DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)
I DALIS
PATVIRTINTA IFPA VISUOTINIAME SUSIRINKIME 2020-11-24
PATVIRTINTA VGA VISUOTINIAME SUSIRINKIME 2020-11-25

Šie DUK yra susiję su Vaistų rinkodaros etikos kodekso
2020 metų versija

2 SKYRIUS. SANTYKIAI SU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAIS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ORGANIZACIJOMIS IR PACIENTŲ ORGANIZACIJOMIS

10 STRAIPSNIS. RENGINIAI IR SVETINGUMAS
1 KLAUSIMAS. Ar galima pateikti maitinimą sveikatos priežiūros specialistams nuotolinių renginių metu?
ATSAKYMAS. Šis klausimas apibrėžtas nustatytoje maitinimo nuotolinių renginių metu tvarkoje.
MAITINIMO NUOTOLINIŲ RENGINIŲ METU TVARKA
APIBRĖŽIMAI
Bendrovės nuotolinis renginys yra Bendrovės (ne trečiosios šalies, pvz. SPO, universiteto, mokslinės
profesinės organizacijos) organizuojamas renginys, kurio metu vienas ar daugiau renginio dalyvių (i) nėra
toje pačioje vietoje kaip pranešėjas, ir (ii) dalyvauja renginyje prisijungdamas per nuotolinės prieigos
platformą.
Trečiosios šalies nuotolinis renginys – tai renginys, kurį nuotoliniu būdu organizuoja trečioji šalis, o ne
Bendrovė. Jeigu Bendrovė organizuoja nuotolinį renginį per trečiąją šalį, toks renginys laikomas Bendrovės
nuotoliniu renginiu. Bendrovėms draudžiama organizuoti maitinimą trečiųjų šalių nuotoliniuose
renginiuose.
BENDROVĖS NUOTOLINIŲ RENGINIŲ PAVYZDŽIAI / TIPAI
Individualus nuotolinis: visi dalyviai jungiasi nuotoliniu būdu, Bendrovė organizuoja renginį taip, kad visi
dalyviai jungiasi individualiai iš atskirų vietų per nuotolinės prieigos platformą. Jei kai kurie renginio
dalyviai savo iniciatyva nuspręs jungtis prie renginio iš tos pačios vietos, toks renginys vistiek bus
individualus nuotolinis.
Hibridinis: dalis renginio dalyvių yra toje pačioje vietoje kartu su Bendrovės atstovu, o kiti dalyviai jungiasi
individualiai iš atskirų vietų per nuotolinės prieigos platformą.
Grupinis nuotolinis: grupė dalyvių jungiasi prie renginio per nuotolinės prieigos platformą būdami toje
pačioje Bendrovės užsakytoje patalpoje, pvz. konferencijų salėje, kai tuo tarpu pranešėjas/ai ir Bendrovės
atstovas yra kitoje vietoje ir jungiasi nuotoliniu būdu.
REIKALAVIMAI NUOTOLINĖS PRIEIGOS PLATFORMAI BENDROVĖS NUOTOLINIŲ RENGINIŲ METU
Nuotolinės prieigos platforma turi turėti technines galimybes dokumentuoti kiekvieno nuotoliniu būdu
prisijungusio dalyvio vardą, prisijungimo laiką .
REIKALAVIMAI MAITINIMUI BENDROVĖS NUOTOLINIŲ RENGINIŲ METU
Individualiuose Bendrovės nuotoliniuose renginiuose maitinimas draudžiamas.
Svetingumas Bendrovės nuotolinio renginio metu turi būti pagrįstas ir griežtai apsiriboti pagrindiniu
renginio tikslu.
Maitinimas turėtų būti organizuojamas tik tada, kai pagrįstai tikimasi, kad sveikatos priežiūros specialistai
dalyvaus viso renginio metu.
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Bendrovės nuotoliniuose renginiuose maitinimas galimas tik tuo atveju, jei Bendrovės atstovas fiziškai yra
renginio vietoje arba virtualiai dalyvauja renginyje.
Grupiniuose Bendrovės nuotoliniuose renginiuose maitinimas gali būti organizuojamas, kai renginyje
vienoje vietoje dalyvauja ne mažiau trijų dalyvių.
Bendrovės nuotolinio renginio dalyvių skaičius turi būti žinomas iš anksto: (i) renginio dalyviai kviečiami
asmeniniais kvietimais, kur nurodyta renginio dienotvarkė, laikas, vieta, (ii) ir turi patvirtinti savo
dalyvavimą.
Maitinimo faktas turi būti patvirtintas dalyvių parašais dalyvių sąraše. Dalyvių sąraše turi būti renginio
pavadinimas, data, laikas, dalyvių vardai, pavardės, parašai. Dalyvių sąrašas su parašais gali būti pateiktas
Bendrovei ir elektroniniu būdu, pvz. jį nufotografavus ar nuskenavus.
Maitinimas gali būti organizuojamas tik numatytoje renginio vietoje (pvz. gydytojų kabinete, salėje),
maistas negali būti pristatomas į namus.
Maistas užsakomas tik per maisto paslaugų tiekėjus, užtikrinant jo kokybę, higienos reikalavimus.
Bendrovė turi išsaugoti užsakymo dokumentaciją, įskaitant faktinę maisto pristatymo vietą bei laiką.
Maistas pristatomas tik renginio dieną, prieš prasidedant renginiui arba renginio metu

5 SKYRIUS. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS APIE BENDROVIŲ PERLEISTAS VERTES

22 STRAIPSNIS. INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS, SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJOMS IR PACIENTŲ ORGANIZACIJOMS PERLEISTAS VERTES ATSKLEIDIMAS
1 KLAUSIMAS. Bendrovė pasirašo rėmimo sutartį su SPO, kur viena iš rėmimo sąlygų tiesiogiai atsiskaityti su SPS
SPO vardu. Kadangi Bendrovė pasirašo rėmimo sutartį su SPO – ši suma bus deklaruota VMI, o pagal naujus
skaidrumo reikalavimus, jei žinomas konkretus SPS ir jis turi būti atskleidžiamas individualiai. Taip pat jei ir nebūtų
pasirašoma tiesioginė sutartis su SPS, bet jis identifikuotas prašyme, taip pat atsiranda prievolė individualiam
atskleidimui. Kaip reikia deklaruoti?
ATSAKYMAS. Deklaruoti reikia ir VMI, ir VVKT. Ataskaitos VMI šablono lentelėje yra speciali žvaigždutė,
nurodanti galimą dubliavimą.
2 KLAUSIMAS. Kaip Bendrovė turi pasirašyti sutartis su trečiąja šalimi, organizuojančia renginį SPO vardu, jeigu
nėra tiksliai žinomas SPO? Neturint trišalės sutarties, galutinis naudos gavėjas ar net gavėjai nėra aiškūs, tai kaip
tada deklaruoti? Nurodant tik trečią šalį? Kaip galimas pasiūlymas, gal reikia dvišalėse sutartyse visgi identifikuoti
naudos gavėją, kurį patvirtintų trečia šalis?
ATSAKYMAS.
Kokiu būdu Bendrovė pasirašys sutartis – ar dvišales, ar trišales, tai yra Bendrovės vidaus reikalas.
Jeigu prašyme paremti renginį, organizuojamą renginių organizatoriaus, nėra nurodyta, koks SPO yra
užsakovas (t.y. kuris SPO išduoda renginio dalyvio pažymėjimą), Bendrovė turėtų to paklausti renginių
organizatoriaus. Bendrovė neturėtų pasirašyti rėmimo ar kitokios sutarties su organizatoriumi, kuris
organizuoja renginį SPO vardu, bet nenurodo, koks tai SPO.
Jeigu organizuojamas jungtinis renginys kelių SPO vardu, tuomet ataskaitoje turi būti įvardinti visi SPO,
proporcingai išdalijant perleistas vertes, ir renginio organizatorius, per kurį buvo perleistos vertės SPO.
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Jeigu renginių organizatorius savo vardu (nėra jokio kito renginį kuruojančio SPO) organizuoja SPS skirtą
renginį, kuriame bus išduodami SAM pripažįstami tęstinio medicininio mokymo pažymėjimai, tai tuomet
toks renginio organizatorius pats atlieka SPO vaidmenį.
Jeigu renginių organizatorius organizuoja renginį savo vardu (nėra jokio kito renginį kuruojančio SPO), bet
SAM pripažįstami TMM pažymėjimai neišduodami, tai toks renginys nelaikomas edukaciniu-moksliniu ir
neturėtų būti bendrovės remiamas. Jeigu tokį renginį Bendrovė remia, jis turėtų būti laikomas tos
Bendrovės reklaminiu renginiu.
3 KLAUSIMAS. Ar perleistų verčių suma turi būti išskaidyta tuo atveju, kai galutinis naudos gavėjas yra ta pati
SPO, bet techniniai organizatoriai skirtingi?

ATSAKYMAS. Taip, perleistų verčių suma turi būti išskaidyta, kaip parodyta apatinėje lentelėje
4 KLAUSIMAS. Jeigu yra keletas mokėjimų per tą patį techninį organizatorių, o galutinis naudos gavėjas yra ta
pati SPO, ar ataskaitoje pateikiama suma turi būti suvestinė (aggregate)? Pvz, 5mokėjimai po 100 eur techniniam
organizatoriui Nr.1, o galutinis naudos gavėjas visų mokėjimų yra ta pati SPO “X”.
ATSAKYMAS. Taip.
5 KLAUSIMAS. Ar juridiniam arba fiziniam asmeniui perleistų verčių suma atskleidžiama suvestinė susumavus
visus vertės perleidimus ataskaitiniais metais pagal perleistos vertės tikslą?
ATSAKYMAS. Turi būti taip, kaip lentelėje prašoma – išskaidyta pagal atskiras kategorijas, o kategorijos
viduje susumuota, jeigu perleistos vertės yra tam pačiam SPS toje pačioje kategorijoje, arba tam pačiam SPO per tą
patį trečiąjį asmenį.
6 KLAUSIMAS. Koks yra ataskaitose pateikiamos sumos formatas? pvz. 123,456.78
ATSAKYMAS. Bendrovės formatą pasirenka pačios savo nuožiūra. Teisės aktuose formatas neapibrėžtas.
7 KLAUSIMAS. Kokia suma turi būti ataskaitoje GROSS/NET?
ATSAKYMAS. Turi būti atskleista Gross suma (minus PVM jeigu jį Bendrovė susigrąžino), t.y. suma, kuri
faktiškai kainavo bendrovei, nes tai atitinka bendrovės perleistą vertę. Bendrovės sumokėti mokesčiai už vertės
gavėją irgi yra perleista vertė.
8 KLAUSIMAS. Ar ataskaitų pabaigoje esančioje eilutėje „Iš viso (EUR)“ turi būti pateikiama bendra visos
ataskaitos suma ar tarpinės sumos kiekvieno SPO ar SPS
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ATSAKYMAS. Ataskaitos pabaigoje pateikiama bendra visos ataskaitos suma.
9 KLAUSIMAS. Ar cross border transactions patenka į šias ataskaitas?
ATSAKYMAS. Taip, kai Lietuvos SPS samdo Bendrovės filialai užsienyje.
10 KLAUSIMAS. Kokia kalba ir kokiu formatu (excel, pdf) ataskaitos turi būti pateikiamos?
ATSAKYMAS. Ataskaitos turi būti pateiktos valstybine lietuvių kalba. Formatas teisės aktuose
neapibrėžtas. Logiška būtų pateikti pdf.
11 KLAUSIMAS. Ar identifikavus klaidą ataskaitoje po ataskaitų paskelbimo yra galimybė siųsti pataisymus?
ATSAKYMAS. Teisės aktuose tokia galimybė nėra uždrausta, todėl galima.
12 KLAUSIMAS. Ar yra numatytos baudos pateikus ataskaitas po termino?
ATSAKYMAS. Teisės aktai konkrečių baudų nenumato, bet yra bendros nuobaudos už įstatymų
nesilaikymą.

23 STRAIPSNIS. INFORMACIJA APIE PERLEISTAS VERTES, SUSIJUSIAS SU MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR
PLĖTRA
1 KLAUSIMAS. Kurioje ataskaitoje atskleisti perleistas vertes, susijusias su neklinikiniais ir neintervenciniais
tyrimais?
ATSAKYMAS. Įstatyme neprašoma atskleisti perleistų verčių, susijusių su kokiais nors mokslo ir plėtros
tyrimais. Jos turi būti atskleistos Bendrovių tinklapiuose kartu su R&D perleistomis vertėmis, kai tyrimai
prospektyviniai. Jos turi būti įtrauktos į ataskaitą VVKT už konsultacines paslaugas, kai tyrimai retrospektyviniai.
Neklinikiniai tyrimai R&D kontekste turi būti atskleisti kartu su R&D perleistomis vertėmis.
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