za izložbeno mjesto
• Financiranje događanja u zamjenu za reklamni prostor
• Drugi reklamni prostor (na papiru, elektronički ili u
drugom obliku)
• Satelitski simpoziji na kongresu
• Ako dio paketa: oznake s imenima, piće, obroci itd.,
osigurava organizator (uključeno u ugovor o
sponzorstvu)
• Bilo koja druga aktivnost koja se smatra
„korporativnim sponzorstvom” u skladu s
antikorupcijskom politikom društva Pfizer
• Sponzoriranje govornika/fakulteta i sponzoriranje
tečajeva koje održava ZO koji se smatraju
„korporativnim sponzorstvom” u skladu s
antikorupcijskom politikom društva Pfizer
• Za doprinose događanjima koje osiguravaju
profesionalni organizatori konferencija (POK-ovi):
prijenos vrijednosti preko POK-ova navode se na
sljedeći način:
u ime ZO-a koji ostvaruje korist
ili u ime primatelja POK-a

Kotizacije

• Kotizacije plaćene za ZR/ZO za sudjelovanje na
događanjima koja ne organizira Pfizer

Prijevoz i smještaj

• Prijevoz (npr. zrakoplov, vlak, taksi, iznajmljeni
automobil, cestarine, povrat putnih troškova,
parkiranje)
• Smještaj
• Viza
• Putno zdravstveno osiguranje [isplaćuje se ISKLJUČIVO
u slučaju sljedećih troškova: zdravstveno osiguranje,
životno osiguranje, putovanje radi izdavanja vize (tj.
vlakom do veleposlanstva). U suprotnom, obrisati ovu
natuknicu]

Naknada za usluge i Naknade
savjetovanje

Povezani troškovi

Angažmani govornika
Savjetodavni odbori*
Angažmani vezani uz studije
Prakse
Postmarketinške studije praćenja
Neintervencijska retrospektivna ispitivanja
Medicinski radovi
Analiza podataka
Izrada edukativnih materijala
Opće savjetovanje
Obuka govornika, ako je povezana s njihovim
angažmanom
• Bilo koja druga aktivnost koja se prema
antikorupcijskoj politici društva Pfizer smatra općim
savjetovanjem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Prijevoz (npr. zrakoplov, vlak, taksi, iznajmljeni
automobil, cestarine, povrat putnih troškova,
parkiranje)
• Smještaj
• Viza
• Putno zdravstveno osiguranje [isplaćuje se ISKLJUČIVO
u slučaju sljedećih troškova: zdravstveno osiguranje,
životno osiguranje, putovanje radi izdavanja vize (tj.
vlakom do veleposlanstva). U suprotnom, obrisati ovu
natuknicu]

Prijenosi vrijednosti nije primjenjivo
za istraživanje i
razvoj

•
•
•
•
•

Klinička ispitivanja
Odbori za nadzor podataka povezanih sa studijama
Neintervencijska prospektivna ispitivanja
Istraživanja na inicijativu istraživača (III)
Klinička i istraživačka suradnja

* isključujući Odbore za nadzor podataka povezane sa studijama koje su objavljene u zbirnom obliku
unutar istraživanja i razvoja.

3. Izvori informacija
Podaci o prijenosima vrijednosti prikazani u ovom izvješću preuzeti su iz različitih sustava izvora
društva Pfizer. U nastavku je naveden pregled procesa za prikupljanje i izvješćivanje o podacima na
visokoj razini.

Prikupljanje podataka

Upravljanje i nadzor podataka

Izvješćivanje

Financijski sustavi

Sustavi za upravljanje
događanjima

Interna izvješća

Sustavi za upravljanje odnosima
s drugim dionicima

Nezavisni dobavljači

Izvješće o transparentnosti
potrošnje

Pfizerovi pravni subjekti u
drugim zemljama

Prijenosi vrijednosti prikupljeni su iz unutarnjih i vanjskih izvora podataka i sustava, potom su
uneseni u središnju bazu podataka gdje se podaci vrednuju i nadziru. Izvješća o objavljivanjima
generiraju se iz baze podataka.

4. Definicija prijenosa vrijednosti
Ovo poglavlje opisuje neke od ključnih aspekata načina definiranja prijenosa vrijednosti.
Definicija ZR-a:
Član medicinskih, stomatoloških, farmaceutskih ili njegovateljskih zanimanja ili bilo koja druga osoba
koja u tijeku svojih stručnih aktivnosti može propisivati, kupovati, nabavljati ili preporučivati
medicinske proizvode i čija je adresa sjedišta stručne primarne prakse u Republici Hrvatskoj.
Kako bi se izbjegle bilo kakve nedoumice, definicija zdravstvenog radnika uključuje:
(a) svakog dužnosnika ili zaposlenika tijela državne vlasti ili druge organizacije (bilo u javnom ili
privatnom sektoru) koji može propisivati, kupovati, nabavljati ili izdavati lijekove i
(b) bilo kojeg zaposlenika farmaceutskog društva čije je primarno zanimanje aktivni zdravstveni
radnik i
(c) obrti u vlasništvu zdravstvenih radnika i članova njihovih obitelji u smislu Zakona o sprječavanju
sukoba interesa (supružnika, u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici sa zdravstvenim radnikom, njihovih
krvnih srodnika u vertikalnoj nasljednoj liniji, braća i sestre i posvojitelji ili posvojitelji zdravstvenog
radnika)
Sljedeće osobe ne smatraju se zdravstvenim radnicima prema ovoj definiciji: svi ostali zaposlenici
farmaceutskog društva i trgovci na veliko ili distributeri lijekova.
Definicija ZO-a:
Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je osnovana i djeluje u skladu s mjerodavnim
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o
obveznim osiguranjima za medicinu rada, Zakonom o ustanovama, Zakonom o trgovačkim
društvima, Zakonom o koncesijama i drugim zakonima koji uređuju pravila obavljanja zdravstvene
djelatnosti u Republici Hrvatskoj;
Pravna osoba u zdravstvenom sektoru (npr. medicina, stomatologija, farmacija i biokemija te slično)
koja sudjeluje u obrazovanju, istraživanju i znanstvenim djelatnostima;
Stručne organizacije zdravstvenih radnika osnovane u okviru obveznih odredaba Zakona o
medicinskoj struci;
Udruge, zaklade i drugi oblici dobrovoljnog sudjelovanja zdravstvenih radnika u svrhu ostvarenja
određenih interesa (osim udruga pacijenata, u smislu zasebnog Kodeksa);
Pravne osobe u vlasništvu zdravstvenih radnika i članova njihovih obitelji u smislu Zakona o
sprječavanju sukoba interesa;

Ostali pravni oblici zapošljavanja ili drugi načini sudjelovanja zdravstvenih radnika i/ili pravni oblici koji
se mogu upotrebljavati kao sredstvo pružanja usluga jednog ili više zdravstvenih radnika.
Razdoblje prijenosa vrijednosti: U ovom izvješću objavljeni su svi prijenosi vrijednosti čiji je datum
transakcija u 2018. godini. Datum transakcije definiran je kao datum poravnanja u financijskom
sustavu. U slučaju sastanaka, to je posljednji dan sastanka.
Datum prijenosa vrijednosti: Datumi koji se trebaju uzeti u obzir za objavljivanje jesu:
Izravni prijenos vrijednosti: datum plaćanja (datum poravnanja sustava)
Neizravni prijenos vrijednosti:
datum izvješćivanja jest datum događanja.
Prijenos vrijednosti u slučaju djelomične prisutnosti ili otkazivanja:
– Naknade za otkazivanje ne prijavljuju se
– Prijenos vrijednosti u slučaju djelomičnog sudjelovanja ZR-a na događanju objavljuje se
Višegodišnji ugovori: Ako ugovori vrijede više od godinu dana, svaki pojedinačni prijenos vrijednosti
uključen je i objavljen u odgovarajućem razdoblju izvješćivanja.
Pravna osnova Opće uredbe o zaštiti podataka (za objavu prijenosa vrijednosti u pogledu
pojedinaca): Pfizer objavljuje prijenos vrijednosti na temelju pristanka ZR-ova da se objave prijenosi
vrijednosti prema njima. U svim slučajevima, Obavijest o privatnosti EEA Pfizer za ZR-ove dostavlja
se ZR-ovima i dostupna je na internetskim stranicama kojima mi upravljamo i na kojima se objavljuje
prijenos vrijednosti. Dajemo sve od sebe kako bismo zagovarali transparentnost i obrazložili njezine
društvene koristi. Naše objave ne sadržavaju pune državne identifikatore dotičnih pojedinaca (osim
ako tako nalaže lokalno zakonodavstvo), a na internetskim stranicama na kojima se objavljuje
prijenos vrijednosti pod našom kontrolom poduzete su tehničke mjere kako bi se u najvećoj
mogućoj mjeri smanjila mogućnost jednostavnog pronalaska imena pojedinaca putem tražilica.
Sve dok je pravna osnova valjana (tj. nije povučena suglasnost), zbroj svih prijenosa vrijednosti
prema dotičnom ZR-u tijekom razdoblja izvješćivanja objavljen je pod njegovim imenom.
Ako se promijeni status mjerodavne pravne osnove, izvješće se ažurira bez nepotrebnog odgađanja i
u svakom slučaju unutar jednog mjeseca od trenutka kad društvo Pfizer primi obavijest o
mjerodavnoj izmjeni. Konkretno, ako prethodno navedena pravna osnova nije primjenjiva prijenosi
vrijednosti objavljuju se u „skupnom” dijelu izvješća. To znači da prijenos vrijednosti nije objavljen
pod imenom ZR-a nego kao dio zbroja svih prijenosa vrijednosti koji se ne mogu osloniti ni na koju
prethodno navedenu pravnu osnovu (na primjer, ako se temelji na suglasnosti, u pogledu bilo kojeg
ZR-a koji nije dao suglasnost – ili ju je kasnije povukao – za objavu najmanje jednog prijenosa
vrijednosti) tijekom razdoblja izvješćivanja.

Budući da su prema prethodno navedenoj definiciji ZO-ovi pravni subjekti, a pravni subjekti nemaju
prava „osobnih podataka”, Pfizer se ne mora oslanjati ni na koju pravnu osnovu Opće uredbe o
zaštiti podataka (npr. suglasnost) u pogledu ZO-ova u većini zemalja.
Lijekovi bez recepta (LBR): Lijekovi koji se izdaju bez recepta ne pripadaju opsegu ovog izvješća.
Prijenosi vrijednosti Pfizerovih pravnih osoba u drugim zemljama (prekogranični prijenosi
vrijednosti): Ovo izvješće uključuje prijenose vrijednosti ZR-a i ZO-a koji su prijavljeni u Hrvatskoj. To
uključuje sve prijenose vrijednosti (izravne i neizravne) bilo koje Pfizerove podružnice u 33 europske
zemlje uključene u EFPIA-in kodeks objavljivanja. Za zemlje koje nisu uključene u EFPIA-u Pfizer će
poduzeti sve napore kako bi prikupio i objavio izravne prijenose vrijednosti koje su izvršile Pfizerove
podružnice.
U budućim objavama nastavit ćemo put prema transparentnosti, uključujući i daljnja poboljšanja
našeg prekograničnog procesa.
Valuta: Prijenosi vrijednosti iskazuju se u kunama (HRK). Prijenosi vrijednosti izraženi u drugim
valutama pretvaraju se u kune (HRK) za vrijeme izrade ovog izvješća. Primijenjen je Pfizerov
standardni tečaj za prijenose vrijednosti na dan plaćanja.

Porez na dodanu vrijednost (PDV): Obračunavanje PDV-a ovisi o prijenosu vrijednosti:
Scenarij

Objavljeno kao...

Događanja i sastanci

bez PDV-a

Prijenosi vrijednosti
zdravstvenim
organizacijama

bez PDV-a

Vrednovanje donacija u naravi: Vrijednost donacije u naravi definira se kao trošak koji je Pfizer
platio za doniranu robu ako je kupljena u Hrvatskoj ili kao prilagođena vrijednost ako je roba
uvezena u Hrvatsku.

Državni jedinstveni identifikator:
Jedinstveni ID upotrebljava se kao državni jedinstveni identifikator u objavljenom izvješću.
Jedinstveni identifikatori, koji su generirani interno, upotrebljavaju se za razlikovanje mogućih osoba
s istim imenima.
Identifikator ZR-a – ID generiran iz lokalnog CRM sustava. Identifikator ZO-a – ID generiran iz
lokalnog financijskog sustava.

Samozaposleni ZR: U slučaju kad je samozaposleni ZR registriran kao privatna praksa u kojoj je ZR
jedini zaposlenik, od takvoj ZR-a mora se dobiti suglasnost. Ako je samozaposleni ZR registriran kao
pravni subjekt, takav ZR tretira se kao ZO.
4.1. Adresa ZR-a i Konačno izvješće EFPIA-e:
– kućna adresa u slučaju Ugovora o autorskom djelu
– adresa prakse naručitelja (poslovna adresa) u slučaju kada je prijenos vrijednosti povezan sa ZRom njegove primarne prakse. U završnom izvješću ZR će se poistovjetiti s adresom sjedišta prakse,
kako bi se izbjeglo prijavljivanje većeg broja adresa, što ne podrazumijeva povezanost ukupnih
prijavljenih prijenosa vrijednosti ZR-a s ustanovom primarne prakse.

