Verisfield (UK) Ltd
Μεθοδολογικό σημείωμα
Δημοσιοποίηση παροχών με βάση το άρθρο 66, παρ.
7 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α/24.12.2014) και
τον κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA

Οικονομικό έτος 2015

Σύνοψη – Εισαγωγικό σημείωμα
Το παρόν Μεθοδολογικό σημείωμα εμπεριέχει επεξηγηματικά στοιχεία και
διευκρινίσεις οι οποίες συνοδεύουν το Έντυπο Δημοσιοποίησης της Verisfield
(UK) Ltd., όπως αυτά δημοσιοποιούνται για το οικονομικό έτος 2015 και
εμπεριέχουν τις παροχές της εν λόγω φαρμακευτικής εταιρείας προς όλους του
Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η παρούσα μεθοδολογία περιγράφει τη
διαδικασία και τον τρόπο προετοιμασίας των στοιχείων που περιλαμβάνει η
Ετήσια Δημοσιοποίηση Στοιχείων, όπως αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της Verisfield (UK) Ltd.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 4316, ΦΕΚ 270Α/24.12.2014,
άρθρο 66 και παράγραφος 7α), οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα
υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε
ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες
Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, για την ενίσχυση της
διαφάνειας και την οικοδόμηση και διεύρυνση των σχέσεων εμπιστοσύνης
μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της ιατρικής κοινότητας και των
πολιτών της χώρας.
Στο Έντυπο Δημοσιοποίησης περιλαμβάνονται και δημοσιοποιούνται με τρόπο,
τόσο αναλυτικό ανά κατηγορία παροχής, όσο και συγκεντρωτικό για το
οικονομικό έτος, οι παροχές της Verisfield (UK) Ltd. προς Επαγγελματίες Υγείας
και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς για το χρονικό διάστημα από
01/01/2015 έως και 31/12/2015.
Σημειώνεται ρητά ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την
έκδοση των υπ’ αριθ. 2/2017 και 5/2016 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της
οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016. Η Verisfield (UK) Ltd.
επιφυλάσσεται σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των
οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της
διαφάνειας στις σχέσεις φαρμακευτικών εταιρειών με τους Επαγγελματίες
Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, καθώς και στην
προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των
φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Ορισμοί
Η κάτωθι ενότητα περιλαμβάνει τους βασικούς ορισμούς των επιμέρους
παροχών της Verisfield (UK) Ltd. προς τους Επαγγελματίες Υγείας και
Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, αναφέροντας ρητά λεπτομέρειες που
αφορούν τον τρόπο που αυτές προσδιορίζονται.
Επαγγελματίας Υγείας (ΕΥ): Συμπεριλαμβάνονται άτομα που ασκούν ιατρικό,
οδοντιατρικό, φαρμακευτικό ή νοσηλευτικό επάγγελμα, καθώς και άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με
επάγγελμα που κατοχυρώνεται νομοθετικά με το άρθρο 3, παράγραφος 1α
του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 38/2010 και δύναται να
συνταγογραφήσουν, διαθέσουν ή χορηγήσουν ένα φαρμακευτικό προϊόν και
του οποίου η κύρια δραστηριότητα, ή κατοικία ή διαμονή βρίσκεται στην
Ελλάδα.
Επιστημονικός Υγειονομικός Φορέας (ΕΥΦ): Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο
παρέχει υπηρεσίες Υγειονομικής περίθαλψης όπως, ενδεικτικά αναφέρονται
στο άρθρο 2 του Νόμου υπ’ αριθμόν 3329/2005 ή στο άρθρο 2 του Νόμου υπ’
αριθμόν 3235/2004, ή υπηρεσίες προ-νοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ) ή
εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας (κέντρα αποκατάστασης, μονάδες ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κλπ). Χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβάνονται
υγειονομικές, ιατρικές και επιστημονικές ενώσεις, νοσοκομεία, κλινικές,
ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια) και εταιρείες που
επιχορηγούνται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
Παροχή: Οποιαδήποτε μετάβαση δικαιωμάτων και υλικών αγαθών, είτε
πρόκειται για αμοιβή παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε για επιχορήγηση
εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται
άμεσες και έμμεσες αμοιβές, σε μετρητά ή σε άλλες παροχές που έχουν
πραγματοποιηθεί για προωθητικούς και άλλους σκοπούς, οι οποίοι
συνδέονται με την ανάπτυξη και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων για
ανθρώπινη χρήση.
Εκδηλώσεις: Κάθε εκδήλωση προώθησης, επιστημονική ή επαγγελματική
συνάντηση, συνέδρια, συμπόσια, συμβούλια, και παρόμοιες εκδηλώσεις οι
οποίες δεν σχετίζονται με Έρευνα και Ανάπτυξη (συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά
εκδηλώσεις τύπου Α’, Β’, Γ’ και Δ’ με βάση την εκάστοτε ισχύουσα εγκύκλιο του
ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις, ενδεικτικά για το οικονομικό έτος 2015
βρίσκεται σε ισχύ η εγκύκλιος 64740/1.9.2013), η οποία οργανώνεται ή
χρηματοδοτείται από ή για λογαριασμό μιας εταιρείας (άρθρα 17, 18 και 19 του
κεφαλαίου Α του Κώδικα Δεοντολογίας).

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων
Η δημοσιοποίηση στοιχείων προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται με
ιατρική συνταγή, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε
Επιστημονικά συνέδρια, οι αμοιβές ομιλητών και επίτιμων προσκεκλημένων, η
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Επαγγελματίες Υγείας καθώς και
υπηρεσιών από Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς κοκ.
Παροχές που εξαιρούνται της Δημοσιοποίησης
Από την εν λόγω Δημοσιοποίηση, η οποία περιλαμβάνει παροχές της Verisfield
(UK) Ltd. προς τους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς
Φορείς εξαιρούνται:
 Παροχές που συνδέονται αποκλειστικά με Μη Υποχρεωτικά
Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ)
 Είδη χαμηλής αξίας, που σχετίζονται άμεσα με την κλινική πρακτική του
Επαγγελματία Υγείας
 Παροχές που σχετίζονται με την αγορά και την πώληση φαρμακευτικών
σκευασμάτων.
Ταυτοποίηση Επιστημονικού Υγειονομικού Φορέα
Τα απαραίτητα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για την ακριβή ταυτοποίηση του
εκάστοτε Επιστημονικού Υγειονομικού Φορέα που δέχθηκε παροχή από την
Verisfield (UK) Ltd. για το οικονομικό έτος 2016 αποτελούν η επωνυμία του ΕΥΦ,
η ιατρική ειδικότητα καθώς και η πιο πρόσφατη επαγγελματική διεύθυνση.
Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας
Οι παροχές της Verisfield (UK) Ltd προς τους Επαγγελματίες Υγείας για το
οικονομικό έτος 2015 που αφορούν εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων,
επιστημονικές/επαγγελματικές συναντήσεις, επιστημονικά συνέδρια και
παρόμοιες εκδηλώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με Έρευνα και Ανάπτυξη,
αναρτώνται με τρόπο συγκεντρωτικό. Η δημοσιοποίηση των συνολικών
παροχών προς ΕΥ επιμερίζεται σε δύο άξονες: τις συνολικές παροχές που
αφορούν συμμετοχή ΕΥ σε Επιστημονικές εκδηλώσεις (κόστος εγγραφής,
μετάβασης, διαμονής κοκ) υπό την αιγίδα του εκάστοτε ΕΥΦ, και τη συμμετοχή
ΕΥ σε Εκδηλώσεις Προώθησης προϊόντων της Verisfield (UK) Ltd (με το
συνολικό κόστος της εκδήλωσης να περιλαμβάνει επιπλέον της διαμονής,
μετάβασης και διατροφής, την ενοικίαση αίθουσας παρουσιάσεων, τεχνική
υποστήριξη, οπτικοακουστικό υλικό κοκ). Η Verisfield (UK) Ltd. δεσμεύεται ρητά
και κατηγορηματικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των
Επαγγελματιών Υγείας που υπήρξαν αποδέκτες των παροχών της για το
οικονομικό έτος 2015, σεβόμενη τη σχετική εθνική νομοθεσία, τον Κώδικα
Δημοσιοποίησης και τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Επιφυλασσόμαστε για την επικαιροποιημένη Δημοσιοποίηση στοιχείων στην
ιστοσελίδα της εταιρείας μας με τη γνωστοποίηση/κοινοποίηση των οριστικών

οδηγιών από τον Ε.Ο.Φ. και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
για το συγκεκριμένο θέμα.
Έξοδα Εγγραφής
Ορίζονται ως το κόστος της εγγραφής των Επαγγελματικών Υγείας για τη
συμμετοχή τους σε Επιστημονικές εκδηλώσεις, Συνέδρια και Ημερίδες που
πραγματοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2015 στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
και καλύφθηκαν από τη Verisfield (UK) Ltd, χωρίς η ίδια να αποτελεί
διοργανώτρια εταιρεία της εκδήλωσης.
Έξοδα Μετάβασης/Διαμονής
Στο πλαίσιο της παρούσας Δημοσιοποίησης, ως Έξοδα μετάβασης
υπολογίζονται τα έξοδα που συνδέονται με όλα τα είδη μεταφοράς και τις
δαπάνες που συνδέονται με την μετακίνηση (εισιτήρια πτήσεων και τρένων,
ενοικίαση αυτοκινήτου, μίσθωση ταξί, διόδια, τέλη στάθμευσης).
Τα Έξοδα Διαμονής αφορούν συνολικά τις δαπάνες που σχετίζονται με την
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων και των
ποτών που χορηγούνται στο πλαίσιο της διαμονής για την εκάστοτε
επιστημονική εκδήλωση. Συμπεριλαμβάνονται εδώ η τιμή του υπνοδωματίου, το
κόστος του πρωινού και των επιμέρους γευμάτων και ποτών για τη χρονική
διάρκεια της παραμονής.
Αμοιβές Ομιλητών – Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η Verisfield (UK) Ltd. συνεργάζεται με Επαγγελματίες Υγείας για τη μεταφορά
γνώσης που συνδέεται με την κλινική πράξη, την αλληλεπίδραση και ανάλυση
δεδομένων και την προώθηση της εκπαίδευσης των Επαγγελματιών Υγείας,
έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση της θεραπευτικής προσέγγισης των
ασθενών. Η συγκεκριμένη συνεργασία επισφραγίζεται με τον εκάστοτε
Επαγγελματία Υγείας με ειδική σύμβαση η οποία περιγράφει αναλυτικά τις
παραμέτρους και τους ρόλους των συμβαλλομένων μερών. Παροχές που
συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών, όπως αυτές
δημοσιοποιούνται
στο
παρόν
κείμενο,
αποτελούν
οι
αμοιβές
Ομιλητών/Συντονιστών σε επιστημονικά συνέδρια, αμοιβές Προεδρευόντων σε
επιμέρους συνεδρίες και στρογγυλά τραπέζια, αμοιβές που σχετίζονται με την
ανάλυση κλινικών δεδομένων ιατρικών μελετών, εκπαίδευση και ανάπτυξη
γνωστικού/ερευνητικού πεδίου.
Παροχές σε Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς
Οι δαπάνες της Verisfield (UK) Ltd. σε Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς
ορίζονται με βάση την εκάστοτε επιμέρους σύμβαση που συνάπτεται με τον
ΕΥΦ, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το συνολικό ύψος της
δαπάνης/χορηγίας καθώς και τις σχετικές παροχές, όπως αυτές καθορίζονται.
Παροχές σε ΕΥΦ ορίζονται:
 Οι χορηγίες που σχετίζονται με την μίσθωση χώρων προβολής ή
περιπτέρων σε Επιστημονικές εκδηλώσεις.

 Οι χορηγίες που αφορούν την μίσθωση χώρων για τη διεξαγωγή
Δορυφορικών συμποσίων, Διαλέξεων ή Στρογγυλών τραπεζών στο
πλαίσιο της εκδήλωσης.
 Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις προώθησης (εταιρικές ή προϊόντων)
στο πλαίσιο της Επιστημονικής εκδήλωσης, οι οποίες αφορούν έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή.
 Ποτά και γεύματα που παρέχονται από τους διοργανωτές της
Επιστημονικής εκδήλωσης, τα οποία περιλαμβάνονται στο χορηγικό
πακέτο.
 Δωρεές για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων, στο οποίο
συμμετάσχουν Επαγγελματίες Υγείας στο πλαίσιο της περαιτέρω
εκπαίδευσης/εκμάθησης.
Η Verisfield (UK) Ltd. στο πλαίσιο της παρούσας Δημοσιοποίησης δηλώνει
ρητά πως οι επιμέρους Παροχές σε Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς
περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις χορηγίας σε Τρίτους (όπου Τρίτος
αναφέρεται νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει, εκ μέρους του ΕΥΦ, τη
διαχείριση και το συντονισμό των Επιστημονικών εκδηλώσεων), όπως είναι
Επαγγελματικές Εταιρείες Διοργάνωσης Συνεδρίων, Ταξιδιωτικά γραφεία και
γραφεία Συνεδρίων.
Μερική Παρακολούθηση - Ακυρώσεις
Ορίζονται στην παρούσα Δημοσιοποίηση ως οι παροχές της Verisfield (UK)
Ltd. προς Επαγγελματίες Υγείας οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε
κάποια Επιστημονική εκδήλωση/Συνέδριο ή σε μέρος αυτής, δημοσιοποιούνται
με την παρούσα ως το πραγματικό κόστος της παροχής προς τον εκάστοτε
ΕΥ.
Νόμισμα
Οι παροχές της Verisfield (UK) Ltd. για το οικονομικό έτος 2015 αναφέρονται σε
ευρώ (€). Για παροχές οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν σε ευρώ (€),
εφαρμόστηκαν οι τυπικές συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις παροχές, οι οποίες
ίσχυαν την ημέρα της εξόφλησης/πληρωμής, η οποία αποτελεί και την
ημερομηνία αναφοράς.
Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δημοσιοποίησης, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) έχει ενσωματωθεί και συμπεριλαμβάνεται στο τελικό ποσό που
αναφέρεται στην εκάστοτε παροχή.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Verisfield (UK) Ltd. δεσμεύεται ρητά και κατηγορηματικά για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων των Επαγγελματιών Υγείας που υπήρξαν
αποδέκτες των παροχών της για το οικονομικό έτος 2015, σεβόμενη τη σχετική
εθνική νομοθεσία, τον Κώδικα Δημοσιοποίησης και τον Κανονισμό

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, στο παρόν έγγραφο,
δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παροχών του έτους προς τους ΕΥ, κατά
τρόπο συγκεντρωτικό. Από τη Verisfield (UK) Ltd. έχουν υποβληθεί σχετικά
ερωτήματα προς τον Ε.Ο.Φ. και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. Επιφυλασσόμαστε για την επικαιροποιημένη Δημοσιοποίηση
στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας με τη γνωστοποίηση/κοινοποίηση
των οριστικών οδηγιών από τον Ε.Ο.Φ. και την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων για το συγκεκριμένο θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
disclosure@verisfield.gr

