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1. Uvod - Pfizerova predanost izvještavanju o transparentnosti
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 o stvarnom svijetu koje nam trebaju, kako bismo omogućili izbor liječenja koje
poboljšava zdravlje pacijenata i podijelili informacije koje mogu biti relevantne za kliničko
odlučivanje.
Zalažemo se za transparentnost o tome kako djelujemo kao tvrtka i transparentnost o našim
odnosima sa ZR-ima i ZO-ima. Razmjena informacija o tim odnosima na izravan i otvoren način će,
nadamo se, pomoći objasniti kritičnu vrijednost koju ti odnosi pridonose pri liječenju pacijenata.
Vjerujemo da je transparentnost osnova za izgradnju i održavanje povjerenja u nas i u naše
lijekove i snažno podržavamo rad koji obavlja Europska federacija farmaceutske industrije i
njezine udruge (EFPIA), kako bi se povećala transparentnost u cjelokupnoj farmaceutskoj industriji.
Ova metodološka bilješka predstavlja neke od ključnih aspekata kategorizacije prijenosa vrijednosti
i u kojem su obliku oni objavljeni.

2. Prijenos kategorija vrijednosti
Sljedeća tablica definira koje su aktivnosti iskazane u kojoj EFPIA-inoj kategoriji i potkategoriji.
EFPIA-ina
kategorija

EFPIA–ina
potkategorija

Donacije i
subvencije (samo
ZO)

nema podataka

Aktivnosti
• Dobrotvorni prilozi
• Poslovne donacije
• Kotizacije za edukaciju (npr. stipendije, tečajevi koje
pružaju ZO-i, kod kojih Pfizer ne odabire pojedinačne
ZR-e koji na njima sudjeluju)
• Sponzorstvo govornika / fakulteta koji se po prirodi
svrhe i sredstava svrstavaju u obrazovne subvencije
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Doprinos za
troškove događaja

Sponzorski ugovori
(samo ZO-i)

• Objavljivanje loga robne marke na programu
konferencije ili pozivne komunikacije u zamjenu za
potporu programa
• Financiranje događaja u zamjenu za izložbeno mjesto
• Financiranje događaja u zamjenu za reklamni prostor
• Drugi reklamni prostor (na papiru, elektronički ili drugi
oblik)
• Satelitski simpozij na kongresu
• Kao dio paketa: bedževi s imenima, piće, jelo itd., koje
osigurava organizator (uključeno u ugovor o
sponzorstvu)
• Bilo koja druga aktivnost kvalificirana kao
„korporativno sponzorstvo“ prema antikorupcijskoj
politici tvrtke Pfizer
• Sponzoriranje govornika / fakulteta i sponzoriranje
tečajeva koje organizira ZO i koji su prema
antikorupcijskoj politici tvrtke Pfizer kvalificirani kao
„korporativno sponzorstvo“

Kotizacije

• Kotizacije plaćene ZR / ZO za sudjelovanje na
događajima koje ne organizira Pfizer

Putovanja i
smještaj

• Putovanja (npr. let, vlak, taksi, rent-a car, cestarine,
naknade za parkiranje)
• Smještaj
• Vize
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Naknada za usluge i Naknade
savjetovanje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povezani troškovi

Prijenosi
nema podataka
vrijednosti za
istraživanje i razvoj

Angažmani govornika
Savjetodavni odbori*
Angažmani vezani za studije
Prakse
Postmarketinške studije praćenja
Neintervencijska ispitivanja koja su retrospektivne
prirode
Znanstveni radovi s područja medicine
Analize podataka
Razvoj obrazovnih materijala
Opće savjetovanje
Obuka govornika, ako je povezana s njihovim
angažmanom
Bilo koja druga aktivnost koja se prema
antikorupcijskoj politici tvrtke Pfizer kvalificira kao
opće savjetovanje

• Putovanja (npr. let, vlak, taksi, rent-a car, naknade za
parkiranje)
• Smještaj
• Vize
• Klinička ispitivanja
• Odbori za nadzor podataka povezanih sa studijama
• Neintervencijska ispitivanja koja su prospektivne
prirode
• Istraživanja na inicijativu istražitelja (IIR)
• Istraživanja sponzorirana od istražitelja (ISR)
• Klinička i istraživačka suradnja

* s isključenjem Odbora za nadzor podataka povezanih sa studijama koje su objavljene u
ukupnom iznosu istraživanja i razvoja.
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3. Definicije
ZR: Zdravstveni radnik - liječnik, stomatolog, pripadnik ljekarničke ili sestrinske profesije, ali i sve
osobe koje u obavljanju svojih profesionalnih aktivnosti mogu propisivati, kupovati, vršiti nabavu,
opskrbu ili izdavanje lijekova i koji obavljaju profesionalnu djelatnost u Republici Hrvatskoj. Radi
izbjegavanja sumnje, definicija zdravstvenog radnika uključuje:
i.

sve službenike ili zaposlenike državnih tijela i drugih organizacijskih oblika javne vlasti (u
javnom i privatnom sektoru) koji mogu propisivati, kupovati, vršiti nabavu ili izdavanje
lijekova i

ii.

sve eventualne zaposlenike članica udruge koji se aktivno bave zdravstvenom
djelatnošću i

iii.

obrte u vlasništvu zdravstvenih radnika i članova njihovih obitelji u smislu Zakona o
sprečavanju sukoba interesa. Zdravstvenim radnicima se u smislu ove defincije ne
smatraju svi ostali zaposlenici članica udruge i veleprodaje ili distributeri lijekova.

ZO: Zdravstvena organizacija - znači:
a. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je osnovana i posluje temeljem
važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,
Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Zakona o ustanovama, Zakona
o trgovačkim društvima, Zakona o koncesijama i ostalih propisa koji uređuju materiju
obavljanja zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
b. pravna osoba zdravstvenog usmjerenja (primjerice, medicinskog, stomatološkog,
farmaceutsko-biokemijskog i slično) u kojima se izvodi nastavni, istraživački ili znanstveni
rad,
c. strukovne organizacije zdravstvenih radnika u koje se zdravstveni radnici obvezno učlanjuju
temeljem propisa o zdravstvenim profesijama,
d. udruge, zaklade i ostali oblici dobrovoljnog učlanjivanja zdravstvenih radnika u svrhu
ostvarenja posebnih interesa (osim udruga bolesnika),
e. pravne osobe u vlasništvu zdravstvenih radnika i članova njihovih obitelji u smislu Zakona o
sprečavanju sukoba interesa;
f. i svi ostali pravni oblici koji zapošljavaju ili na drugi način angažiraju zdravstvene radnike
i/ili putem kojih jedan ili više zdravstvenih radnika mogu pružati usluge.
Primatelj: Zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije koji su primatelji prijenosa vrijednosti.
UB: Udruga bolesnika - udruga ili drugi oblik organiziranja bolesnika i njihovih njegovatelja
(njegovateljima se smatraju osobe izravno uključene u brigu o bolesnicima na neprofesionalnoj
osnovi npr. članovi obitelji, skrbnici i slično) osnovana temeljem propisa Republike Hrvatske koja
na neprofitnoj osnovi štiti i promiče interese svojih članova. Udrugama bolesnika smatraju se i
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strane udruge, organizacije, savezi, zajednice, mreže, koordinacije i drugi oblici udruživanja
bolesnika i njihovih njegovatelja te udruga bolesnika koje su osnovane i djeluju po pravu državačlanica Europske unije u kojima imaju registrirano sjedište.
PV: Prijenos vrijednosti - neposredan ili posredan prijenos imovinske (primjerice, novac, stvari) ili
neimovinske (primjerice, usluge, prava i bilo kakve druge koristi) vrijednosti, koji je izvršen u svrhu
oglašavanja ili u bilo koju drugu svrhu a u vezi s razvijanjem i prodajom lijekova koji se izdaju na
recept. Radi izbjegavanja zabune:
i.

neposredni prijenos vrijednosti znači prijenos koji proizvođač lijeka izvrši izravno
primatelju;

ii.

posredni prijenos vrijednosti znači prijenos koji treće osobe (primjerice, ugovorne
istraživačke organizacije), postupajući u ime proizvođača lijeka, vrše u korist primatelja i svi
prijenosi vrijednosti koji se izvršavaju putem posrednika uz uvjet da proizvođač lijeka znade
ili može identificirati zdravstvenog radnika ili zdravstvenu organizaciju koja ostvaruje korist
od takvog primitka.
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4. Opseg objavljivanja
Izvještaj uključuje prijenose vrijednosti koje su obrađivale Pfizer pravne osobe iz Hrvatske,
tijekom izvještajnog razdoblja za 2020. Izvještaj također može uključivati prijenose vrijednosti
koje je pokrenuo Pfizer Upjohn tijekom istog razdoblja.
Vremenski okvir za PV: Izvještaj o objavljivanju uključuje transakcije koje imaju datum
izvještavanja u izvještajnom razdoblju koje se objavljuje.
Datum PV: datumi uzeti u obzir za objavljivanje su:
Izravni PV: datum plaćanja
Neizravni PV: datum izvještavanja krajnji je datum događaja
Prijenos vrijednosti u slučaju otkazivanja:
- Naknade za otkazivanje se ne prijavljuju
- Ne-pojavljivanje se ne prijavljuje ako Pfizer ne može potvrditi primanje vrijednosti
Višegodišnji ugovor: 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
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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.
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 države koje
nisu uključene u EFPIA-u Pfizer će poduzeti sve napore kako bi prikupio i objavio izravna
plaćanja koje su izvršile Pfizerove podružnice.
Valuta: Prijenosi vrijednosti iskazuju se u kunama (HRK). Prijenosi vrijednosti izraženi u drugim
valutama pretvaraju se u kune (HRK) za vrijeme nastanka izvještaja. Primijenjen je Pfizerov
standardni tečaj za prijenose vrijednosti na dan plaćanja.
Jezik objavljivanja: Izvještaj o objavljivanju prijenosa vrijednosti objavit će se na jeziku kako je
definirano lokalnim kodeksom/zakonom trgovačkog udruženja.
Uključivanje UB: UB bit će uključeni u izvještaj o objavljivanju prijenosa vrijednosti samo ako su
u opsegu izvješćivanja kako je definirano u kodeksu/zakonu zemlje.
Porez na dodanu vrijednost (PDV): Obračunavanje PDV-a ovisi o PV:
Izravni PV: neto iznos.
Neizravni PV: neto iznos.

5. Objava
Objava/Ponovna objava: Pfizer će objaviti izvještaj o objavljivanju prijenosa vrijednosti u skladu s
rokovima u zemljama kako ih definira trgovačko udruženje ili vlada. Ponovna objava će se
provoditi prema potrebi i u skladu s lokalnim kodeksima/zakonima.

7

