2018 Metoodiline juhend – Eesti
Käesolev metoodiline juhend kirjeldab meetodeid, mida on kasutatud, et täita nõudeid, mis tulenevad
EFPIA tervishoiutöötajate/tervishoiuorganisatsioonide koodeksist (Euroopa Ravimitootjate
Föderatsiooni
ja
Liitude
koodeks
ravimifirmade
poolt
tervishoiutöötajatele
ja
tervishoiuorganisatsioonidele tehtud maksete avalikustamise kohta) ja RTL eetikakoodeksist (Eesti
Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks). Esimeses osas näidatakse ära metoodika, mida on kohaldatud
kõikidele maksetele (transfers of value - ToV). Teine osa kirjeldab kategooriate kaupa metoodikat RTL
tervishoiutöötajate/tervishoiuorganisatsioonide avalikustamise vormil.

Metoodika, mida on rakendatud kõikidele maksetele (ToV)
Aruandest on välja jäetud patsiendiorganisatsioonid, arvestades, et aruandluse kohustused täidetakse
EFPIA patsiendiorganisatsioonide koodeksi alusel.
Mitmeaastaste lepingute käsitluse osas sisaldavad aruanded makseid (ToV), mis on tehtud vastava
kalendriaasta jooksul. Aruanded on avalikustatud kohalikus vääringus (EUR). Käibemaksud (km), nagu
ka muud maksud on välja jäetud, kui see on olnud administratiivselt võimalik. Tervishoiutöötajate
töötasud on esitatud brutosummades. Tervishoiuorganisatsioonide puhul, kes maksavad oma
kinnipeetavad maksud ise, sisaldub maksusumma tasutud kogusummas.
Makse kuupäeva tunnustamise osas vastab teenusetasu makse kuupäev maksmise kuupäevale.
Ürituste kulude toetuste osas vastab makse kuupäev päeva(de)le, mis seonduvad
ürituse/kohtumisega.
Teenusetasuna ja ürituste kulude toetusena tehtud maksete summade puhul on rakendatud
tasudele ja/või seotud hüvitatavatele kuludele, nagu ka lennu-, kaugliinibusside, rongi- ja
eratranspordile tegelikke summasid. Keskmiseid väärtusi on rakendatud registreerimistasude,
majutuse ja grupitranspordi puhul.
Seoses tervishoiutöötaja/tervishoiuorganisatsiooni definitsioonidega, järgitakse üldreeglina RTL
Eetikakoodeksi
definitsioone
ning
iga
makse,
mis
tehakse
tervishoiutöötajatele/tervishoiuorganisatsioonidele, raporteeritakse vastavates kategooriates.
Seoses tervishoiutöötaja/tervishoiuorganisatsiooni nõusolekuga, määrab nõusolek vastava
kategooria, kus makse avalikustatakse. Üldreeglina on avalikustamiseks vajalik tervishoiutöötaja
nõusolek ning tervishoiuorganisatsiooni nõusolek ei ole vajalik.
Juhul, kui nõusolek on antud, avalikustatakse kõik maksed individuaalselt nimede tasandil. Kui
nõusolekut ei ole antud, avalikustatakse kõik maksed aruande agregeeritud osas ilma nimedeta.
Osaline nõusolek (makse avalikustatakse sõltuvalt igakordsest tegevusest) ei ole võimalik valik.
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Piiriüleste maksete korral, kui makse toimub kas riigis või väljaspool seda riiki, on maksed
avalikustatud riigis, kus asub saaja peamise tegevuskoha aadress tervishoiutöötaja puhul või
päritoluriik tervishoiuorganisatsiooni puhul.
Individuaalsete kategooriate metoodika RTL tervishoiutöötajate/tervishoiuorganisatsioonide
avalikustamise vormil
Annetused ja toetused, mis on antud tervishoiuorganisatsioonidele rahas või muul viisil, mis hõlmavad
tervishoiutöötajaid ja/või neid, kes pakuvad tervishoiuteenust, sisalduvad selles aruandes.
Toetuslepingud tervishoiuorganisatsioonidega või tervishoiuorganisatsioonide poolt nimetatud
kolmandate osapooltega ürituse korraldamiseks, mis on korraldatud tervishoiuorganisatsioonide
poolt, sisalduvad selles aruandes. Juhul, kui üritust korraldab tervishoiuorganisatsiooni poolt
nimetatud kolmas osapool, avalikustatakse makse tervishoiuorganisatsiooni nime alt. Kui ei ole
võimalik eristada makset iga üritusse kaasatud tervishoiuorganisatsiooni kohta, eeldatakse, et
tervishoiuorganisatsioonidel on sarnased kaasatuse astmed. Sellisel juhul jagatakse makse
tervishoiuorganisatsioonide arvuga, kellest igaühe kohta raporteeritakse, et nad said võrdse osa
maksest.
Registreerimise tasud Lilly poolt sponsoreeritud tervishoiutöötajatele avalikustatakse aruandes
tervishoiutöötajate osas. Makse summa vastab keskmisele registreerimise tasude summale, mis on
makstud Lilly poolt tervishoiutöötajate kohtumisel osalejate eest.
Reisimise ja majutuse osas sisaldab reisimine tegelikke summasid reisikindlustusele, lendudele,
kaugliini bussidele, rongi ja eratranspordile; ja keskmiseid summasid grupitranspordile. Majutuse
makse vastab keskmisele toahinnale hotelliruumides, mille eest Lilly on maksnud tervishoiutöötajate
kohtumisel osalejate eest. Reisimise ja majutuse maksed on raporteeritud aruande
tervishoiutöötajate osas.
Mis puudutab tervishoiutöötajate tasusid teenuste ja konsultatsiooni eest, sisaldab aruanne
esinemiste ja konsulteerimistega seotud tegevusi.
Mis puudutab tervishoiuorganisatsioonide tasusid teenuste ja konsultatsiooni eest, sisaldab aruanne
konsultatsiooniga seotud tegevusi nagu konsultatsioonid, retrospektiivsed mittesekkuvad uuringud,
tervishoiu koostöösuhted ja hariduslikud teenused.
Seotud kulutused, mis on kokku lepitud teenuse- ja konsultatsioonilepingu tasus, sisaldavad erinevaid
reisimise ja majutusega seotud kulutusi vastavalt lepingule. Need kulutused on aruandes kajastatud,
välja arvatud juhul, kui seotud kulutus on osa tasust ja seda ei ole võimalik administratiivselt eristada.
Uurimise ja arenduse avalikustamine hõlmab makseid tervishoiutöötajatele või
tervishoiuorganisatsioonidele, mis seonduvad (i) mittekliiniliste uuringute (nagu on defineeritud OECD
hea laboritava põhimõtetes) planeerimise ja läbiviimisega; (ii) kliiniliste uuringute (nagu on
defineeritud direktiivis 2001/20/EÜ) planeerimise ja läbiviimisega; või (iii) mittesekkuvate uuringutega
planeerimise ja läbiviimisega, mis on oma loomult prospektiivsed ja mis hõlmavad patsiendi andmete
kogumist tervishoiutöötajatest üksikisikutelt või tervishoiutöötajate gruppidelt või nende poolt
spetsiaalselt uuringu jaoks (osa 15.01. RTL tervishoiutöötajate koodeksist).

03_2018_PP-MG-EE-0028

© 2018 Eli Lilly and Company

Avalikustamine sisaldab nii Lilly kui ka kliiniliste uuringute organisatsioonide korraldatud uuringuid
ning sisaldub aruande uurimise ja arenduse osas.
Seoses
aruande
parandustega,
kui
aruanne
on
avaldatud,
võivad
tervishoiutöötajate/tervishoiuorganisatsioonide avaldused nõusoleku muutmiseks või andmete
parandamiseks nõuda avalikult kättesaadavate aruannete uuendamist. Kui uuendused on tehtud,
võivad avalikult kättesaadavad aruanded vajada uuendamist, et peegeldada muudatusi.
Avalikustamise kuupäev: Avalikustamise kuupäev vastab kuupäevale, millal aruanne on sisemiste
süsteemide kaudu loodud.
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