Dirbama kartu
pacientams:
Konsultavimo vaidmuo
Farmacijos pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas yra naudingas pacientams. Šio
bendradarbiavimo rezultatas – sukurti inovatyvūs medikamentai, gerinantys daugelio ligų prognozę bei sergančiųjų
gyvenimo kokybę. Pramonė ir sveikatos priežiūros specialistai kartu dirba įvairiose srityse – nuo klinikinių tyrimų iki
dalijimosi gerąja klinikine praktika ir keitimosi informacija apie tai, kaip naujus vaistus vartoja pacientai.

Kas yra konsultavimas?
Konsultavimas yra veikla, kai sveikatos priežiūros specialistai teikia bendrovei paslaugas, už kurias gauna atlygį.
Tokia veikla gali būti pranešimų skaitymas renginiuose, pirmininkavimas susirinkimams, dalyvavimas
patariamosiose tarybose arba kitokio pobūdžio konsultavimas. Kitokio pobūdžio konsultavimas galėtų būti,
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialisto teikiami profesiniai patarimai vaistų kūrimo, medicinos reikšmės pacientų
gyvenime, sveikatos ekonomikos arba gerosios klinikinės patirties klausimais.
Dalijimasis žiniomis yra konsultacinių ryšių pagrindas. Bendrovės gali kurti savo būsimas mokslinių tyrimų
programas remdamosi specialistų nuomone. Suprasdamos, kaip naują vaistą vartoja pacientai, bendrovės
galės teikti tinkamą informaciją, pasirūpinti švietimu ir mokymu, paremti naujo vaisto pristatymą, kad būtų
užtikrintas geriausias pacientų gydymo rezultatas. Gydytojai praktikai gali gauti naudos dalydamiesi mintimis su
kolegomis arba formuodami savo supratimą apie mokslo sritį, kuria grindžiami nauji gydymo metodai. Galutiniai
tokio keitimosi informacija naudos gavėjai yra pacientai, nes būtent jie naudojasi jų sveikatos poreikius atitinkančių
naujų vaistų teikiamais privalumais.
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Kokiomis taisyklėmis reglamentuojamos konsultavimo sutartys?
Pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų santykiai yra labai gerai reglamentuoti. Visi santykiai su sveikatos
priežiūros specialistais reglamentuojami ES direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio
žmonėms skirtus vaistus, Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) sveikatos priežiūros
specialistų kodeksu bei galiojančiais EFPIA narių asociacijų nacionaliniais kodeksais ir kitais galiojančiais (vietos)
vidaus politikos dokumentais, procedūromis ir įstatymais.
Kad galėtų teikti konsultacijas pagal sutartis, sveikatos priežiūros specialistas turi skirti tam laiko ir turėti profesinių
žinių, kurios dažnai yra platesnės nei jų pagrindinė veikla. Todėl yra tikslinga jiems mokėti už skirtą laiką bei atlyginti
išlaidas, kaip antai kelionių. Atlygis turi būti nustatytas rašytinėje sutartyje, turi būti griežtai susijęs su suteiktomis
paslaugomis ir joms proporcingas, jo dydis turi atitikti tikrąją rinkos vertę ir tam tikrus veiklos kodeksus, taisykles ir
įstatymus. Šis atlygis negali būti panaudotas kaip skatinimo priemonė rekomenduoti, išrašyti, pirkti, tiekti, parduoti ar
vartoti konkrečius vaistus.

Nauja skaidrumo era
2016 m. birželį farmacijos pramonės bendrovės pradės viešai teikti informaciją apie sveikatos priežiūros
specialistams atliktus mokėjimus už konsultacinę veiklą. Atlygis sveikatos priežiūros specialistams pagal konsultacijų
sutartis bus nurodomos Mokesčių Atlygio kategorijoje, jei tai atlygis, ir Susijusių išlaidų kategorijoje, jei tai kelionės ir
apgyvendinimo išlaidos, jei tokių yra. Suteikus dar daugiau skaidrumo šiems jau ir taip tinkamai reglamentuojamiems
svarbiems santykiams, bus galima sustiprinti pasitikėjimu pagrįstą ir skaidrų bendradarbiavimą. Pramonė parodė
iniciatyvą atsižvelgdama į savo įsipareigojimus šių santykių atžvilgiu.
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