UAB NOVO NORDISK PHARMA 2020 m. ataskaita apie Pacientų organizacijoms suteiktą paramą ir paslaugas

UAB NOVO NORDISK PHARMA report on support to Patient organizations for 2020

Pacientų organizacijos
pavadinimas

Šalis

Suteiktos paramos ar
paslaugų rūšis

Suteiktos paramos ar paslaugų aprašymas

Piniginė suteiktos
finansinės paramos
vertė, EUR

Nefinansinės
paramos vertė, EUR

Mokestis už
paslaugas, EUR

PO name

Country

Types of the support or
services provided

Description of the support or services

Monetary value of
financial support,
EUR

Non-monetary
benefit, EUR

Fees for services
paid, EUR

1 000

-

-

1 000

-

-

1 000

-

-

500

-

-

Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Smalsučiai“
organizuojamos vasaros stovyklos (2020 m. birželioliepos mėn.) dalinis rėmimas.
Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Smalsučiai“
rengiamo ir platinamo periodinio žurnalo "Diabeto IQ"
leidimo dalinis rėmimas.
Lietuvos diabeto forumo organizuojamos stovyklos
sergantiesiems cukriniu diabetu (2020 m. rugsėjo mėn.)
dalinis rėmimas.
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo „Diabitė“
organizuojamo vasaros savaitgalio cukriniu diabetu
sergantiems vaikams ir jaunuoliams (2020 m. rugpjūčio
mėn.) dalinis rėmimas.

Vaikų, sergančių cukriniu diabetu,
klubas „Smalsučiai"

Lietuva

Finansinė parama

Vaikų, sergančių cukriniu diabetu,
klubas „Smalsučiai"

Lietuva

Finansinė parama

Lietuvos diabeto forumas

Lietuva

Finansinė parama

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto
klubas "Diabitė"

Lietuva

Finansinė parama

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto
klubas "Diabitė"

Lietuva

Finansinė parama

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Diabitė“ organizuojamo
renginio 1-ojo tipo diabetu sergantiems vaikams ir
jaunuoliams dalinis rėmimas.

300

-

-

Lietuvos žmonių sergančių
hemofilija asociacija

Lietuva

Finansinė parama

Lietuvos žmonių sergančių hemofilija asociacijos
organizuojamo edukacinio seminaro „LŽSHA jaunimui“
(2020 m. balandžio mėn.) dalinis rėmimas.

2 500

-

-

3 000

-

-

Lietuvos žmonių sergančių
hemofilija asociacija

Lietuva

Finansinė parama

Lietuvos žmonių sergančių hemofilija asociacijos
organizuojamos tarptautinės edukacinės sveikatinimo
stovyklos „International, educational and physical
activity promoting basketball camp for people with
hemophilia 2020“ (2020 m. liepos mėn.) dalinis
rėmimas.

Lietuvos žmonių sergančių
hemofilija asociacija

Lietuva

Finansinė parama

Lietuvos žmonių sergančių hemofilija asociacijos
organizuojamos edukacinės stovyklos „LŽSHA
jaunimui“ (2020 m. rugpjūčio mėn.) dalinis rėmimas.

1 800

-

-

Lietuvos žmonių sergančių
hemofilija asociacija

Lietuva

Finansinė parama

Lietuvos žmonių sergančių hemofilija asociacijos
organizuojamo edukacinio seminaro „Savitarpio
pagalbos grupės sergantiems hemofilija ir jų
artimiesiems“ (2020 m. gruodžio mėn.) dalinis rėmimas.

3 000

-

-

Lietuvos diabeto asociacija

Lietuva

Finansinė parama

1 000

-

-

Lietuvos diabeto asociacija

Lietuva

Finansinė parama

1 600

-

-

Lietuvos diabeto asociacija

Lietuva

Finansinė parama

1 000

-

-

Lietuvos diabeto asociacijos organizuojamų mokymo
stovyklų sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu (2020
m. birželio mėn. ir 2020 m. rugpjūčio mėn.) dalinis
rėmimas.
Lietuvos diabeto asociacijos leidžiamo žurnalo
"Diabetas" leidimo dalinis rėmimas.
Lietuvos diabeto asociacijos organizuojamų edukacinių
renginių sergantiesiems diabetu ir slaugytojams
diabetologams dalinis rėmimas.
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Preambulė
UAB „Novo Nordisk Pharma“ (toliau – „Novo Nordisk“) priklauso „Novo Nordisk“ grupei, kurią sudaro atskiros įmonės įvairiose šalyse. UAB „Novo Nordisk
Pharma“ yra nacionalinių farmacijos įmonių asociacijos narė ir (arba) netiesioginė Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) narė (per
A/S „Novo Nordisk“ Danijoje, Kopenhagoje), todėl kompanija yra įsipareigojusi veikti skaidriai ir kasmet viešai pateikti informaciją apie praėjusiais metais
Pacientų organizacijoms (PO) suteiktą paramą ir paslaugas. 2021 metais pateikiami visų 2020 metų duomenys.
Kaip nurodoma EFPIA kodekso 23.05. punkte ir Lietuvos vaistų rinkodaros etikos kodekso 24 straipsnyje – kiekviena Bendrovė turi paskelbti, kokiomis
metodologijomis naudodamasi ji atskleidė informaciją ir nustatė paramą ir suteiktas paslaugas.
Taigi šia metodologija siekiama aiškiai ir paprastai paaiškinti, kaip UAB „Novo Nordisk Pharma“ vykdo savo pareigą teikti ataskaitas. Be to, metodologija
padeda geriau tokias ataskaitas suprasti. Metodologijos struktūra yra tokia:
1. Bendra santrauka
2. Terminologija ir apibrėžimai, rodantys, kaip „Novo Nordisk“ laikosi informacijos atskleidimo reikalavimų.
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Metodologija sudaryta vykdant UAB „Novo Nordisk Pharma“ pareigą 2021 metų birželio mėn. pateikti ataskaitą apie 2020 ataskaitiniais metais perleistas
vertes.

1. Bendra santrauka
„Novo Nordisk“ visiškai remia informacijos atskleidimo iniciatyvą ir deda daug pastangų siekdama i) įgyvendinti skaidrumo iniciatyvą bei ii) siekiant šio
tikslo atitinkamai interpretuoti EFPIA kodeksą ir Lietuvos vaistų rinkodaros etikos kodeksą ir iii) skatinti savo socialinius partnerius remti šią iniciatyvą,
siekiant skleisti EFPIA atskleidimo kodekso ir atitinkamų vietos farmacijos kompanijų asociacijų iniciatyvų dvasią.
a) Teritorinis atskleidimas
„Novo Nordisk“ grupės narės nusprendė, kad kiekviena prie EFPIA prisijungusi vietos „Novo Nordisk“ kompanija atskleidžia savo informaciją apie suteiktą
paramą ir paslaugas PO, kai pagrindinė veikla tokioje „Novo Nordisk“ kompanijoje vykdoma prisijungusioje šalyje arba šalyje, kur prisijungusi „Novo
Nordisk“ vykdo veiklą per platintojus. Kiekvienoje šalyje informacija atskleidžiama tik vieną kartą (vienoje vietoje). Jei viena prie EFPIA prisijungusi „Novo
Nordisk“ kompanija vykdo veiklą keliose šalyse, prie EFPIA prisijungusi „Novo Nordisk“ kompanija pateikia tiek ataskaitų, kiek šalių ji vykdo veiklą
(kiekvienoje šalyje informacija atskleidžiama atitinkamos šalies kalba). Jei vienoje šalyje veikia kelios „Novo Nordisk“ organizacijos, informacija
atskleidžiama per atitinkamą prie EFPIA prisijungusios „Novo Nordisk“ kompanijos biurą.
b) Duomenų apsauga
„Novo Nordisk“ sutinka su teisės aktais nustatytoms teisėmis (pavyzdžiui, galiojančiomis duomenų apsaugos teisėmis), kurios gali lemti tam tikrus
apribojimus atskleidžiant su asmeniu susijusią informaciją.
c) Informacijos atskleidimas
Kaip numatyta Lietuvos vaistų rinkodaros etikos kodekso 24 straipsnyje – ši informacija teikiama kiekvienais metais „Novo Nordisk“ interneto
svetainėje www.novonordisk.lt. Vienas ataskaitinis laikotarpis apima visus kalendorinius metus. Ataskaitas apie praėjusiais metais PO suteiktą paramą
ir paslaugas „Novo Nordisk“ turi paskelbti kiekvienų metų birželio 20–30 d. ir informuoti apie tai IFPA ir VGA nurodytą trečiąją šalį. Nuorodos į „Novo
Nordisk“ ataskaitą apie PO suteiktas paramas ir paslaugas paskelbiamos www.vaistukodeksas.lt svetainėje iki birželio 30d. imtinai.

2. Terminologija ir apibrėžimai
Toliau pateikti terminai atspindi „Novo Nordisk“ požiūrį ir paaiškina, kaip „Novo Nordisk“ supranta reikalavimus atskleisti informaciją.
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Terminai

„Novo Nordisk“ požiūris

Ataskaitinis laikotarpis

Informacija atskleidžiama kasmet ir kiekvienas ataskaitinis laikotarpis apima visus kalendorinius metus
(ataskaitinis laikotarpis). Ataskaitinis laikotarpis yra 2020 kalendoriniai metai ir informacija atskleidžiama ne
vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.

Ataskaitos pataisymai

Ataskaitos apie PO suteiktą paramą ir paslaugas pataisymus atliks „Novo Nordisk“, įvertinusi kiekvieną atskirą
atvejį.

Ataskaitos valiuta

Ataskaitos valiuta – tai prie EFPIA prisijungusios „Novo Nordisk“ kompanijos šalyje galiojanti valiuta - EUR
„Novo Nordisk“ finansinės sistemos automatiškai apskaičiuoja sumą pagal mokėjimo dieną ir tos dienos valiutos
kursą.

Pacientų organizacija (PO)

Ne pelno siekiantis juridinis asmuo / subjektas (įskaitant skėtinę organizaciją, kuriai jis priklauso), kurį
daugiausia sudaro pacientai ir (arba) globėjai, atstovaujantys pacientų ir (arba) globėjų poreikiams ir (arba)
juos remiantys, ir kurių buveinė, įsteigimo vieta ar pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra Lietuvoje.
„Novo Nordisk“ viešai skelbia sąrašą tų PO, kurioms ji teikia finansinę paramą ir (arba) svarią netiesioginę /
nefinansinę paramą, arba su kuria ji pasirašė sutartį dėl paslaugų teikimo.
Šiame sąraše aprašomas paramos ar paslaugų pobūdis, kuris pakankamai išsamus ir aiškus, kad eilinis
skaitytojas galėtų suvokti paramos ar susitarimo pobūdį be būtinybės atskleisti konfidencialią informaciją.

Parama

Reiškia neatlygintinai teikiamas lėšas, turtą ar paslaugas siekiant paremti PO veiklą, neįpareigojant gavėjo
suteikti prekių ar paslaugų paramos davėjui.
„Novo Nordisk“ ataskaitoje nurodoma parama:
•
finansinės paramos ir patirtų išlaidų piniginė vertė;
•
nepiniginė nauda, kurią PO gauna, kai nefinansinei paramai negalima priskirti pagrįstos piniginės vertės.

Rėmimas

Įstatymams neprieštaraujančiais atvejais „Novo Nordisk“ ar jos vardu suteiktas finansavimas siekiant prisidėti
prie PO vykdomos organizuojamos ar kuriamos veiklos (įskaitant renginius).
„Novo Nordisk“ ataskaitoje nuorodoma suteikta rėmimo suma pinigine išraiška.

Sutartinės paslaugos

Sutartinių paslaugų teikimo atveju atveju „Novo Nordisk“ ataskaitoje nuorodo bendrą sumą, sumokėtą kiekvienai
PO per ataskaitinį laikotarpį.
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