Асоцијација на претставниците на странски производители на иновативни лекови
КОДЕКС НА ФАРМАБРЕНД НОВА (ФБН) ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСИ НА ВРЕДНОСТИ ОД
ФАРМАЦЕВТСКИТЕ КОМПАНИИ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ
И ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Здравствените работници и организациите со кои тие работат ѝ обезбедуваат на фармацевтската
индустрија вредно, независно и стручно познавање кое потекнува од нивното клиничко и
менаџерско искуство. Ова искуство дава важен придонес во напорите на индустријата да се
подобри квалитетот на грижата за пациентите, со што поголема корист уживаат луѓето и
околината. На здравствените стручни работници и организации треба соодветно да им се
надомести за легитимната експертиза и услугите кои тие ги обезбедуваат на индустријата.

Лековите на рецепт развиени од страна на индустријата се сложени производи дизајнирани за
потребите на пациентите, па така, и образувањето на здравствените стручни работници околу
лековите и болестите кои тие ги лекуваат се од корист за пациентите. Фармацевтската индустрија
може да обезбеди легитимен форум за образување на здравствените работници и размена на
искуства помеѓу здравствените работници и индустријата.

ФАРМАБРЕНД НОВА смета дека интеракцијата помеѓу фармацевтската индустрија и здравствените
работници има огромно и позитивно влијание врз квалитетот на третманот на пациентите и
вредноста на идните истражувања. Истовремено, интегритетот на одлуката на здравствените
работници да препишат лекови е еден од темелите на здравствениот систем.ФБН разбира дека
интеракцијата помеѓу индустријата и здравствените стручни работници може да создаде
потенцијал за судир на интереси. Последователно, стручните и индустриските здруженија,
вклучувајќи го и ФБН, усвоија кодекс и насоки за да се гарантира дека овие интеракции ги
исполнуваат високите стандарди на интегритет кои пациентите, владите и другите засегнати
страни ги очекуваат.

Со цел да се продолжи да се биде успешен, саморегулацијата треба да одговори на барањата од
општеството. Особено, постои растечко очекување дека интеракциите помеѓу корпорациите и
општеството не само што треба да се спроведуваат со интегритет, туку и со транспарентност.
Следејќи ја иницијативата на Комисијата на ЕУ за етика и транспарентност во фармацевтскиот
сектор, платформата со повеќе засегнати страни, вклучувајќи ја, меѓу другите и EFPIA, усвои „Листа
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на водечки принципи за промовирање на добро управување во фармацевтскиот сектор“
(„Водечки принципи“).
Во согласност со овие „Водечки принципи“, ФБН смета дека од критично значење за иден успех на
индустрија e да одговори на зголемените очекувања на општеството. Поради тоа ФБН одлучи дека
неговиот постоечки Кодекс на ФБН за однесување при промоција на лекови издадени на рецепт и
комуникација со здравствените работници („Кодекс на ФБН за здравствени работници“) и
Кодексот на работење при односите помеѓу фармацевтската индустрија и организациите на
пациенти („Кодекс на ФБН за организации на пациенти“) треба да се дополнат со барањата за
детално објавување во однос на природата и обемот на интеракции помеѓу индустријата и
здравствените работници и организации. ПБН се надева дека со преземањето на ваквиот чекор ќе
се овозможи јавен надзор и разбирање на овие односи и на тој начин ќе се придонесе кон
доверба на засегнатите страни во фармацевтската индустрија.

ФБН смета дека интересот на пациентите и другите засегнати страни за транспарентност на овие
интеракции е огромен. ФБН разбира дека објавувањето може да доведе до зголемени проблеми
со приватноста на податоците и има намера да соработува со здравствените работници за да се
гарантира дека овие проблеми се нотирани. ФБН сепак смета дека транспарентноста може да се
постигне без жртвување на легитимните интереси на приватност на здравствените работници и
легислативата не треба поради тоа да наложува прекумерни ограничувања за објавувањата од
страна на индустријата.

Следниот Кодекс предвидува објавување на преноси на вредности на здравствените работници,
без оглед дали е директно или индиректно. При одлучувањето како преносот на вредности треба
да се објави, компаниите треба, кога и да е можно, да го идентификуваат и објават
индивидуалното ниво на здравствените стручни лица (наместо здравствените организации), сѐ
додека ова може да се постигне со точност, конзистентност и усогласеност со важечките закони.

Следниот кодекс наложува обврски за објавување преноси на вредности на здравствените
стручни работници и здравствени организации почнувајќи со известување за една година по
датумот на добивање на членството во ЕФПИА, за претходната календарска година. Одредбите од
овој Кодекс ќе се применат од компаниите-членки на ФБН на начин согласно важечките закони за
заштита на податоците и конкуренцијата и регулативите и другите важечки законски барања.
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ПРИМЕНЛИВОСТ НА ОВОЈ КОДЕКС
Овој Кодекс ги предвидува објавувањата во однос на одредени интеракции со здравствени
работници (ЗР) и здравствени организации (ЗО). Предвидено е овој Кодекс да се применува за
интеракциите со ЗР и ЗО до ист степен како постоечкиот „Кодекс на ФБН за здравствени
работници“ и „Кодекс на ФБН за организации на пациенти“ (овој Кодекс нема да се применува за
преноси на вредности кои веќе се регулирани во „Кодекс на ФБН за организации на пациенти“).

Овој Кодекс ги регулира минималните стандарди за кои ФБН смета дека треба да се следат од
страна на секоја компанија-членка.

Одделни субјекти кои припаѓаат на истата мултинационална компанија која треба да биде
матична компанија (на пр., седиште, главни канцеларии или контролирачки компании на
трговското претпријатие), подружница или друг вид на претпријатие или организација, ќе се
сметаат дека претставуваат една компанија, и како таква ќе ги почитува кодексите на
ФАРМАБРЕНД НОВА.

Компаниите кои не се членки и кои одлучуваат доброволно да го применат овој Кодекс ќе треба
да се обврзат дека секој од нивните соодветни членови, партнери и подружници, како што е
соодветно, ќе ги почитуваат одредбите од овој Кодекс.

ЧЛЕН 1
ОБВРСКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
1. Општа обврска. Врз основа на условите од овој Кодекс, секоја компанија-членка ќе ги
евидентира и објавува преносите на вредности кои ги прави, директно или индиректно, кон и во
корист на примачот, како што е подетално опишано во Член 3.
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1.2. Исклучени објавувања. Без ограничување, преносите на вредности кои (i) единствено се
однесуваат на лекови на рецепт; (ii) не се наведени во Член 3 на овој Кодекс, како медицински
помагала (регулирани со Член 9 од Кодексот на ФБН за здравствени работници), оброци и
пијалаци (регулирани со Член 10, особено точка 10.05 од Кодексот на ФБН за здравствени
работници), медицински примероци (регулирани со Член 16 од Кодексот на ФБН за здравствени
работници); или (iii) се дел од редовните тековни купувања и продажби на лекарски производи од
и помеѓу компаниите-членки и ЗР (како фармацевт) или ЗО, не спаѓа во опсегот на обврската за
објавување опишана во точка 1.1

1.3. Прилози. Секој од приложените прилози претставува дел од овој Кодекс. Дефинициите со
големи букви се вклучени во Прилог 1 за да се гарантира конзистентно разбирање на тие термини.

ЧЛЕН 2
ОБЛИК НА ОБЈАВУВАЊЕ

2.01. Годишен циклус на објавување. Објавувањата треба да се вршат на годишна основа и секој
период на известување ќе ја покрива цела календарска година („Период на известување“). Првиот
период на објавување ќе биде две години по датумот на добивање на членство во ЕФПИА, за
претходната календарска година.

2.02. Време на објавување. Објавувањата може да се вршат од страна на секоја компанија-членка
во рок од 6 месеци по крајот на соодветниот период на известувањe, а објавените информации ќе
треба да останат во јавниот домен минимум 3 години по времето кога информациите првпат се
објавени во согласност со 2.4, освен доколку во некој случај или со согласност од Примачот во
однос на специфичното објавување, се отповикани.
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2.3. Образец. Врз основа на 2.4(ii) за целите на конзистентност, објавувањата во согласност со овој
Кодекс ќе се вршат според структурата определена во Прилог 2 за референца, што ќе ги
рефлектира барањата на овој Кодекс.

2.4. Платформа на објавување. Објавувањата може да се вршат на кој било од следните начини,
под услов да се неограничено и јавно достапни:

(i) на соодветната веб-страница на компанијата-членка во согласност со точка 2.5; или

(ii) на централна платформа, како онаа обезбедена од соодветната влада, регулаторно или
стручно тело или орган или ФБН, под услов објавувањата поставени на централната платформа
развиена по иницијатива на ФБН да се извршат, колку што е можно, со користење на структурата
определена во Прилог 2 за референца.

2.5. Важечки национален закон. Објавувањата ќе се вршат во согласност со националниот кодекс
на државата каде што примачот има физичка адреса. Доколку компанијата-членка не е резидент
или нема подружница или фирма во државата каде што примачот има физичка адреса,
компанијата-членка ќе ги објави оние преноси на вредности на начин конзистентен со
националниот кодекс на кој примачот е предмет.

2.6. Јазик на објавување. Објавувањата ќе се вршат на македонски јазик. Членовите се
охрабруваат да објавуваат на англиски јазик покрај задолжителните објавувања на локалниот
јазик.

2.07. Документирање и чување на евиденцијата. Секоја компанија-членка ќе ги документира сите
преноси на вредности потребни да се објават во согласност со 1.1 и ќе води соодветна евиденција
на објавувањата направени во согласност со овој Кодекс, минимум 5 години по крајот на
соодветниот период на известување.
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ЧЛЕН 3
ИНДИВИДУАЛНО И ЗБИРНО ОБЈАВУВАЊЕ

3.1. Индивидуално објавување. Освен како што е изрично определено со овој Кодекс, преносите
на вредности ќе се објавуваат на индивидуална основа. Секоја компанија-членка ќе ги објавува, на
индивидуална основа, за секој примач што јасно може да се идентификува, износите кои се
припишуваат на преносите на вредноста на тој примач за секој период на известување, кои можат
разумно да се распределат во една од категориите дадени подолу. Таквите преноси на вредности
може да се сумираат категорија-по-категорија, под услов да се стави на располагање детално
објавување по барање до (i) соодветниот примач, и/или (ii) соодветните органи.

1. За преноси на вредности кон ЗО, износи кои се однесуваат на кои било од категориите подолу:

а. Донации и грантови. Донациите и грантовите кон ЗО кои ја поддржуваат здравствената заштита,
вклучувајќи донации и грантови (или готовина или бенефиции во натура) кон институции,
организации или здруженија кои се составени од ЗР и/или кои обезбедуваат здравствена заштита
(регулирана со Член 11 од Кодексот на ФБН за здравствени работници).

б. Придонеси за трошоци кои се однесуваат на настани. Придонесите за трошоци кои се
однесуваат на настани, преку ЗО или трети страни, вклучувајќи спонзорства кон ЗР за присуство на
настаните, како:

i. Такси за регистрација;

ii. Договори за спонзорства со ЗО или со трети страни назначени од ЗО за менаџирање на
настанот; и
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iii. Патување и сместување (до степен регулиран со Член 10 од Кодексот на ФБН за здравствени
работници).

б. Надоместоци за услуги и консултации. Преносот на вредности кој резултира од или е поврзан со
договорите помеѓу компаниите-членки и ЗР според кои таквите ЗР обезбедуваат каков било тип
на услуги до компанијата-членка или друг тип на финансирање што не е опфатен во претходните
категории. Надоместоците, од една страна, и, од друга страна, преносите на вредности кои се
однесуваат на трошоците договорени со писмен договор кои ја опфаќаат активноста, ќе се објават
како два одделни износа.
3.2. Збирно објавување. За преносите на вредности каде што одредени информации, кои може на
друг начин да се распределат на една од категориите наведени во 3.2, не може да се објават на
индивидуална основа, за правни лица, компанијата-членка ќе ги објави износите кои се
припишуваат на оние преноси на вредности за секој период на известување на збирна основа.
Овие збирни објавување ќе го идентификуваат, за секоја категорија, (i) бројот на примачи
опфатени со тоа објавување, на апсолутна основа и како процент од сите примачи, и (ii) збирниот
износ кој се припишува на преносот на вредности на тие примачи.

3.3. Без дуплирање. Доколку преносот на вредности треба да се објави во согласност со 3.1 или
3.2 до индивидуален ЗР индиректно преку ЗО, тој пренос на вредности треба да се објави само
еднаш. Доколку е можно, таквото објавување ќе се изврши на индивидуален ЗР именуван врз
основа на 3.1(2).

3.4. Пренос на вредности за истражување и развој. Пренесувањата на вредности за развој и
истражување во секој период на известување ќе се објави од страна на секоја компанија-членка
на збирна основа. Трошоците поврзани за настани кои јасно се поврзани со активности опфатени
во овој дел, може да се вклучат во збирниот износ во согласност со категоријата „Пренесувања на
вредности за развој и истражување“.

3.05. Методологија. Секоја компанија-членка ќе објави нота во која ќе ги сумира методологиите
кои ги користи во изготвувањето на објавувањата и идентификување на пренесувањата на
вредности за секоја категорија опишана во 3.01. Нотата, вклучувајќи и општ преглед и/или
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согледувања специфични за одредена држава, ќе ги опише применетите методологии на
признавање, и треба да го вклучува третманот на повеќегодишните договори, ДДВ и другите
даночни аспекти, валутни аспекти и други проблеми поврзани со времето и износот на преносите
на вредности за целите на овој Кодекс, како што се применува.

ЧЛЕН 4
ИЗВРШУВАЊЕ

4.1. Извршувањето ќе биде преку компаниите-членки. Секоја компанија-членка ќе усови
Правилник за спроведување и постапка, кој ќе биде обврзувачки за неговите членови и ја
определува рамката за примена на овој Кодекс1. Обработката на жалби и извршувањето на
санкции ќе биде на начин конзистентен со Статутот на ФБН.

Прилог 1

Дефиниција на термините кои се користат во Кодексот на ФБН за објавување на трансфери на
вредности за ЗР и ЗО

Донации и грантови
Донации и грантови, заеднички ќе се однесува на оние донации и грантови (готовина или
бенефиции во натура) во рамките на член 11 од Кодексот на ФБН за здравствени работници.

1

При правење на преноси на вредности кон здравствен работник/здравствена организација, и во нивните
писмени договори со ЗР/ЗО, компаниите се охрабруваат да ги вклучат одредбите кои се однесуваат на
согласноста на примачот да ги објави преносите на вредности во согласност со одредбите од ПБН Кодексот
за објаввуање за ЗР/ЗО. Покрај тоа, компаниите се охрабруваат да ги предоговараат постоечките договори
кога е најсоодветно за да ја вклучат согласноста за објавување.

ФАРМАБРЕНД НОВА
Асоцијација на представниците на странски производители на иновативни лекови
Бул. Партизански Одреди бр.14А/10, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 70 359 504; e-mail: info@fbn.mk;

Асоцијација на претставниците на странски производители на иновативни лекови
Настани
Сите промотивни, научни или професионални состаноци, конгреси, конференции, симпозиуми и
други слични настани (вклучувајќи, но не и ограничено, и состаноци на советодавниот одбор,
посети на производни објекти и за истражување, и планирање, обука или состаноци на
истражувачи за клинички испитувања и неинтервенциски студии (поединечно, како „настан“)
организирани или спонзорирани од или во име на компанијата. (Член 10 од Кодексот на ФБН за
здравствени работници).
Здравствени организации (ЗО)
Сите правни субјекти (i) кои се асоцијации или организации за здравствена грижа, нега или наука
(без оглед дали во правен или организациски облик), како болници, клиники, фондации,
универзитет или друга образовна или научна институција (освен за организации на пациенти во
рамките на Кодексот на ФБН за организации на пациенти) чие седиште, место на основање или
основно место на управување се наоѓа во Европа или (ii) преку кое еден или повеќе ЗР даваат
услуги.
Здравствени работници (ЗР)
Секое физичко лице кое е член на медицинска, дентална, фармацевтска или сестринска професија
или кое било лице кое во текот на неговите или нејзините професионални активности може да
препише, набави, испорача, препорача или примени медицински производ и чија основна пракса,
основна деловна адреса или место на основање се наоѓа во Европа. За да се избегне сомнеж,
дефиницијата за ЗР вклучува: (i) сите службеници или вработени во владино тело или друга
организација (без оглед дали во јавен или приватен сектор) кое може да препише, набави,
испорача или земе лекарски производи и (ii) секое вработено лице на компанијата-членка чие
основно занимање е дејност на здравствен работник, но со исклучок на (x) сите други вработени
лица на компанијата-членка и (y) големопродавачи или дистрибутери на лекарски производи.
Кодекс на ФБН за здравствени работници
Кодекс на ФБН за здравствени работници, усвоен од страна на Одборот на ПБН на 26.02.2017 г. и
ратификуван од страна на Статутарното генерално собрание на ПБН на 16.03.2017 г., и заедно со
измените, дополненијата или промените.
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Медицински производи
Медицинските производи кои се користат во Кодексот на ФБН за здравствени работници го имаат
значењето определено како во Законот за лекови и медицински помагала („Службен весник“ бр.
106/2007).
Компании-членки
Сите членови на ФБН.
Кодекс на ФБН за организации на пациенти
Кодексот на ФБН за добра пракса во односите помеѓу фармацевтската индустрија и организациите
на пациенти, усвоен во 2007 г. и изменет од Генералното собрание на 16.03.2017 г. , заедно со
измените, дополненијата или промените.
Примач
Сите ЗР и ЗО како што е соодветно, во секој случај, чија примарна дејност, основна деловна адреса
или место на основање е во Р.Македонија.
Пренос на вредности за истражување и развој
Преносот на вредности кон ЗР и ЗО кои се однесуваат на планирање или спроведување на (i)
неклинички студии (како што е дефинирано во Принципите за добри лабораториски практики на
OECD); (ii) клинички испитувања (како што е дефинирано во Директивата 2001/20/ЕК); (iii)
неинтервенциски студии кои се проспективни по природа и кои инволвираат прибирање на
податоци од пациенти од или во име на едно лице или група на ЗР специфично за студијата (точка
15.01 од Кодексот за ЗР).
Пренос на вредности
Директен и индиректен пренос на вредности, дали во готовина, во натура или на друг начин, без
оглед дали е извршен за промотивни цели или друго, во врска со развој и продажба на лекарски
производи само на рецепт, исклучиво за човечка употреба. Директните преноси на вредности се
оние извршени директно преку компанијата-членка во корист на примачот. Индиректните
преноси на вредности се оние извршени во име на компанијата-членка во корист на примачот,
или преноси на вредности извршени преку посредник и каде што компанијата-членка знае или
може да го идентификува ЗР/ЗО кој ќе има корист од преносот на вредноста.
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Прилог 2
Прилог 2: МОДЕЛ НА ТАБЕЛА
Датум на објаување: ………………..
Здравствени
работници: Град
Име и презиме на
на примарното
здравствениот
работно место
работник/Име на
Здравствени
здравствената
организации: Град
организација
каде се
регистриани

ЗДРАВТВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ

(ЧЛ. 1.01)

(Чл. 3)

Дражава

Службена адреса

Единствен број на
државата
ОПЦИОНАЛНО

Трошоци за собири (Чл. 3.01.1.б и 3.01.2.a)
Донации и
неповратни
срдества за
здравствени
установи
(Чл.3.01.1.a)

(Прилог 1)

(Чл. 3)

(Чл. 3)

Договори за
спонзорство со
здравствени
организации/трети
лица именувани од
здравствената
организација за
организирање на
собирот

Хонорари за услуги и консултации (Чл.
3.01.1.ц и 3.01.2.ц)

ВКУПНА СУМА
ОПЦИОНАЛНО

Трошоци за
регистрација

Трошоци за пат и
сместување

Хонорари

Трошоци поврзани
со хонорари за
услуги и
консултации,
вклучително и
трошоци за пат и
сместување

ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - еден ред по здравствен работник (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по еден здравствен работник: поделба по ставки би требало да се овозможи на барање на самиот здравствен
работник или државни органи)
Др. A

N/A

N/A

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

ДР.Б

N/A

N/A

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

итн

N/A

N/A

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавѕвање на индивидуална основа
Обединето објавување на податоци за пренос на вреднос - Чл. 3.02

N/A

N/A

Вкупно на
здравствени
работници

Вкупно на
здравствени
работници

Вкупно на
здравствени
работници

Вкупно на
здравствени
работници

Опционално

Број на здравствени работници во обединетото објавување на податоци - Чл. 3.02

N/A

N/A

број

број

број

број

Опционално

% на здравствени работници вклучен во обединетото обвјавување во однос на вкупниот
број на здравствени работници за кои се објавуваат податоци - Чл. 3.02

N/A

N/A

%

%

%

%

N/A

ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - по еден ред за здравствена организација (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по една здравствена организација: поделба по ставки би требало да биде овозможена на барање на
здравствената организација или државен орган)
ЗДРАВСТВЕНА
ОРГНИЗАЦИЈА 1

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Опционално

ЗДРАВСТВЕНА
ОРГНИЗАЦИЈА 2

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Опционално

итн

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Годишна сума

Опционално

ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавување на индивидуална основа
Обединето објавување на податоци за пренос на вредност - Чл. 3.02
Број на ЗО во обединетото објавување на податоци - Чл. 3.02

ИСТРАЖУВАЊЕ
И РАЗВОЈ

% на ЗО вклучени во обединетото објавување во однос на вкупниот број на ЗО за кои се
објавуваат податоци - Чл. 3.02

Вкупно на
здравствени
организации

Вкупно на
здравствени
организации

Вкупно на
здравствени
организации

Вкупно на
здравствени
организации

Вкупно на
здравствени
организации

Вкупно на
здравствени
организации

Опционално

број

број

број

број

број

број

Опционално

%

%

%

%

%

%

N/A

ОБЕДИНЕТО ОБЈАВУВЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Преноси на вредности во врска со истражување и развој, како што е дефинирано во Чл. 3.04 и Прилог 1

ФАРМАБРЕНД НОВА
Асоцијација на представниците на странски производители на иновативни лекови
Бул. Партизански Одреди бр.14А/10, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 70 359 504; e-mail: info@fbn.mk;

ВКУПНА СУМА

ОПЦИОНАЛНО

