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1. Ievads
Pieeja izpaušanai uzņēmumā AZ
Medicīnas speciālistu un veselības aprūpes organizāciju sadarbība jau izsenis veicinājusi pacientu
aprūpes uzlabošanu un novatoru zāļu izstrādi. Medicīnas speciālisti un organizācijas, ar ko tie
sadarbojas, farmācijas rūpniecībai sniedz vērtīgas, neatkarīgas un profesionālas klīniskajā praksē
un slimību ārstēšanas pieredzē iegūtas zināšanas. Turklāt, kā pirmie, ar ko kontaktējas pacienti,
medicīnas speciālisti var piedāvāt nenovērtējamas profesionālas zināšanas par terapijas rezultātiem
un ārstēšanas gaitu. Tas palīdz pielāgot mūsu produktus pacientu vajadzībām un tādējādi kopumā
uzlabot pacientu aprūpi.
Medicīnas speciālistiem un organizācijām jāsaņem taisnīga atlīdzība par farmācijas rūpniecībai
sniegtajiem pakalpojumiem. EPFIA Atklātības kodekss nodrošina precizitāti un caurskatāmību,
izpaužot šādas sadarbības aptverto jomu un vērtību, un tas kļūs par svarīgu soli ceļā uz lielākas
uzticamības veidošanu starp farmācijas rūpniecību, mediķu sabiedrību un pacientiem.
Kā Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) dalībkompānija un kā
pilntiesīgs EFPIA korporatīvais biedrs AstraZeneca (“AZ”) īsteno caurskatāmības politiku attiecībā
uz sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO)
un apņemas to dokumentēt un ziņot saskaņā ar piemērojamām vietējām prasībām par
caurskatāmību.
EFPIA Atklātības kodeksa un tā vietējās interpretācijas mērķis ATKLĀTĪBAS KODEKSĀ
(Latvija), spēkā no 2015. g. 1. janvāra, – veicināt ētisku un caurskatāmu sadarbību ar mediķu
sabiedrību – ir pilnībā saskaņots ar AZ politiku. Sadarbību ar VAS/VAO nosaka AZ Ētiskās
sadarbības (ĒS) politika un to pamatojošie standarti, arī absolūta jebkādu vērtību, kas paredzētas
vai varētu tikt uzskatītas par nepieņemamu ietekmi, sniegšanas vai saņemšanas nepieļaušana.
Caurskatāmības ziņošana ir iespēja AZ apliecināt savu vērtību un principu ievērošanu, kas ir
EFPIA Atklātības kodeksa un citu caurskatāmības prasību Eiropā pamatā.
Šo piezīmju mērķis ir izskaidrot AZ pieeju izpaušanai, iekļaut galvenās definīcijas, informāciju par
izpaušanas darbību jomu un galvenos datu apkopošanas un ziņošanas procesa elementus.
Vispārīgi ir trīs galvenie principi, kas raksturo AZ pieeju.
(1) Filiāles atbildība un reģionālā konsolidācija
Filiāles ir atbildīgas par sava sniegtā finansiālā un nefinansiālā atbalsta (FuNFA) apkopošanu un
datu precizitātes pārbaudi. Reģionālās ziņošanas risinājums konsolidē FuNFA, nodrošinot
konsekvenci un automatizējot pārrobežu maksājumu iekļaušanu Eiropas ietvaros. Citi pārrobežu
maksājumi tiek apkopoti maksājumu sistēmā (ASV) vai manuāli (pārējā pasaules daļā).
(2) Atbilstība vietējiem kodeksiem
Ja vien nav stingru obligātu juridisku prasību, filiāles ir ieviesušas Kodeksu pilnībā, t. i., bez
izmaiņām. Katrā valstī AZ ievēros piemērojamās vietējās prasības par atklātību. Iespējamas
izmaiņas (stingrākas prasības nekā Kodeksā) vai novirzes (kad obligātu nacionālu prasību dēļ
kodeksu nevar ieviest pilnībā).
(3) Viena datu izpaušana tirgū, ietverot visu FuNFA, kas sniegts tieši caur AZ piederošajām
juridiskajām personām vai netieši caur trešajām pusēm, kas rīkojas AZ vārdā
Juridiskās personas, kas ziņo Latvijā:
AstraZeneca Latvia SIA
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Latvijā dati tiek izpausti www.astrazeneca.lv un saite ievietota www.siffa.lv.

2. Definīcijas
2.1. Saņēmēji
2.1.1.

VAS definīcija

VAS definīcija Latvijā
Jebkura fiziska persona, kas ir medicīniskas, stomatoloģiskas, farmaceitiskas vai māszinību
profesijas pārstāvis, vai jebkura cita persona, kas savas profesionālās darbības rezultātā var
parakstīt, iegādāties, piegādāt vai izsniegt zāles un kuras galvenā prakses vieta, galvenā
profesionālās darbības adrese vai apvienošanās faktiskā adrese ir Eiropā. Lai nerastos pārpratumi,
VAS definı̄ cija ietver: (i) jebkuras valsts aģentūras vai citas organizācijas amatpersonu vai
darbinieku (valsts vai privātā sektorā), kas var parakstı̄ t, iegādāties, piegādāt vai izsniegt zāles, un
(ii) jebkuru Dalībkompānijas darbinieku, kura primārā nodarbošanās ir praktizē jošs VAS, izņemot
(x) visus citus Dalībkompānijas darbiniekus un (y) zāļu vairumtirgotājus vai izplatītājus.
2.1.2.

VAO definīcija

VAO definīcija Latvijā
Jebkura juridiska persona, (i) kas ir veselības aprūpes, medicīnas vai zinātnes asociācija vai
organizācija (neatkarı̄ gi no likumīgā vai organizatoriskā statusa), piemē ram, slimnīca, klīnika,
fonds, universitāte vai cita mācību iestāde, vai zinātniska biedrība (izņemot pacientu
organizācijas), vai (ii) ar kuras starpniecību viens vai vairāki VAS sniedz pakalpojumus.

2.2. FuNFA veidi
2.2.1. Ziedojumi un granti
AZ sniedz finansiālu un nefinansiālu atbalstu oficiālām reģistrētām organizācijām medicīniskai vai
zinātniskai izglītībai, sasniegumiem medicīniskajā vai zinātniskajā izpētē, veselības vai veselības
aprūpes sistēmā vai katastrofu mazināšanai.
AZ var sniegt šo atbalstu šādā veidā:
- Sponsorējumu (vai tā dēvēto grantu) veidā VAS izglītības atbalstam, arī veselības aprūpes
sistēmu un prakšu, medicı̄ niskās vai zinātniskās izpētes vai partnerības apguvei.
- Ziedojumi bezpeļņas vai sabiedriskā sektora veselības aprūpes organizācijām (VAO) ar
nolūku atbalstīt to labdarības misijas un aktivitātes. Uz ziedojumiem un grantiem pacientu
organizācijām vai sabiedrības ieguldījuma ietvaros labdarības un citām bezpeļņas neVAO
attiecas atsevišķi noteikumi par atklātību, tāpēc šeit tie nav ietverti.
Ziedojumi VAO var būt gan naudas, gan ziedojumu veidā. Zāļu ziedojumus sniedz nacionālas
neatliekamas situācijas, starptautisku vai nacionālu katastrofu gadījumā vai citām unikālām
sabiedrības veselības vajadzībām. AZ labdarības zāļu ziedojumi un procesi ir saskaņoti ar Pasaules
Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijām par Zāļu ziedojumiem.
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2.2.2. Sponsorējuma līgumi
AZ sniedz ieguldījumu finansiāla vai nefinansiāla atbalsta veidā oficiālu, reģistrētu organizāciju
atbalstam medicīniskai vai zinātniskai ārējo pušu nodrošinātai izglītībai, organizējot vai vadot
izglītojošus vai zinātniskus pasākumus (arī neatkarīgus kongresus). Šī ieguldījuma nolūks ir
uzlabot pasākuma zinātnisko vai izglītojošo kvalitāti un/vai atbalstīt ar loģistiku vidusmēra norises
vietās vai ar neregulāru viesmīlību atbilstoši AZ uzņēmuma ētikas principiem. Obligātajā
Sponsorējuma līgumā būs aprakstīts sponsorējuma nolūks un paredzētais finansējuma izlietojums.
Sponsorējuma paketē var būt iekļauti satelītsimpoziji un runātāju vai mācībspēku sponsorēšana.
FuNFA ir vai nu tieši VAO, vai pasākuma organizatoram, vai citai trešajai pusei, ko VAO
norīkojusi organizēt pasākumu. Visos gadījumos FuNFA tiek izpausts iepretim VAO nosaukumam,
kas ir īstais labuma guvējs.
Kad VAO sniegtais atbalsts ietver transporta un uzturēšanās izdevumu apmaksu VAS, lai
piedalīties neatkarīgos kongresos, un VAS, kas no šī atbalsta gūst labumu, nav zināmi, šis
maksājums atbildīs EFPIA kategorijai "Sponsorējuma līgumi".
2.2.3. Reģistrācijas maksas
Turpmākās medicīniskās izglītības atbalsta ietvaros AZ sniedz atbalstu VAO vai VAS izdevumu
segšanai par VAS reģistrācijas maksām, piedaloties atsevišķos neatkarı̄ gos kongresos un, ja
paredzēti VAO, arī citos izglītojošos/zinātniskos pasākumos.
Ja pasākums paredzēts VAO, AZ nepiedalās VAS izvēlē.
Ja pasākums paredzēts tieši VAS, atbalsta nolūks ir sniegt delegātiem iespēju (ne vairāk kā divas
reizes gadā):
 apmeklēt priekšlasījumus vai piedalīties zinātniskā viedokļu apmaiņā par nozīmīgiem
zinātniskiem sasniegumiem saistībā ar AZ produktiem vai to lietošanu vai saistībā ar AZ
zinātnisko izpēti, vai
 atbalstīt līguma par servisu izpildi.
Parasti visi maksājumi tiek veikti tieši transporta un/vai naktsmītnes nodrošinātājiem vai
organizatoriem.
2.2.4. Transports un uzturēšanās
Turpmākās medicīniskās izglītības atbalsta ietvaros AZ sniedz atbalstu VAO vai VAS izdevumu
segšanai par transportu un uzturēšanos VAS, piedaloties atsevišķos neatkarı̄ gos kongresos un/vai
AZ organizētās sanāksmēs, un, ja paredzēti VAO, citos izglītojošos/zinātniskos pasākumos.
Šie izdevumi var ietvert maksu par lidojumiem, vilciena biļetēm, uzturēšanos viesnīcā, taksometra
pakalpojumiem, autobusu transfēru un citiem ceļa izdevumiem.
Sauszemes transporta (piemēram, autobusa vai taksometra), ko organizē grupas transportēšanai un
kas nav attiecināmi uz konkrētu VAS, izdevumi tiek ziņoti apkopotā veidā, bet tad, ja VAS
identitāte ir zināma, tos sadala pa VAS.
2.2.5. Maksa par pakalpojumiem un konsultācijām un saistītie izdevumi
AZ nolīgst VAS/VAO pakalpojumu sniegšanai, kad ir patiesa un leģitīma biznesa vajadzība un ja
VAS/VAO ir kvalificēta un piemērota pakalpojuma sniegšanai. Par šiem pakalpojumiem samaksā
maksu par pakalpojumu atbilstoši patiesai tirgus vērtībai.
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Šie pakalpojumi var ietvert:
- uzstāšanos sanāksmēs un to vadīšanu;
- apmācību pakalpojumus;
- dalību konsultatīvās padomes sēdēs;
- medicīnisku rakstu sagatavošanu;
- datu analīzi;
- izglītojošu materiālu sagatavošanu;
- vispārējas konsultācijas/padomus;
- pakalpojumus, kas sniegti saistībā ar trešās puses kongresiem;
- retrospektīvus neiejaukšanās pētījumus;
- dalību tirgus izpētē, kad šāda dalība ietver atlīdzību un/vai ceļošanu. Maksājumi par šiem
pakalpojumiem tiek izpausti tikai tad, ja AZ zina tirgus izpētes dalībnieku identitāti.
Rakstiski slēgtu līgumu par maksu par pakalpojumiem ietvaros var apmaksāt saistītos izdevumus,
kas var ietvert izdevumus par lidmašīnas, vilciena biļetēm, autonomu, maksas ceļu lietošanu,
autostāvvietu, taksometra pakalpojumiem, autobusa transfēru, uzturēšanos viesnīcā un vīzas
izmaksas. AZ visus maksājumus veic transporta un/vai naktsmītnes nodrošinātājiem vai sanāksmes
organizatoriem (kad tas ir atbilstoši) vai atlīdzina, saņemot atbilstošas kvītis.
2.2.6. Izpēte un izstrāde
Visu ar AZ vai klīniskās izpētes organizāciju AZ vārdā plānotajiem vai veiktajiem neklīniskajiem
pētījumiem, klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem saistīto FuNFA uzskata par
Izpētes un izstrādes (R&D) FuNFA, par ko ziņo apkopotā veidā.
Retrospektīvi neiejaukšanās pētījumi vai citi pētījumi, par ko atbilstoši vietējiem normatīvajiem
aktiem zāļu jomā neinformē valsts iestādes, neietilpst R&D aktivitāšu kategorijā. Par FuNFA
saistībā ar šiem pētījumiem ziņos kā par Maksu par pakalpojumu iepretim konkrēta saņēmēja
vārdam.

3. Atklātības aptvertā joma
3.1. Iekļautie produkti
AZ ir uz zinātni vērsts uzņēmums, kas izstrādā inovatīvas recepšu zāles, un sadarbība ar VAS/VAO
vērsta uz recepšu zāļu izstrādi un reklamēšanu. Tādējādi tiek izpausts tikai uz recepšu zālēm
attiecināmais FuNFA.

3.2. Neiekļautais FuNFA
3.2.1. Viesmīlības izmaksas
Saskaņā ar Atklātības kodeksa 1.02. daļu viesmīlības izmaksas nav jāizpauž, ja tās nepārsniedz
nacionālās asociācijas noteikto atbilstoši VAS kodeksa 10. pantam. AZ attiecina šos limitus uz AZ
organizētām un sponsorētām sanāksmēm, tāpēc maltīšu un dzērienu izmaksas nav iekļautas. Taču,
ja maltītes un dzērieni ir neatņemama pasākuma izmaksu vai sponsorējuma daļa saskaņā ar
Sponsorējuma līgumu ar VAS, šie izdevumi ir iekļauti Pasākuma izmaksu iemaksās.
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3.2.2. Informatīvie un izglītojošie materiāli un medicīniska pielietojuma
priekšmeti
Saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksa 1.02. daļu, par medicīniska pielietojuma priekšmetiem VAS
un par informatīviem un izglītojošiem materiāliem neziņo, ja tie atbilst VAS kodeksa 9. pantam,
kurā norādīts, ka "Ir atļauts nodot veselības aprūpes speciālistiem tādus informatīvos vai
izglītojošos materiālus, kuri atbilst visām šādām pazīmēm: (i) tie nav dārgi; (ii) tie ir tieši saistīti ar
medicīnisko vai farmaceitisko praksi; (iii) tie rada tiešu ieguvumu pacientu aprūpē."
3.2.3. Loģistikas izmaksas
Ar AZ organizētām sanāksmēm saistītās loģistikas izmaksas (piemēram, telpu īre, tehnika,
personāls) nav iekļautas. Tomēr dalībniekiem sniegtais FuNFA, piemēram, atbalsts transportam un
naktsmītnēm vai VAS samaksātie honorāri par lekcijām, ir iekļauti atbilstošā izmaksu kategorijā.
3.2.4. Ziedojumi labdarības organizācijām un pacientu organizācijām
Viss FuNFA neVAO organizācijām ir ārpus aptvertās jomas un netiek iekļauts, piemēram,
labdarības organizācijām.
Viss FuNFA pacientu organizācijām ir ārpus aptvertās jomas, jo uz FunFA caurskatāmību šīm
organizācijām attiecas atsevišķas prasības par ziņošanu. Šīs prasības norādītas EFPIA Ētikas
kodeksā par farmācijas industrijas un pacientu organizāciju attiecībām.

3.3. FuNFA datums
Ja FuNFA ir maksājums, summu norāda maksājuma datumā. Iekļauti 2016. g. veiktie maksājumi
par darbībām, kas attiecas uz 2015. g. Ja saņemta atļauja izpaust šos datus, tos norāda iepretim
katrai personai. Ja ne, par tiem ziņo apkopotā veidā.
Ja FuNFA attiecas uz vairāku gadu līgumiem, iekļauts tikai FuNFA, kas sniegts ziņošanas gadā.
Ja FuNFA ir taustāms labums, par vērtību ziņo datumā, kad saņēmējs saņēmis labumu.

3.4. Tiešais FuNFA
Fizisku vai juridisku personu, kurai ir bankas konts, uz kuru tiek pārskaitīta nauda, uzskata par
FuNFA saņēmēju, par ko ziņo.
Tiešais FuNFA tiek fiksēts SAP un ierakstīts AZ caurskatāmības ziņošanas sistēmā atbilstoši. Tad
tos attiecina uz atbilstošu EFPIA atklātības aktivitātes kategoriju ziņošanai.

3.5. Netiešais FuNFA
3.5.1. Netiešais FuNFA caur klīniskās izpētes organizācijām R&D
Ja AZ vārdā R&D aktivitātes - klīnisko izpēti nodrošina trešā puse, un FuNFA sniedz VAS/VAO,
tas notiek Atklātības ietvaros un par to tiek ziņots apkopotā veidā pie R&D (ja tas ir R&D
aktivitāšu definīcijas ietvaros).
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3.5.2. Netiešais FuNFA caur citām trešajām pusēm
Ja VAO norīkojusi trešo pusi pasākuma organizēšanai un VAS no šī FuNFA gūst labumu, šis
FuNFA tiek izpausts iepretim VAO. Ja pasākums tiek organizēts vairāku VAO vārdā ar neskaidru
piederību, summu starp VAO sadala līdzīgi.
Ja AZ norīkojusi trešās puses, lai organizētu transportu un naktsmītnes VAS, kas sniedz
pakalpojumus vai tiek atbalstīti pasākumu apmeklēšanā, šo FuNFA norāda iepretim VAS.
Visas aģentūru piestādītās papildu administratīvās izmaksas nav iekļautas, jo tas nav VAS/VAO
sniegtais FuNFA.
3.5.3. Netiešais FuNFA caur VAO
Ja FuNFA sniedz atsevišķiem VAS netieši caur VAO un AZ ir saņēmusi piekrišanu, šo FuNFA
saskaņā ar vietējās asociācijas vadlīnijām norāda iepretim VAS.

3.6. FuNFA daļējas dalības vai atsaukuma gadījumā
Ja VAS/VAO negūst labumu, jo pasākums nav apmeklēts vai tas ir atcelts, par izmaksām, kas ar to
saistītas, piemēram, viesnīcas rezervācijas vai naktsmītnes atsaukšana, neziņo. Daļējas dalības
gadījumā ziņo tikai par faktiski saņemto labumu.
Ja AZ saskaņā ar pakalpojuma līgumu jāmaksā VAS/VAO atsaukšanas maksa iniciatīvas vai
pasākuma atcelšanas dēļ, par šiem maksājumiem ziņo.

3.7. Pārrobežu aktivitātes
3.7.1. Pārrobežu aktivitātes
AZ cenšas apkopot un ziņot par visu FuNFA VAS un VAO primārās prakses valstī saskaņā ar
EFPIA Atklātības kodeksu un/vai citām prasībām par ziņošanas pārskatāmību aiz robežām. Valsti,
kurā notiks datu izpaušana, noteiks VAS galvenās prakses vietas adrese un VAO reģistrācijas
adrese.
Datu izpaušanu veic vietēji – vai nu katras filiāles tīmekļa vietnē, vai atsevišķā datu izpaušanas
platformā, ja to prasa nacionālais kodekss vai normatīvais akts.

4. Specifiski apsvērumi
4.1. Valstij unikālais identifikācijas kods
AZ katram VAS vai VAO piešķir vienu unikālu identifikatoru, kas ir jāziņo. Šo ID izveido AZ un
izmanto, lai nodrošinātu, ka transakcijas tiek ziņotas par katru pareizo saņēmēju, un lai atvieglotu
FuNFA apkopošanu visā Eiropā un citās filiālēs.

4.2. Pašnodarbinātie VAS
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Ja pašnodarbinātais VAS strādā uzņēmumā, kas sastāv tikai no viena VAS, to uzskata par VAO, jo
tā ir juridiska persona, taču šim speciālistam ir jāsniedz piekrišana saskaņā ar ieteikumiem par datu
privātumu.
Ja VAS ir "pašnodarbinātais", bet nav noformējis uzņēmumu, to uzskata par individuālu VAS.

5. Piekrišanas pārvaldība
5.1. Piekrišanas saņemšana
5.1.1.

VAO piekrišana

Latvijā par VAO ziņo ar piekrišanu. Piekrišana no VAO tiek pieprasīta vienu reizi.
5.1.2.

VAS piekrišana

Vietējā līmenī ir darīts viss iespējamais, lai sasniegtu augstu finansiālā atbalsta izpaušanas līmeni
par individuāliem VAS, vienlaikus ievērojot piemērojamos noteikumus par datu privātumu.
Piekrišanu no VAS pieprasa vienu reizi, kad tiek slēgts pirmais līgums par visām turpmākajām
darbībām gadā, par kuru tiek sniegta piekrišana.
VAS dati tiek ziņoti pēc piekrišanas saņemšanas. Ja netiek saņemta atbilde, tā tiek uzskatīta par
“nē”, un dati tiek ziņoti apkopotā veidā.

5.2. Saņēmēja piekrišanas atsaukuma pārvaldība
Piekrišanu par izpaušanu var atsaukt jebkurā brīdī pirms un pēc publiskošanas.
- Ja piekrišanu atsauc pirms izpaušanas, piekrišanas statusu nomaina uz "Nē".
- Ja piekrišanu atsauc pēc publiskošanas, publicētos datus iestata kā slēptus, un augšuplādē
labotu ziņojumu, kurā vairs nav redzama atsevišķa VAS FuNFA rindiņa, bet tas ir iekļauts
apkopoto datu rindiņā.

5.3. Saņēmēja pieprasījuma pārvaldība
Pieprasījumi vai strīdi tiek risināti vietējā līmenī. VAS vai VAO jāsazinās pa e-pastu/ar ikdienas
vietējo kontaktpersonu, ja viņi uzskata, ka kādi ziņotie dati ir neprecīzi.
AZ Latvija apņemas atrisināt strīdus un nepieciešamības gadījumā pārpublicēt datus 30 dienu laikā
pēc paziņojuma saņemšanas par apstrīdēšanu.

5.4. Daļēja piekrišana
Ja piekrišana tiek pieprasīta par katru sadarbības reizi, un VAS sniedz daļēju piekrišanu, galīgā
atbilde („jā” vai „nē”) tiks attiecināta uz visām transakcijām ziņošanas gadā.
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6. Izpaušanas veidlapa
6.1. Izpaušanas platforma
6.1.1. Publicēšanas datums
Publicēšanas datums Latvijā saskaņā ar Latvijas Atklātības kodeksu ir 30.06.2017.
6.1.2. Datu glabāšana
AZ glabā attiecīgos pierakstus par datu izpaušanu vismaz 5 gadus. Izpaustajai informācijai saskaņā
ar Atklātības kodeksa 2.04. daļu jābūt publiski pieejamai vismaz 3 gadus pēc tās pirmās
publicēšanas, ja vien (i) Latvijas Republikā piemērojamie datu privātuma vai citi normatīvie akti
neprasa īsāku periodu vai (ii) Saņēmēja piekrišana konkrētai datu izpaušanai saistībā ar
piemērojamo nacionālo normatīvo aktu ir atsaukta.

6.2. Izpaušanas valoda
Dati tiek izpausti vietējā valodā vai angliski.

6.3. Pirms izpaušanas
AZ noteiks kuriem VAS izskatīt FuNFA, ko plāno publicēt, pirms izpaušanas AZ tīmekļa vietnē.

7. Izpaušanas finanšu dati
7.1. Valūta
Dati Latvijā tiek izpausti EUR. Ja transakcijai nepieciešama konvertācija, aprēķins tiks piemērots,
kad transakcija ir novirzīta uz ziņošanas vidi, izmantojot AZ Uniform Reference Environment
(AZURE) kursus. AZ izmanto AZURE katras valūtas konvertācijas kursiem.

7.2. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citi nodokļi
VAT nav iekļauts un citi nodokļi ir iekļauti.
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