KODEKS ORGANIZACIJE MEDICINES FOR
EUROPE O OBJAVLJIVANJU PRIJENOSA VRIJEDNOSTI

SHEMA SAMOCERTIFICIRANJA
HRVATSKA
Zdravstveni djelatnici i organizacije s kojima Alvogen d.o.o. (Alvogen Hrvatska) surađuje, farmaceutskoj
industriji pružaju vrijedna, neovisna i stručna znanja koje proizlazi iz njihovog kliničkog i upravljačkog
iskustva. Farmaceutske tvrtke kao vlasnici znanstvenih spoznaja i stručnjaci za lijekove, mogu biti
jedinstveni izvor za sustave zdravstvene skrbi i pružatelje zdravstvenih usluga, od čega će korist u
konačnici imati pacijenti.
Tijekom cijelog životnog ciklusa lijekova, farmaceutske tvrtke surađuju sa znanstvenicima i
zdravstvenim djelatnicima. Takve su suradnje neophodne za udovoljavanje potrebama pacijenata.
Industrija i zdravstveni djelatnici surađuju na nizu aktivnosti, od kliničkog istraživanja do dijeljenja
najbolje kliničke prakse i razmjene informacija o načinu na koji se novi lijekovi uklapaju u tijek liječenja
pacijenta.
Određene europske zemlje usvojile su kodekse i smjernice kako bi osigurale uzajamnu komunikaciju
sa zdravstvenim djelatnicima i organizacijama koja zadovoljava visoke standarde integriteta i
transparentnosti. Izgradnjom veće transparentnosti odnosa između farmaceutskih tvrtki i zdravstvenih
djelatnika/zdravstvenih organizacija želi se postići razumijevanje suradnje i prepoznavanje njezine
vrijednosti za brigu o pacijentima.
Alvogen Hrvatska poštuje obveze transparentnosti objavljivanja, sukladno lokalnim zakonima i
propisima te sukladno Kodeksu organizacije Medicines for Europe.
Alvogen Hrvatska ovime potvrđuje da u svojim objavama izvješćuje o prijenosima vrijednosti izvršenima
2019. godine, u skladu s Kodeksom ponašanja organizacije Medicines for Europe primjenjujući
slijedeća načela:

Kvaliteta objavljivanja
Alvogen Hrvatska potvrđuje:
•

da se njegova objavljivanja provode u zemlji u kojoj posluje;

•

da njegova objavljivanja obuhvaćaju izravne i neizravne prijenose vrijednosti, kako je utvrđeno
u kodeksima i povezanim smjernicama koje je izdala organizacija Medicines for Europe;

•

da njegova Metodološka napomena opisuje proces koji je društvo slijedilo kako bi prikupilo
podatke koji se ovdje objavljuju.

Metodologija koja se primjenjuje za prikupljanje i organiziranje prijenosa vrijednosti sukladna je
zahtjevima Kodeksa organizacije Medicines for Europe o objavljivanju.
Zbirna objavljivanja ograničena su na prijenos vrijednosti vezan uz Istraživanje i razvoj te na
onaj prijenos vrijednosti koji se ne može objaviti pojedinačno iz pravnih razloga jer za
objavljivanje takvog prijenosa vrijednosti nije dobivena suglasnost zdravstvenih djelatnika i
zdravstvenih organizacija.

U 2019. godini Alvogen Hrvatska zadržao je mogućnost zbirnog objavljivanja kako bi objavio prijenos
vrijednosti izvršen zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim organizacijama.

Kvaliteta podataka i integritet
Alvogen Hrvatska ima uspostavljene politike i postupke kojima regulira kako i u kojim okolnostima se
plaćanja i druge razmjene vrijednosti mogu izvršiti prema zdravstvenim djelatnicima i institucijama, kao
i kako se takve aktivnosti/plaćanja mogu zabilježiti unutar financijskog sustava Alvogena Hrvatska.
Elektronički i ručni dohvati podataka složeni su procesi koji ovise o poštivanju važećih politika unutar
tima te o točnosti podataka koje pružaju dobavljači-treće strane.
Alvogenov tim odgovoran za određenu zemlju, odgovoran je za točnost, primjereno izvještavanje i
objavljivanje podataka na Alvogenovoj internetskoj stranici (www.alvogen.com). Svi članovi tima koji
pokreću transakciju povezanu sa zdravstvenim djelatnikom/institucijom odgovorni su slijediti
uspostavljene procese u kojima je utvrđena odgovarajuća dokumentacija i klasifikacija troškova.
Vlasnici poslovnih procesa za svaku vrstu transakcije (npr. programe za govornike, savjetovanje)
moraju također izvršiti svoje dužnosti, a koje obuhvaćaju provjeru poštivanja procesa, izvještavanje o
svim poznatim kršenjima i ispravljanje poznatih pogrešaka ili pogrešnih klasifikacija što je prije moguće.
Procesi i odgovornosti za ove preduvjete navedeni su u Alvogenovom Priručniku za sukladnost.
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