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2020 EFPIA: Obvestilo o uporabljeni metodologiji – Eli Lilly Slovenija 

 
Ta dokument opisuje metode, uporabljene za izpolnitev zahtev, opisanih v Kodeksu transparentnosti. 

 
Poročilo izključuje združenja bolnikov, saj bodo obveznosti poročanja izpolnjene preko Kodeksa 
sodelovanja z združenji bolnikov. 

 
Poročilo vključuje plačila in druge prenose vrednosti (Transfer of Values – ToV) zdravstvenim delavcem 
in zdravstvenim ustanovam, pridobljene v posameznem koledarskem letu. Vsi zneski v poročilu so 
prikazani v lokalni valuti. DDV in druge dajatve so iz poročila izključeni, razen kadar to ni mogoče. Pri 
zdravstvenih delavcih/zdravstvenih ustanovah, ki sami poravnavajo davčne obveznosti, je znesek 
davka vključen v skupni izplačani znesek. 

 
V primeru da zaradi okoliščin (na primer: odpoved dogodka, predčasna odpoved udeležbe) zdravstveni 
delavec ali zdravstvena ustanova ni koristil/a posameznega prenosa vrednosti se le ta ne vključi v poročilo, 
četudi je strošek za družbo Eli Lilly že nastal. 

 
To poročilo vključuje tudi prenose sredstev, povezane s posameznimi lokalnimi ustanovami. 

 
Datum posameznega prenosa sredstev je pri honorarjih za storitve in svetovanje enak datumu 
izvedbe plačila. Pri prispevkih k stroškom udeležbe na dogodku je datum prenosa sredstev enak 
datumu(om), ki se nanaša(jo) na dogodek/srečanje. 

 
V zvezi s sredstvi za honorarje za storitve in svetovanje in prispevki k stroškom udeležbe na dogodku 
se za poročanje uporabijo dejanski zneski plačila in/ali z njimi povezani drugi stroški ter dejanski zneski 
letalskih in avtobusnih vozovnic, vozovnic za vlak in stroški zasebnih prevozov. Povprečje se uporablja 
pri poročanju prijavnin na dogodke, nastanitev in pri skupinskih prevozih. Če družba Lilly del prijavnin 
na dogodek prejme brezplačno, se teh ne uporablja za izračun povprečnega zneska. Brezplačna 
nastanitev prav tako ni vključena v povprečni znesek za poročanje prenosa sredstev. 

 
Definicije zdravstvenega delavca/zdravstvene ustanove praviloma sledijo definicijam EFPIA in vsi 
prenosi sredstev, zagotovljeni zdravstvenim delavcem/zdravstvenim ustanovam, se poročajo znotraj 
ustrezne kategorije. V Sloveniji so zdravstveni delavci, ki opravljajo storitve kot samostojni podjetniki 
– s. p. (kjer je zdravstveni delavec edini zaposleni v družbi), obravnavani kot zdravstvena ustanova. 

 
Kategorija, v kateri se razkrijejo prenosi vrednosti, se določi na podlagi izpolnjenega obrazca Soglasje 
za javno objavo plačil in drugih prenosov sredstev za zdravstvene delavce. 
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V primeru podaje soglasja so vsi prenosi vrednosti razkriti individualno na ime prejemnika. Če soglasje 
ni podano, so vsi prenosi vrednosti razkriti v skupinski objavi, kjer osebni podatki niso razkriti. Delno 
soglasje (soglasje, podano samo za določene prenose vrednosti) ni mogoče. 

Kar zadeva prenose sredstev v drugih državah, ko se prenos sredstev pojavi v ali zunaj matične države, 
so prenosi sredstev razkriti v državi, kjer prejemnik primarno opravlja dejavnost zdravstvenega delavca, 
oziroma v državi, kjer je sedež zdravstvene ustanove. 

Donacije in nepovratna sredstva za zdravstvene ustanove v denarju ali drugi obliki (tj. donacije 
izdelkov), ki so sestavljene iz zdravstvenih delavcev in/ali opravljajo zdravstvene storitve, so vključene 
v poročilo. 

Sponzorske pogodbe z zdravstvenimi ustanovami/tretjimi osebami, ki jih zdravstvena ustanova 
imenuje za upravljanje dogodka, ki ga zdravstvena ustanova organizira, so vključene v poročilo. Če 
dogodek organizira tretja oseba, ki jo za upravljanje dogodka imenuje zdravstvena ustanova, je znesek 
prenosa sredstev razkrit pod imenom zdravstvene ustanove. 

 
Prijavnine na strokovna srečanja za zdravstvene delavce, sponzorirane s strani družbe Lilly, so razkrite 
v delu, kjer so razkriti prenosi sredstev zdravstvenim delavcem. Znesek za poročanje prenosa sredstev 
je enak povprečnemu znesku prijavnin zdravstvenih delavcev, ki jih sponzorira družba Lilly. 

Prenosi sredstev, ki se nanašajo na potovanja, vključujejo dejanske zneske letalskih in avtobusnih 
vozovnic, vozovnic za vlak in stroške zasebnih prevozov. Prenosi vrednosti za nastanitev so enaki 
povprečni ceni hotelske sobe, sponzorirane s strani družbe Lilly, za zdravstvene delavce, ki so 
udeleženci srečanja. Prenosi sredstev za potovanja in namestitev so razkriti v delu, kjer so razkriti 
prenosi sredstev zdravstvenim delavcem. 

Plačila zdravstvenim delavcem za storitve in svetovanje in s tem povezani stroški so vključeni v 
poročilo. 

Plačila zdravstvenim ustanovam za storitve in svetovanje ter s svetovanjem povezane storitve, kot so 
svetovanje, štipendije, retrospektivne neintervencijske študije, partnerstva in izobraževalne storitve, 
so vključeni v poročilo. 

Drugi stroški vključujejo potne stroške in stroške nastanitve, ki izhajajo iz storitev ali svetovanja, 
dogovorjenih v pogodbi. Ti stroški so vključeni v poročilo, razen če so drugi stroški del honorarja in jih 
ni mogoče ločiti od plačila storitev. 

 
Razkritja raziskav in razvoja vključujejo prenose sredstev za zdravstvene delavce ali zdravstvene 
ustanove v zvezi z načrtovanjem in vodenjem: (i) nekliničnih študij (kot je opredeljeno v načelih OECD 
dobre laboratorijske prakse); (ii) kliničnih študij (kot so opredeljene v Direktivi 2001/20/EC); ali 
(iii) neintervencijskih prospektivnih študij, ki vključujejo zbiranje podatkov o bolnikih s strani ali v 
imenu posameznega ali skupine zdravstvenih delavcev posebej za raziskavo (Kodeks sodelovanja z 
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zdravstvenimi delavci, poglavje 15.01). Razkritje vključuje študije, vodene s strani družbe Lilly, ter 
študije, vodene s strani CRO (Clinical research organization). Ta razkritja so v poročilo vključena v 
poglavju Raziskave in razvoj. 

Po objavi poročila zdravstveni delavci/zdravstvene ustanove lahko zahtevajo spremembo vsebine ali 
popravek podatkov in posodobitev v javno dostopnem poročilu. Po vsaki spremembi mora biti javno 
dostopno poročilo posodobljeno in mora odražati vse spremembe. 

Datum objave: Datum objave je enak datumu, ko je bilo poročilo izdano s pomočjo internega 
sistema. 
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