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IDEA

KODEKSU
PRZEJRZYSTOŚCI

Współpraca pomiędzy przemysłem farmaceutycznym
a przedstawicielami zawodów medycznych
jest niezbędna. Dzięki niej następuje rozwój
medycyny i powstają skuteczne, nowe leki. Branża
farmaceutyczna współpracuje z farmaceutami,
lekarzami czy pielęgniarkami na wszystkich etapach
rozwoju leków – przed ich wprowadzeniem na rynek
i później, kiedy lek dostępny jest już dla pacjentów.

Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, na czym
polega i jak przebiega współpraca między firmami
farmaceutycznymi a środowiskiem medycznym.
Społeczeństwo ma prawo znać również wymiar
finansowy tej współpracy. Dlatego INFARMA, wraz
z innymi stowarzyszeniami europejskimi, przyjęła
Kodeks Przejrzystości.
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WSTĘP

NARRACJA INFARMY – GŁÓWNE PUNKTY

WPROWADZENIE DO DOKUMENTU
Firmy sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości będą w czerwcu 2018 roku po raz trzeci publikować
dane dotyczące wartości i zakresu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych
(HCP) i organizacjami ochrony zdrowia (HCO). Ze względu na szczególnie wrażliwy, związany
ze zdrowiem i życiem ludzkim, obszar tej współpracy budzi on zainteresowanie mediów
i społeczeństwa, a także bywa podstawą krytyki i podważania jej wartości.
Dlatego biuro INFARMY wraz z dedykowanym Zespołem Zadaniowym wypracowały
przedmiotowy dokument komunikacyjny. Stworzenie go ma na celu wsparcie pracowników
przemysłu w kontaktach z głównymi interesariuszami Kodeksu, a także – w razie potrzeby
– z przedstawicielami mediów. Może być również wykorzystany w pracach nad
wewnątrzfirmowymi zasobami komunikacyjnymi. Jest to dokument wewnętrzny
nie do udostępnienia na zewnątrz Związku i firm.
DLACZEGO TO JEST WAŻNE
Wizerunek firm farmaceutycznych jest niekorzystny i wciąż potrzeba
sporo pracy, by go poprawić. Jednym z elementów wpływających na
ten stan jest współpraca firm farmaceutycznych z przedstawicielami
zawodów medycznych. Brak społecznego zrozumienia dla wartości
i zakresu tej współpracy rodzi szereg domysłów, co w efekcie
prowadzi do krytyki branży i środowiska medycznego. Przekłada się
to również na obniżenie poczucia bezpieczeństwa przez pacjentów.
Właściwa komunikacja wokół działań INFARMY na temat tej współpracy i Kodeksu
Przejrzystości może w istotny sposób wpłynąć na:

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY BRANŻĄ FARMACEUTYCZNĄ
A PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW MEDYCZNYCH PRZYNOSI
KORZYŚCI PACJENTOM. Dzięki tej współpracy powstało wiele
skutecznych leków i zmniejszył się negatywny wpływ chorób
na życie ludzi.

FIRMY ZRZESZONE W INFARMIE WSPÓŁPRACUJĄ PRZEDE WSZYSTKIM
Z TRZEMA GRUPAMI PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH
tzn. lekarzami, pielęgniarkami oraz farmaceutami.

Kodeks Przejrzystości umożliwia DOSTĘP SPOŁECZEŃSTWA DO INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY FIRM FARMACEUTYCZNYCH ZE ŚRODOWISKIEM
MEDYCZNYM, co ma na celu podnoszenie poziomu zaufania do tej relacji.

KODEKS JEST JEDNYM Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW NA DRODZE KU
PEŁNEJ PRZEJRZYSTOŚCI relacji między wszystkimi uczestnikami systemu ochrony
zdrowia.

Kodeks zakłada DOBROWOLNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH
W PODEJMOWANIU DECYZJI dotyczącej zgody na publikowanie informacji.

poprawę poziomu zaufania społecznego do branży,
zacieśnienie relacji z przedstawicielami zawodów medycznych.
Po pierwszych doświadczeniach z udostępnieniem danych na temat współpracy branży
farmaceutycznej z HCP można stwierdzić, że wdrożenie Kodeksu było pierwszym krokiem
na drodze ku pełnej przejrzystości. W 2018 roku także firmy generyczne i producenci sprzętu
medycznego zaczną publikować dane dotyczące współpracy.
Aby możliwe było wypełnienie celów Kodeksu, potrzebne jest pogłębienie dialogu ze
wszystkimi stronami, których Kodeks dotyczy, a także z innymi branżami z obszaru ochrony
zdrowia, które mają w planach lub wprowadziły podobne samoregulacje. Niezbędna jest
także edukacja społeczeństwa na temat wartości i zakresu współpracy pomiędzy branżą
farmaceutyczną a HCP.
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POD KONIEC CZERWCA 2018 ROKU FIRMY CZŁONKOWSKIE INFARMY BĘDĄ
PO RAZ TRZECI PUBLIKOWAĆ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
finansowej z pracownikami służby zdrowia i organizacjami ochrony zdrowia na swoich
stronach internetowych.

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ W DOSTĘPIE DO INFORMACJI jest trendem
ogólnoświatowym.

WWW.INFARMA.PL
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SZCZEGÓŁOWA NARRACJA INFARMY
Jednym z podstawowych obszarów współpracy firm farmaceutycznych i przedstawicieli
zawodów medycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat schorzeń, sposobów ich
leczenia oraz konkretnych leków.
Dzięki wsparciu firm farmaceutycznych lekarze, pielęgniarki i farmaceuci mają możliwość
uczestniczenia w warsztatach, konferencjach czy kongresach podnoszących poziom ich wiedzy
i umiejętności. Niektórzy ze specjalistów – poprzez uczestniczenie w badaniach klinicznych
– uzyskują dostęp do wiedzy na temat produktów znajdujących się w fazie przedrejestracyjnej.
Ze względu na szczególnie wrażliwy, związany ze zdrowiem i życiem ludzkim, obszar tej
współpracy budzi on zainteresowanie mediów i społeczeństwa, a także bywa podstawą
do krytyki i podważania jej wartości. Opinia publiczna ma coraz większe oczekiwania wobec
przejrzystości działań nie tylko w ramach sektora ochrony zdrowia. Większa przejrzystość
w dostępie do informacji jest trendem ogólnoświatowym. Innowacyjna branża farmaceutyczna
wpisuje się w ten trend, starając się spełnić oczekiwania społeczne.
Dążąc do przedstawienia rzetelnych informacji na temat charakteru i zakresu współpracy
firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym, Europejska Federacja Przemysłu
i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA, a w ślad za nią jej polski odpowiednik – Związek
INFARMA, podjęły działania, mające na celu podnoszenie poziomu zrozumienia i akceptacji
wartości tej współpracy.
Firmy zrzeszone w INFARMIE wdrożyły Kodeks Przejrzystości, który reguluje zasady
upubliczniania danych dotyczących zakresu współpracy branży i środowiska medycznego.
W ramach wdrażania Kodeksu Przejrzystości w Polsce przedstawiciele firm sygnatariuszy
promują wśród przedstawicieli zawodów medycznych możliwość upubliczniania danych
dotyczących zakresu współpracy z branżą farmaceutyczną i wysokości świadczeń uzyskiwanych
w związku z tą współpracą. Kwoty wynikające ze współpracy z przedstawicielami zawodów
medycznych, którzy nie zgodzili się na publikację danych indywidualnych, przedstawiane są jako
kwoty sumaryczne.
INFARMA dąży do zwiększania stopnia zrozumienia i akceptacji idei Kodeksu, a także
dokłada starań w celu podnoszenia świadomości społecznej i zrozumienia dla współpracy
innowacyjnych firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych, w tym
w szczególności z lekarzami, pielęgniarkami i farmaceutami. INFARMA jest przekonana, że cele
wszystkich uregulowań związanych ze współpracą firm farmaceutycznych z przedstawicielami
zawodów medycznych są tożsame, dlatego prowadzi aktywny dialog ze stronami objętymi
Kodeksem Przejrzystości.
INFARMA popiera i szanuje wszelkie uregulowania związane z zasadami współpracy pomiędzy
branżą farmaceutyczną a przedstawicielami zawodów medycznych, rozumiejąc, że takie
regulacje występują zarówno na poziomie powszechnie obowiązującego prawa, jak i jako
samoregulacje samorządów przedstawicieli zawodów medycznych.
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GŁÓWNE PRZEKAZY
WSPÓŁPRACA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Z HCP
 tała współpraca pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi
S
i środowiskiem medycznym jest naturalnym i wartościowym elementem
systemu ochrony zdrowia.
Prowadzona w sposób przejrzysty, zgodnie z prawem i najwyższymi
standardami etycznymi współpraca innowacyjnych firm farmaceutycznych
ze środowiskiem medycznym polega przede wszystkim na wymianie wiedzy
i doświadczeń.

KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI, IDEA, CELE
Celem Kodeksu Przejrzystości jest ustanowienie standardów przejrzystości
współpracy i zwiększenie zaufania między wszystkimi uczestnikami systemu
ochrony zdrowia.
Kodeks Przejrzystości umożliwia przedstawienie opinii publicznej wartości,
jaką stanowi współpraca środowiska medycznego z innowacyjnym
przemysłem farmaceutycznym.
Beneficjentami publikowanych danych są przede wszystkim pacjenci,
którzy dzięki zrozumieniu zakresu i wartości współpracy pomiędzy branżą
farmaceutyczną a przedstawicielami zawodów medycznych mogą
czuć się bezpieczniej i pewniej.

TREND PRZEJRZYSTOŚCI
Kodeks jest jednym z elementów na drodze innowacyjnych firm
farmaceutycznych ku transparentności. Realizacji założeń Kodeksu
Przejrzystości towarzyszy dialog ze wszystkimi stronami, których
ten Kodeks dotyczy.
Kodeks Przejrzystości jest projektem długofalowym, który ma stanowić
trwały element współpracy branży farmaceutycznej z przedstawicielami
zawodów medycznych. Wpisuje się on w światowy trend transparentności,
który jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne.

WWW.INFARMA.PL
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GŁÓWNE PRZEKAZY

WSPÓŁPRACA
ŚRODOWISK
MEDYCZNYCH
Z FIRMAMI
FARMACEUTYCZNYMI
TO WARTOŚĆ
W OCHRONIE
ZDROWIA

ETYCZNA WSPÓŁPRACA
WSPIERA WYMIANĘ WIEDZY
I DOŚWIADCZEŃ

CEL TO USTANOWIENIE
STANDARDU
PRZEJRZYSTOŚCI
WSPÓŁPRACY

ARGUMENTY DO WYKORZYSTANIA
DLA PRZEDSTAWICIELI MEDYCZNYCH

INFORMACJE NA TEMAT KODEKSU

JAWNOŚĆ
BUDUJE
ZAUFANIE
SPOŁECZNE

TRANSPARENTOŚĆ
ZASAD
WSPÓŁPRACY
TO ŚWIATOWY
TREND
W OCHRONIE
ZDROWIA
JAWNOŚĆ
INFORMACJI
WSPIERA DIALOG

BEZPIECZEŃSTWO
PACJENTÓW

Ilustracja 1
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W
 ubiegłym roku nasza firma, a także 33 inne wiodące, innowacyjne firmy
farmaceutyczne, które wprowadziły Kodeks Przejrzystości, opublikowały informacje
na temat współpracy ze środowiskiem medycznym: przedstawicielami zawodów
medycznych (przede wszystkim lekarzami, ale także pielęgniarkami czy farmaceutami)
towarzystwami naukowymi oraz organizacjami ochrony zdrowia.
K
 odeks Przejrzystości to rozwiązanie pionierskie, które zostało wprowadzone równolegle
w 32 krajach w Europie. Mimo że inicjatywa ta na początku budziła duże emocje, na
koniec spotkała się z pozytywnym przyjęciem części środowiska medycznego i większości
opinii publicznej. W badaniu przeprowadzonym w Polsce przez MillwardBrown aż 66%
badanych pozytywnie oceniło tę inicjatywę, a 35% podkreśliło, że publikacja danych
podniesie poziom ich zaufania do środowiska medycznego oraz firm farmaceutycznych.
Z
 danych przedstawionych przez wszystkich sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości
wynika, że w pierwszym roku obowiązywania Kodeksu co piąty lekarz wyraził zgodę na
publikację swoich danych. W naszej firmie ten odsetek wynosił XY% (do rozważenia przez
firmę czy wskazywać proaktywnie na odsetek zgód).

WWW.INFARMA.PL
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KONCEPCJA
 odeks Przejrzystości to inicjatywa, którą chcemy realizować wspólnie ze środowiskiem
K
medycznym, tak by z roku na rok liczba lekarzy, którzy wyrazili zgodę na indywidualną
publikację, była większa. W tym celu prowadzimy dialog z samorządami lekarskimi,
aptekarskimi czy pielęgniarek i położnych.
 odeks nie jest działaniem jednorazowym lecz inicjatywą długoterminową. Dlatego
K
wszyscy sygnatariusze Kodeksu oraz INFARMA zobowiązali się do dalszych działań
na rzecz lepszego zrozumienia przez społeczeństwo celów Kodeksu i zasad publikacji
danych. Przede wszystkim chcemy pokazać znaczenie i zakres naszej współpracy ze
środowiskiem medycznym. To gwarancja, że zaufanie do branży farmaceutycznej,
ale również do przedstawicieli zawodów medycznych, będzie stale rosło, a cykliczna
publikacja danych zamiast budzić niepotrzebne emocje, stanie się naturalnym elementem
wzajemnej współpracy.

ARGUMENTY DO ROZMÓW Z HCP
 ez przejrzystego przedstawienia opinii publicznej pełnego zakresu oraz finansowego
B
aspektu naszej współpracy ze środowiskiem medycznym będzie ona zawsze przedmiotem
spekulacji czy domysłów, co często wpływa niekorzystnie na efekty naszej pracy oraz
samych pacjentów, utrudniając im dostęp do innowacyjnych form leczenia.
 pinia publiczna pozytywnie przyjęła inicjatywę Kodeksu Przejrzystości, z uznaniem
O
wyrażając się o tych lekarzach, którzy zgodzili się na imienną publikację przekazanych
im świadczeń. Artykuły prasowe i publikacje w Internecie poświęcone Kodeksowi
umożliwiły pokazanie społeczeństwu, na czym polega charakter i zakres współpracy
branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym oraz w jaki sposób przekłada się to
na poprawę jakości opieki nad pacjentami. Ten aspekt jest jednym z naszych największych
osiągnięć związanych z publikacją danych.

FAKTY
KODEKS
Kodeks Przejrzystości to wprowadzona w 2016 roku inicjatywa samoregulacyjna
innowacyjnych firm farmaceutycznych, realizowana równolegle w 32 krajach
europejskich:
w
 yznacza wysokie standardy przejrzystości dla całej branży
farmaceutycznej,
s ygnatariuszami w Polsce są 34 wiodące firmy farmaceutyczne, w tym wszystkie 28 firm
zrzeszonych w INFARMIE,
i nicjatywa otwarta, do której przystąpić mogą firmy niezrzeszone w INFARMIE,
c elem Kodeksu jest ustanowienie standardów przejrzystości współpracy i zwiększenie
zaufania między wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia,
z a wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych informacje o zakresie i wartości
współpracy są zamieszczane na stronach internetowych sygnatariuszy,
z agregowane dane są publikowane na stronie internetowej
www.kodeksprzejrzystosci.pl.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW
RAPORTÓW PRZEJRZYSTOŚCI ZA ROK 2016:
ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ
INNOWACYJNE FIRMY FARMACEUTYCZNE
DANE DOTYCZĄCE ROKU 2016

23%
ORGANIZACJE
OCHRONY
ZDROWIA

KODEKS W MEDIACH

PRZEDSTAWICIELE
ZAWODÓW
MEDYCZNYCH

 odeks opisywano m.in. jako „receptę na budowę zaufania” i pierwszy, bardzo pozytywny
K
krok w tym kierunku.
 odkreślano, że budowane przez Kodeks zaufanie pozytywnie przełoży się na wyniki
P
terapeutyczne.

60%
DZIAŁALNOŚĆ
BADAWCZO-ROZWOJOWA

Zwracano uwagę na współpracę, jako kluczowy element rozwoju współczesnej medycyny.
 odeks w pozytywnym świetle przedstawiały nie tylko tytuły branżowe, takie jak np. „Praktyka
K
Lekarska”, lecz także prasa codzienna „Gazeta Wyborcza”, „Fakt” czy „Super Express”.
[ Opcjonalnie, jeśli padnie szczegółowe pytanie.] W sumie o Kodeksie Przejrzystości ukazało
się ponad 100 publikacji. Zdecydowana większość z nich miała charakter pozytywny lub
neutralny.
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17%

444 335 762 zł
ŚWIADCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ
BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

166 139 002 zł
ŚWIADCZENIA NA RZECZ ORGANZACJI
OCHRONY ZDROWIA

124 465 510 zł
Ilustracja 2

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRZEDSTAWICIELI
ZAWODÓW MEDYCZNYCH

KLUCZOWY PRZEKAZ: Zaledwie 17% środków przekazanych w roku 2016 przez innowacyjne
firmy farmaceutyczne na rzecz współpracy z szeroko pojętym środowiskiem medycznym było
związanych bezpośrednio ze wsparciem merytorycznym przedstawicieli zawodów medycznych.

WWW.INFARMA.PL
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RODZAJE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ
PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH
DANE DOTYCZĄCE ROKU 2016
80 179 044 zł
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU
Z WYARZENIAMI

36%
64%

KOSZTY
ŚWIADCZEŃ

44 286 466 zł

KOSZTY
WYDARZEŃ

WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU
ŚWIADCZONYCH USŁUG

124 465 510 zł
ŁĄCZNY KOSZT NA RZEZCZ PRZEDSTAWICIELI
ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Ilustracja 3

KLUCZOWY PRZEKAZ: 36% świadczeń na rzecz przedstawicieli medycznych była związana
z wynagrodzeniem z tytułu świadczonych przez nich usług, natomiast zdecydowana większość,
gdyż 64% ogółu świadczeń, stanowiły koszty poniesione w związku z uczestnictwem
przedstawicieli zawodów medycznych w wydarzeniach naukowych, które w istotny sposób
wpływają na podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji lekarzy, co z kolei ma bezpośrednie
przełożenie na jakość leczenia pacjentów.

PYTANIA
I ODPOWIEDZI

UŚREDNIONE DANE NA TEMAT
ŚWIADCZEŃ PRZEKAZANYCH W 2016 ROKU

INDYWIDUALNE
PUBLIKACJE

23%

83%

PRZEDSTAWICIELE
ZAWODÓW MEDYCZNYCH

ORGANIZACJE
OCHRONY ZDROWIA
2 829 zł

Ilustracja 4

ŚREDNIA WARTOŚĆ
ŚWIADCZENIA

INDYWIDUALNE
PUBLIKACJE

41 859 zł
ŚREDNIA WARTOŚĆ
ŚWIADCZENIA

KLUCZOWY PRZEKAZ: Średnia wartość świadczenia dla indywidualnego przedstawiciela
zawodów medycznych spośród tych, którzy wyrazili zgodę na imienną publikację wynosiła
2829 zł. Na tę kwotę może składać się sumaryczna wartość wynagrodzeń z tytułu
świadczonych usług i/lub kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem przedstawiciela
zawodów medycznych w wydarzeniach naukowych.
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KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI – GENEZA, CEL, ZAKRES
1. CO TO JEST KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI?
Kodeks Przejrzystości jest to samoregulacja innowacyjnych firm farmaceutycznych polegająca
na zobowiązaniu do udostępniania opinii publicznej informacji na temat zakresu i wartości
współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.
2. KTO WPROWADZIŁ KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI?
Kodeks Przejrzystości to inicjatywa samoregulacyjna innowacyjnych firm farmaceutycznych,
realizowana równolegle w 32 krajach europejskich na podstawie decyzji Europejskiej Federacji
Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA.

WWW.INFARMA.PL
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W Polsce do Kodeksu przystąpiły 34 firmy farmaceutyczne, w tym wszystkie 28 firm
zrzeszonych w INFARMIE. Kodeks Przejrzystości jest inicjatywą otwartą, do której przystąpić
mogą również firmy niezrzeszone w INFARMIE.

WSPÓŁPRACA BRANŻY I PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW
MEDYCZNYCH
7. PO CO BRANŻA PŁACI LEKARZOM, PIELĘGNIARKOM I FARMACEUTOM?

3. DLACZEGO WPROWADZONO KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI?
Większa przejrzystość w dostępie do informacji jest trendem ogólnoświatowym. Opinia
publiczna ma coraz większe oczekiwania wobec przejrzystości działań podmiotów publicznych
i prywatnych. Jest to szczególnie aktualne w tak wrażliwym obszarze, jakim jest ochrona
zdrowia. Wszelkie przepływy finansowe związane z tym obszarem, nawet jeśli dotyczą
właściwie i etycznie przebiegającej współpracy pomiędzy branżą farmaceutyczna
a przedstawicielami zawodów medycznych, budzą zainteresowanie mediów i społeczeństwa.
Europejska Federacja EFPIA, a w ślad za nią INFARMA, wprowadziły samoregulację tzw.
Kodeks Przejrzystości, która umożliwia dostęp do informacji dotyczących zakresu i wartości
współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym, w szczególności poprzez
bardziej zrozumiałe wyjaśnianie, na czym ta współpraca polega.
4. JAKI JEST CEL KODEKSU?
Kodeks Przejrzystości jest inicjatywą mającą na celu informowanie opinii publicznej o zakresie
i wartości współpracy pomiędzy branżą farmaceutyczną a przedstawicielami zawodów
medycznych. Wiedza ta jest niezbędna do zwiększania poziomu zaufania społeczeństwa,
a szczególnie pacjentów, zarówno do środowiska medycznego, jak i firm farmaceutycznych.
5. CZY KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI ZOSTAŁ WPROWADZONY JAKO FORMA REAKCJI
NA ZMIANY NA POLSKIEJ SCENIE POLITYCZNEJ?
Nie, Kodeks jest inicjatywą ogólnoeuropejską, która nie ma związku z bieżącą polityką.
Kodeks wdrożyły 32 kraje europejskie. Celem tej inicjatywy jest przejrzyste zaprezentowanie
opinii publicznej informacji na temat zakresu i wartości współpracy innowacyjnej branży
farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym.

Współpraca jest kluczowym elementem, dla zapewnienia rozwoju nowych leków oraz ich
skutecznego stosowania poprzez wymianę najlepszych praktyk klinicznych, dostosowywanie
terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz kształtowanie dalszych prac badawczych.
Branża farmaceutyczna płaci przedstawicielom zawodów medycznych wynagrodzenie
za wykonywaną przez nich pracę. Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie to podlega
opodatkowaniu. Praca ta polega m.in. na uczestniczeniu w komitetach doradczych, prowadzeniu
badań klinicznych, tworzeniu analiz i opracowań naukowych, czy wygłaszaniu wykładów. Firmy
farmaceutyczne umożliwiają również przedstawicielom zawodów medycznych podnoszenie
ich kompetencji zawodowych poprzez finansowanie udziału w kongresach, sympozjach czy
konferencjach naukowych.
8. J AKIE SĄ ZOBOWIĄZANIA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH
W RAMACH SPONSOROWANYCH PRZEZ FIRMY FARMACEUTYCZNE WYJAZDÓW
NA KONGRESY NAUKOWE?
Współpraca nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami. Innowacyjne firmy farmaceutyczne
w sposób rygorystyczny przestrzegają obowiązującego prawa, a także same na siebie
nakładają dodatkowe normy w zakresie m.in. eliminowania potencjalnego konfliktu interesów
wynikającego ze współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych. Kwestie te reguluje
m.in. Kodeks Dobrych Praktyk INFARMY – kolejna samoregulacja branży.
Finansowanie wyjazdów na kongresy czy konferencje naukowe służy podnoszeniu kompetencji
przedstawicieli zawodów medycznych. Mają oni wówczas dostęp do najnowszej wiedzy
dotyczącej standardów leczenia w poszczególnych obszarach terapeutycznych. Firmy
pokrywają wówczas m.in. koszty opłat rejestracyjnych, podróży czy zakwaterowania.

PUBLIKACJE DANYCH W MINIONYCH LATACH
6. NA CZYM POLEGA KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI?
Wszystkie firmy farmaceutyczne, które podpisały Kodeks Przejrzystości, zbierają, a następnie
publikują na swych stronach internetowych informacje dotyczące wartości współpracy ze
środowiskiem medycznym w zdefiniowanych kategoriach – koszty poniesione w związku
z wydarzeniami (opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania) oraz wynagrodzenia
z tytułu świadczonych usług. Kodeks zakłada dobrowolność przedstawicieli zawodów
medycznych w podejmowaniu decyzji dotyczącej zgody na publikowanie informacji.
W przypadku braku zgody na udostępnienie informacji o wartości indywidualnej współpracy,
kwoty te publikowane są po zagregowaniu. Zgodnie z Kodeksem, udostępniana jest też wartość
współpracy z organizacjami służby zdrowia.
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9. JAKIE EFEKTY PRZYNIÓSŁ KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI?
Pierwsza publikacja danych za rok 2015 nastąpiła w czerwcu 2016 roku. Zgodę na
udostępnienie danych indywidualnych wyraziło 22% przedstawicieli zawodów medycznych.
Rok później odsetek też wzrósł do 23%. Średnia wartość świadczenia dla indywidualnego
przedstawiciela zawodu medycznego wyniosła 2829 zł w 2016 roku.
Kodeks Przejrzystości jest inicjatywą długofalową, a dzięki pierwszym doświadczeniom
z publikacji danych w ubiegłym roku, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że jego społeczna
akceptacja wymaga systematycznej pracy ze strony firm członkowskich oraz otwartości
na dialog ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

WWW.INFARMA.PL
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10. JAK INFARMA OCENIA ILOŚĆ ZGÓD UZYSKANYCH ZA 2016 ROK?
Zgody na udostępnienie danych indywidualnych wyraziło 23% przedstawicieli zawodów
medycznych, czyli co piąty lekarz współpracujący z firmami sygnatariuszami. Jest to wynik
zadowalający, tym bardziej w polskim kontekście kulturowym, w którym pieniądze
i wynagrodzenia są tematem tabu. Pamiętajmy, że w ciągu zaledwie dwóch lat przeszliśmy
z poziomu braku informacji, do informacji.
Mamy oczywiście nadzieję, że w perspektywie kilku lat odsetek zgód będzie wyższy, ale wymaga
to systematycznej pracy ze strony firm członkowskich oraz INFARMY, a także otwartości na
dialog wszystkich interesariuszy systemu.
11. Z DANYCH OPUBLIKOWANYCH ZA 2016 ROK WYNIKA, ŻE 23% PRZEDSTAWICIELI
ZAWODÓW MEDYCZNYCH WYRAZIŁO ZGODĘ NA UJAWNIENIE DANYCH
INDYWIDUALNYCH. LICZBA TA NIE ODPOWIADA 23% WARTOŚCI CAŁKOWITEJ
WSPÓŁPRACY. JAK INFARMA OCENIA FAKT, ŻE ZGODĘ NA UJAWNIANIE DANYCH
WYRAŻAJĄ OSOBY UZYSKUJĄCE STOSUNKOWO NISKIE WSPARCIE LUB/I
WYNAGRODZENIE ZA WSPÓŁPRACĘ?
Jest to ciekawa obserwacja. INFARMA nie dysponuje tego typu wyliczeniami. Na pewno każdy
z przedstawicieli zawodów medycznych podejmuje niezależną, dobrowolną decyzję, co do
udzielenia zgody na publikację indywidualnych danych. Celem działania wszystkich firm, które
przystąpiły do Kodeksu Przejrzystości, jest uzyskiwanie coraz większej ilości takich zgód,
jednak to ostatecznie lekarze, pielęgniarki i farmaceuci podejmują decyzje. Pozostaje nam
nie ustawać w działaniach na rzecz zwiększania akceptacji Kodeksu, tak aby coraz większy
procent przedstawicieli zawodów medycznych zdecydował się na udostępnianie informacji
indywidualnych.

13. C
 ZY W PRZYPADKU ODMOWY ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH FIRMY
FARMACEUTYCZNE NADAL BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z PRZEDSTAWICIELAMI
ZAWODÓW MEDYCZNYCH?
Każda z firm sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości ma prawo realizować własną praktykę
dotyczącą sposobu zbierania zgód. Kodeks wyznacza standard i kierunek działania. Kwestia
skutków braku zgody w kontekście współpracy nie jest w nim uregulowana i pozostaje do
rozstrzygnięcia przez każdą z firm sygnatariuszy.
Należy zauważyć, że sytuacja każdej z 34 firm sygnatariuszy, które zobowiązały się
do wdrożenia zasad Kodeksu Przejrzystości, jest inna. Działają one w różnych obszarach
terapeutycznych, pracują z różnymi przedstawicielami zawodów medycznych, a przede
wszystkim mają zróżnicowane modele biznesowe. Zapisy Kodeksu Przejrzystości nie obligują
firm do zerwania współpracy w przypadku braku zgody na publikację indywidualnych danych,
jest to zależne od decyzji firmy.
14. C
 ZY ŚRODOWISKO MEDYCZNE POPIERA ROZWIĄZANIA WPROWADZANE PRZEZ
KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI?
Potrzebne jest pogłębienie dialogu ze wszystkimi środowiskami, których dotyczy Kodeks
Przejrzystości, a w szczególności z lekarzami, pielęgniarkami i farmaceutami.
INFARMA popiera i szanuje wszelkie uregulowania związane z zasadami współpracy pomiędzy
branżą farmaceutyczną a przedstawicielami zawodów medycznych, rozumiejąc, że takie
regulacje występują zarówno na poziomie powszechnie obowiązującego prawa, jak i jako
samoregulacje samorządów przedstawicieli zawodów medycznych. INFARMA jest przekonana,
że intencje wszystkich stron są tożsame, dlatego prowadzi aktywny dialog ze stronami
objętymi Kodeksem Przejrzystości. Jego celem jest lepsze wzajemne zrozumienie i wsparcie
dla wszelkich inicjatyw podnoszących standardy etyki i przejrzystości współpracy naszych
środowisk.

DIALOG Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW MEDYCZNYCH
12. JAKIE DZIAŁANIA ZOSTAŁY PODJĘTE W CELU ZWIĘKSZENIA LICZBY
INDYWIDUALNYCH ZGÓD NA PUBLIKACJĘ DANYCH?

PUBLIKACJA DANYCH W 2018 ROKU

Od momentu wprowadzenia Kodeksu zarówno INFARMA, jak i firmy sygnatariusze
prowadzą dialog ze środowiskiem medycznym, edukują i przekonują, że wsparcie idei
przejrzystości przyniesie korzyści wszystkim stronom objętym tą regulacją. Dzielimy się
wiedzą, koordynujemy działania edukacyjne, przygotowujemy materiały informacyjne oraz
rekomendacje dotyczące wdrażania Kodeksu na szczeblu firm sygnatariuszy.

15. CZY PROCENT ZGÓD NA PUBLIKACJĘ NIE JEST ZBYT NISKI?

Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z kluczowymi organizacjami reprezentującymi
przedstawicieli zawodów medycznych. Prezentowaliśmy ideę Kodeksu Przejrzystości
na spotkaniach i kongresach towarzystw naukowych i izb reprezentujących kluczowych
przedstawicieli medycznych. Prowadzimy także działania informacyjne poprzez współpracę
z mediami oraz stronę internetową Kodeksu Przejrzystości.
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Publikacja danych odnosi się do trzeciego roku obowiązywania Kodeksu Przejrzystości. Było
i nadal jest to rozwiązanie pionierskie, nowe zarówno dla samych firm farmaceutycznych, jak i
współpracujących z nimi przedstawicieli zawodów medycznych. Taka przejrzystość
wymaga czasu, aby została powszechnie zaakceptowana, a korzyści z niej wynikające, były
w pełni dostrzeżone. Jesteśmy dopiero na początku drogi, której celem jest pełna przejrzystość
współpracy. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie kroki, które mają poprawić zarówno
społeczną świadomość, jak i zrozumienie dla wartości współpracy firm farmaceutycznych
z przedstawicielami zawodów medycznych, a także pełne poparcie inicjatywy ze strony
środowisk medycznych. Wierzymy, że skuteczna komunikacja i pogłębiony dialog przełożą się
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na coraz większą liczbę zgód na upublicznienie indywidualnych danych w kolejnych latach.
Część środowiska medycznego ma pytania i wątpliwości, które są w pełni zrozumiałe. Naszym
zadaniem jest je rozwiewać. Jesteśmy zdeterminowani, by realizować wyznaczone przez
Kodeks Przejrzystości cele i możemy zagwarantować, że to nie ulegnie zmianie.
16. Z CZEGO WYNIKAJĄ TAK DUŻE ROZBIEŻNOŚCI W POZIOMACH ZGÓD
INDYWIDUALNYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI FIRMAMI?
Wszystkie firmy, które są sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości, zmierzają do tego samego
celu – budowy przejrzystego systemu ochrony zdrowia oraz podejmują działania, aby jak
najwięcej przedstawicieli zawodów medycznych włączyło się w ten projekt.
Jednocześnie każda z firm jest podmiotem niezależnym i funkcjonującym w różnym otoczeniu.
Firmy mają odrębne, zróżnicowane modele biznesowe, współpracują z różnymi lekarzami
i prowadzą działalność w różnych obszarach terapeutycznych. Sytuacja każdej z firm, które
zobowiązały się do wdrożenia zasad Kodeksu Przejrzystości, jest inna. W efekcie każda z firm
może osiągać inne wyniki. Należy również zwrócić uwagę, że informujemy o procentowym
udziale osób, które wyraziły zgodę na imienną publikację w całkowitej liczbie przedstawicieli
zawodów medycznych, z którymi dana firma współpracuje, a liczby współpracujących
specjalistów z poszczególnymi firmami bardzo się różnią.
17. POPRZEDNIO DANE PREZENTOWANE BYŁY WYŁĄCZNIE NA STRONACH
INTERNETOWYCH FIRM. CZY W TYM ROKU PLANUJĄ PAŃSTWO CENTRALNY
REJESTR?
INFARMA dołożyła wszelkich starań, by opublikowane dane były możliwie łatwo dostępne.
Zdecydowaliśmy umieścić na stronie internetowej INFARMY link do każdego raportu,
dodatkowo przygotowując specjalne podsumowanie w oparciu o wszystkie opublikowane
informacje.
Niestety, zbudowanie wspólnej platformy kolidowałoby z obowiązującym prawem dotyczącym
przetwarzania danych osobowych. Udzielone firmom zgody nie obejmują bowiem zarządzania
danymi przez podmioty trzecie, a w przypadku opublikowania wspólnego raportu na stronie
INFARMY, mielibyśmy właśnie taką sytuację. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie możliwe
stworzenie scentralizowanej platformy.
18. JAKI STOSUNEK DO KODEKSU PRZEJRZYSTOŚCI MA MINISTER ZDROWIA?
CZY POPIERA TĘ INICJATYWĘ?

SAMOREGULACJA A REGULACJA
19. C
 ZYM SIĘ RÓŻNI KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI OD USTAWY O KONSULTANTACH?
CZEMU MA SŁUŻYĆ UPUBLICZNIENIE DANYCH „ZWYKŁYCH LEKARZY”, KTÓRZY
NIE PEŁNIĄ ŻADNYCH OFICJALNYCH FUNKCJI?
Jakkolwiek zakres i charakter obu regulacji jest odmienny, to jednak służą temu samemu celowi
– podnoszeniu przejrzystości współpracy przedstawicieli zawodów medycznych z firmami
farmaceutycznymi.
Ustawa o konsultantach jest aktem prawnym i dotyczy tylko konsultantów krajowych
i wojewódzkich. Kodeks Przejrzystości INFARMY jest samoregulacją branży i dotyczy
wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, z którymi współpracują firmy
sygnatariusze. Kodeks funkcjonuje w oparciu o dobrowolność upubliczniania świadczeń
ze strony przedstawicieli zawodów medycznych. Publikacja informacji jest możliwa tylko
i wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji przedstawicieli zawodów medycznych.
Dążenie do jak największej przejrzystości w relacjach firm farmaceutycznych
z przedstawicielami zawodów medycznych, ma pozwolić na pokazanie prawdziwego wymiaru
i rzeczywistej wartości współpracy między innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi
a środowiskiem medycznym, a co za tym idzie, na lepsze zrozumienie wartości tej współpracy
i jej wpływu na poprawę sytuacji pacjentów.
20. C
 ZY NIE BYŁOBY LEPSZE PRAWNE USANKCJONOWANIE RELACJI POMIĘDZY
FIRMAMI FARMACEUTYCZNYMI A PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW
MEDYCZNYCH?
Każde rozwiązanie dążące do podniesienia standardów przejrzystości należy uznać za
wartościowe.
W Polsce istnieje szereg regulacji prawnych odnoszących się do tej współpracy – np. ustawa
o konsultantach, ustawa prawo farmaceutyczne. Jest też szereg rozwiązań komplementarnych
do rozwiązań prawnych – tj. samoregulacje wprowadzone przez samorządy lekarskie czy
branżę farmaceutyczną.
W niektórych krajach na świecie publikacja danych dotyczących współpracy następuje
z mocy prawa np. Stany Zjednoczone, Francja czy Dania. Kolejne kraje będą wprowadzać
ustawodawstwo w tym zakresie tj. Belgia i Bułgaria.
Natomiast samoregulacje branżowe, oparte na dialogu i dobrowolności, są skutecznym
narzędziem i budują zaufanie pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

INFARMA przekazała Ministerstwu informacje o wdrożeniu Kodeksu Przejrzystości.
Prezentowaliśmy cele tej inicjatywy i działania, jakie chcemy w jej ramach zrealizować.
Ministerstwo Zdrowia nie wydało w kwestii Kodeksu Przejrzystości oficjalnego stanowiska,
które moglibyśmy przekazać.
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INNE SAMOREGULACJE W BRANŻY DOTYCZĄCE
PRZEJRZYSTOŚCI W 2018 ROKU
21. CZYM RÓŻNI SIĘ KODEKS MEDICINES FOR EUROPE (MfE) OD ROZWIĄZANIA
STWORZONEGO PRZEZ EFPIA?
Kodeks EFPIA jest jednolity dla wszystkich sygnatariuszy. Istnieje wyłącznie jedna możliwa
zasada dotycząca upubliczniania informacji tzn. pełna przejrzystość w ujęciu wartościowym
(rzeczywista wartość pieniężna).
Dla przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia kodeks MfE:
- nie zawiera zapisów dot. publikacji kosztów podróży i zakwaterowania;
- umożliwia wybór jednej z dwóch opcji publikowania danych dot. wsparcia wydarzeń - w
ujęciu ilościowym tj. liczba wydarzeń per przedstawiciel zawodu medycznego (brak danych
dot. rzeczywistej wartości pieniężnej) lub w ujęciu zagregowanym per wydarzenie (brak
informacji dot. przedstawicieli zawodów medycznych).
Kodeks MfE nie zawiera zapisów dot. publikacji świadczeń związanych z działalnością
badawczo-rozwojową.
Czekamy na oficjalne stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego (PZPPF) odnośnie przyjętego w tym zakresie podejścia dla Polski.
Prowadzimy rozmowy z PZPPF, które dążą do ujednolicenia metodologii i zapewnienia jak
najlepszego zrozumienia społecznego dla celu przyświecającego obydwu samoregulacjom.

23. Ś
 RODOWISKO MEDYCZNE WIELOKROTNIE WYPOWIADAŁO SIĘ NEGATYWNIE NA
TEMAT KODEKSU I SPOSOBU JEGO WDROŻENIA. CZY MOŻEMY ZATEM MÓWIĆ,
ŻE INICJATYWA TA JEST REALIZOWANA WBREW WOLI PRZEDSTAWICIELI
ZAWODÓW MEDYCZNYCH?
Kodeks zyskał akceptację części środowiska medycznego. Dążymy jednak do tego, aby
wypracować optymalny model współpracy ze środowiskami, których dotyczy Kodeks
Przejrzystości tj. w szczególności lekarzami, pielęgniarkami i farmaceutami.
Rozumiemy wątpliwości związane z niektórymi aspektami funkcjonowania Kodeksu
Przejrzystości, dlatego stale pracujemy nad tym, by wprowadzona przez branżę samoregulacja
realizowana była w jak największym porozumieniu z przedstawicielami środowiska medycznego
– Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Aptekarską.
Jesteśmy otwarci na dialog, tym bardziej że wszystkim przyświeca jeden wspólny cel
– podnoszenie standardów etycznych i przejrzystości w systemie ochrony zdrowia.
24. C
 ZY WPROWADZENIE KODEKSU JEST EFEKTEM SKANDALI KORUPCYJNYCH,
W KTÓRE ZAMIESZANE BYŁY FIRMY FARMACEUTYCZNE NA CAŁYM ŚWIECIE?
Nie, Kodeks stanowi część długofalowej polityki innowacyjnych firm farmaceutycznych, które
czują się współodpowiedzialne za kształtowanie systemu ochrony zdrowia. Jego celem jest
udostępnienie informacji o współpracy pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi
a środowiskiem medycznym.
Kodeks jest jednym z kluczowych elementów na drodze ku pełnej przejrzystości między
wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

TRUDNE PYTANIA
22. DLACZEGO DANE DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH PREZENTOWANE SĄ
W FORMIE ZAGREGOWANEJ? CZY NIE ZAPRZECZA TO IDEI KODEKSU, WZIĄWSZY
POD UWAGĘ, ŻE ZA ICH REALIZACJĘ FIRMY PŁACĄ LEKARZOM OGROMNE
SUMY?
Badania kliniczne już od dawna podlegają ścisłemu nadzorowi urzędów polskich i europejskich.
Każde z nich jest także opiniowane przez komisję etyczną. Wiele z nich odbywa się
na podstawie umów trójstronnych pomiędzy badaczem, placówką i sponsorem badania.
Badania kliniczne stanowią kluczowy obszar działalności firm farmaceutycznych i jako takie
wymagają szczególnej poufności – poczynając od ścisłej ochrony danych osobowych pacjentów,
kończąc na informacjach, które bezpośrednio wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw
zaangażowanych w tworzenie nowych leków.

25. C
 ZY KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI NIE JEST TYLKO DZIAŁANIEM WIZERUNKOWYM,
KTÓRE MA POPRAWIĆ REPUTACJĘ FIRMY?
Kodeks Przejrzystości wpisuje się w światowy trend zwiększania dostępu do informacji
w przestrzeni publicznej. Innowacyjne firmy farmaceutyczne pragną w rzetelny sposób
informować o wartości i zakresie współpracy ze środowiskiem medycznym, w szczególności
poprzez bardziej zrozumiałe wyjaśnianie, na czym ta współpraca polega i jakie są z niej korzyści
dla społeczeństwa. Jest to projekt długoterminowy, którego ostatecznym celem będzie wzrost
zaufania pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

W proces badań klinicznych zaangażowane są liczne podmioty: szpitale i ośrodki badawcze,
firmy prowadzące badania kliniczne na zlecenie (CRO) oraz producenci leków. Publikacja
szczegółowych danych dotyczących badań i rozwoju nie tylko może być naruszeniem tajemnicy
handlowej i unijnego prawa konkurencji, ale w rezultacie może też narazić zaangażowane firmy
na poważne straty finansowe.
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merytoryczną odpowiadał lekarz urolog.
Firma farmaceutyczna nawiązała współpracę z lekarzem, który prowadził badania kliniczne
III fazy nad lekiem. Wygłosił on wykład podczas konferencji naukowej, który miał na celu
zaprezentowanie wyników tych badań.
Firma farmaceutyczna nawiązała współpracę z lekarzami, którzy prowadzili akcje
profilaktyczne, które umożliwiają zainteresowanym skorzystanie z bezpłatnych badań
specjalistycznych oraz porady lekarskiej. Podczas takich akcji ludzie dowiadują się o stanie
swojego zdrowia i ryzyku zachorowania. Badania te często prowadzone są w małych
miejscowościach, gdzie dostęp do specjalistów jest utrudniony ze względu na odległość
do najbliższej dużej placówki ochrony zdrowia.

PRZYKŁADY
WSPÓŁPRACY
LEKARZE
SZKOLENIA
Innowacyjna firma farmaceutyczna od kilku lat organizuje cykliczną konferencję naukowo-szkoleniową dla lekarzy. Najwybitniejsi specjaliści przedstawiają wówczas zagadnienia
związane z chorobą, nowości w diagnostyce i leczeniu chorób towarzyszących oraz aktualne
trendy w stosowaniu wyrobów medycznych. Podczas konferencji organizowane są warsztaty
szkoleniowe, podczas których lekarze mogą pogłębić wiedzę, zarówno w obszarach ściśle
związanych z leczeniem schorzenia, jak i tzw. kompetencje miękkie – umiejętność efektywnej
komunikacji z pacjentem, asertywność, radzenie sobie ze stresem etc.
Innowacyjna firma farmaceutyczna zorganizowała spotkanie dla lekarzy internistów mające na
celu podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania czasem. Spotkanie było wynikiem ankiety
wśród lekarzy, którzy twierdzili, że nadmiar obowiązków utrudnia im właściwe zaopiekowanie
się pacjentem.

PRZYKŁADY
WSPÓŁPRACY
PIELĘGNIARKI

Innowacyjna firma farmaceutyczna pokryła koszty podróży i zakwaterowania 10 lekarzy
kardiologów na Kongresie w jednym z europejskich państw, podczas którego ogłoszono
najnowsze wytyczne europejskie w zakresie leczenia jednej z chorób układu sercowo-naczyniowego. Kongres był wyjątkowym wydarzeniem i platformą wymiany doświadczeń
z najwybitniejszymi europejskimi specjalistami.
SZKOLENIA
ŚWIADCZENIA ZE STRONY LEKARZY
Firma innowacyjna wsparła zorganizowanie warsztatów dla pacjentów z rakiem prostaty i ich
bliskich z udziałem m.in. urologa. Wydany został poradnik edukacyjny, za którego redakcję
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ŚWIADCZENIA ZE STRONY PIELĘGNIAREK
Firma innowacyjna przeprowadziła spotkanie z pielęgniarkami, które wystąpiły w roli
doradców. Celem spotkania było lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów, z związku z planowaną
przez firmę aplikacją interaktywną dla pacjentów.
Innowacyjna firma farmaceutyczna nawiązała współpracę z pielęgniarką, która bazując na
swoich codziennych doświadczeniach z pacjentami pediatrycznymi, napisała artykuł do prasy
branżowej, w którym podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i najlepszymi praktykami, z których
skorzystać będą mogły inne pielęgniarki pediatryczne.

spotkania panelowe z farmaceutami oraz niezależne badania opinii, dzięki którym budowała
program szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem merytorycznym uczestników. Wykłady
prowadzone były m.in. przez wykładowców akademickich, psychologów, lekarzy praktyków.
Innowacyjna firma farmaceutyczna przeprowadziła dla farmaceutów spotkanie edukacyjne
z zewnętrznym coachem, które miało na celu poprawę tzw. kompetencji miękkich w zakresie
komunikacji z pacjentem, co do zasad przestrzegania zaleceń terapeutycznych.
ŚWIADCZENIA ZE STRONY FARMACEUTÓW
Innowacyjna firma farmaceutyczna przeprowadziła tzw. komitet doradczy z farmaceutami,
którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat nieprzestrzegania przez
pacjentów zaleceń lekarza i dawkowania leków w danym obszarze terapeutycznym. Celem
spotkania było uzyskanie informacji, które pozwoliłyby na wypracowanie założeń dla nowej
formuły leku, bardziej przyjaznej w stosowaniu dla pacjenta.

PRZYKŁADY
WSPÓŁPRACY
FARMACEUCI

SZKOLENIA
Innowacyjna firma farmaceutyczna wdrożyła program edukacyjny dla magistrów
i techników farmacji. Udział w merytorycznych szkoleniach pozwalał na zdobywanie punktów
pozwalających na wykonywanie zawodu farmaceuty. Firma prowadziła systematyczne
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KOMUNIKACJA Z MEDIAMI
– ZASADY I SCHEMAT POSTĘPOWANIA
INFARMA jest podmiotem, który jest odpowiedzialny za koordynowanie komunikacji, w tym
przede wszystkim kreowanie kluczowych przekazów i odpowiedzi na najważniejsze pytania
dotyczące idei Kodeksu Przejrzystości oraz rozwiązań systemowych dotyczących współpracy
środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną.

ZAKRES KOMUNIKACJI FIRM
Zagadnienia, w których odpowiedzi zastrzeżone są do wyłącznej komunikacji sygnatariuszy,
to tematy, które w bezpośredni sposób odnoszą się do praktyk biznesowych firmy (ilustracja 5),
w tym:
w
 yniki danej firmy,
s posób zbierania indywidualnych zgód na publikację danych,
w
 spółpraca z konkretnymi lekarzami.

PODZIAŁ ZADAŃ
W KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ

Związek powinien posiadać możliwie pełne informacje na temat realizowanych przez
sygnatariuszy działań komunikacyjnych oraz koordynować przepływ informacji pomiędzy
firmami.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KOMUNIKACJĘ ZEWNĘTRZNĄ
DOTYCZĄCĄ KODEKSU PRZEJRZYSTOŚCI W INFARMIE
 soba odpowiedzialna za komunikację zewnętrzną w INFARMIE koordynuje przebieg
O
działań komunikacyjnych i jest też kontaktem dla mediów.
 la mediów w sprawach związanych z całą branżą wypowiada się Dyrektor Generalny
D
INFARMY.
 adna nieupoważniona osoba nie podaje informacji mediom, interesariuszom,
Ż
przedstawicielom firm członkowskich ani innym podmiotom.

ZAKRES KOMUNIKACJI INFARMY
Zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej komunikacji INFARMY (ilustracja 5):
Ocena wyników publikacji w ujęciu zagregowanym

PODZIAŁ ZADAŃ
W KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ
WYNIKI DISCLOSURE
DANEJ FIRMY

ZASTRZEŻONE DO WYŁĄCZNEJ
KOMUNIKACJI INFARMY
O NAJWIĘKSZYM
Ocena
wynikówZAGROŻENIU
disclosure
KRYZYSOWYM
ujętych całościowo

Ocena wyników disclosure ujętych całościowo.

Wyniki disclosure
danej firmy

ROLA SYGNATARIUSZY

Rozbieżności
w wynikach/praktykach
Rozbieżności
w wynikach/praktykach
biznesowych
poszczególnych
sygnatariuszy
biznesowych
poszczególnych
sygnatariuszy

Sposób
zbierania indywidualnych
SPOSÓB ZBIERANIA
zgód
na publikację
INDYWIDUALNYCH
ZGÓD NA
danych
PUBLIKACJĘ DANYCH

Różnice w sposobie i terminie publikacji

Różnice w sposobie

Relacje i współpraca z kluczowymi
i terminie
publikacji
interesariuszami
projektu
(MZ, NIL)l

ROLA INFARMY

Współpraca
z konkretnymi lekarzami

MOGĄ BYĆ KOMUNIKOWANE PRZEZ
INFARMĘ LUB FIRMY, ALE WYŁĄCZNIE
W OPARCIU O NINIEJSZE MATERIAŁY

WSPÓŁPRACA
Z KONKRETNYMI LEKARZAMI

Ilustracja 5

REAKCJA W SYTUACJI ZAPYTAŃ DO MEDIÓW
Każdy z sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości zobowiązany jest po otrzymaniu pytań
od mediów lub innych kluczowych dla projektu podmiotów, bez zbędnej zwłoki (najlepiej
w przeciągu 15 minut), poinformować o tym osobę odpowiedzialną za komunikację
zewnętrzną w INFARMIE, wysyłając SMS, a następnie e-mail (ilustracja 6):

Rozbieżności w wynikach/praktykach biznesowych poszczególnych sygnatariuszy
Różnice w sposobie i terminie publikacji
W przypadku, w którym do firmy sygnatariusza kierowane są pytania dotyczące tematów
wskazanych do wyłącznej komunikacji INFARMY, dziennikarze powinni być odsyłani
bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za komunikację zewnętrzną w Związku.

W TREŚCI SMS-a ZNAJDĄ SIĘ:
I nformacja o zapytaniu
ze strony mediów
I nformacja
o ewentualnym
terminie udzielenia
informacji

W TREŚCI E-MAILA ZNAJDĄ SIĘ:
Konkretne pytania
Autor pytań (jakie medium)
U
 stalony termin
udzielenia informacji
Temat e-maila:
ZAPYTANIE MEDIA
– KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

Ilustracja 6
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Podejmując ten krok, powinien mieć na uwadze czy pytanie jest potencjalnie kryzysowe czy
też jest standardowym pytaniem dotyczącym działań firmy w obszarze realizacji Kodeksu
Przejrzystości lub innych praktyk z zakresu compliance/etyki biznesowej.

TEMATY POTENCJALNIE KRYZYSOWE:
Wszystkie pytania zawierające w sobie negatywną tezę,
krytycznie odnoszące się do:

PODZIAŁ ZADAŃ W KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ
Istotnym elementem zarządzenia sytuacją potencjalnie kryzysową będzie zdefiniowany podział
obowiązków komunikacyjnych pomiędzy INFARMĄ a sygnatariuszami Kodeksu. Przełoży się to
na sprawność w zarządzaniu kryzysem oraz ograniczy ryzyko związane z rozbieżnościami lub
dwugłosem w kontaktach z opinią publiczną.
Działanie w kryzysie może przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie rekomendowana
przez INFARMĘ reakcja konsultowana jest z Grupą Komunikacyjną. Jeżeli dojdzie do eskalacji
kryzysu, w drugim etapie konieczne jest włączenie Zarządu INFARMY. Każdy z etapów
powinien trwać nie dłużej niż 5 godzin (Ilustracja 7).

idei Kodeksu,

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ*

współpracy pomiędzy branżą a środowiskiem medycznym,
całościowych wyników publikacji,
działań innych firm sygnatariuszy.

INFORMACJA O SYTUACJI
KRYZYSOWEJ

Na podstawie przedstawionych informacji, o kolejnych krokach rozstrzyga osoba
odpowiedzialna za komunikację zewnętrzną w INFARMIE, w porozumieniu z Dyrektorem
Generalnym i Specjalistą ds. Etyki i Współpracy.

I KROK

PROPOZYCJA
DZIAŁANIA

Przedstawiciele INFARMY bez zbędnej zwłoki przedstawią swoją analizę sytuacji
zgłaszającemu zapytania sygnatariuszowi. Decyzja dotycząca kolejnych działań będzie
podejmowana po konsultacjach zainteresowanych stron.

WYPRACOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z DYREKTOREM, SPEC. DS. ETYKI, AGENCJĄ PR

II KROK

ZASADY KOMUNIKACJI – SCHEMAT DZIAŁANIA W SYTUACJI
KRYZYSOWEJ

UWAGI GRUPY
KOMUNIKACYJNEJ

DEFINICJA SYTUACJI KRYZYSOWEJ
III KROK

Za kryzys uznajemy sytuację, której nie jest w stanie rozwiązać zespół (agencji PR
obsługującej INFARMĘ oraz osób odpowiadających za komunikację i projekt
w INFARMIE) w ciągu 48 h regularnej pracy, a także inne, nieprzewidziane przypadki,
które w ocenie Dyrektora Generalnego mogą mieć skrajnie negatywny wpływ dla
całego projektu Kodeksu Przejrzystości lub wizerunku INFARMY i całej branży.

IV KROK

OSTATECZNA ODPOWIEDŹ
LUB BRAK REAKCJI

* W SYTUACJI ESKALACJI KRYZYSU
POWTARZAMY CAŁY PROCES, Z TYM ŻE
W KROKU III KONSULTOWANY JEST ZARZĄD
Ilustracja 7
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ROLA INFARMY W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

CZYNNIKI RYZYKA – ZEWNĘTRZNE

Komunikację kryzysową mającą na celu ochronę wizerunku całej branży zawsze koordynuje
INFARMA.

Grupa czynników, które w znacznym stopniu zwiększają ryzyko kryzysu komunikacyjnego lub
negatywnego odbioru inicjatywy:

ROLA FIRM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Firmy mają obowiązek informować INFARMĘ o zdiagnozowaniu sytuacji kryzysowej, a także
współpracować z INFARMĄ na jej wezwanie, w celu wypracowania reakcji mającej na celu
ochronę wizerunku całej branży.

KRYTERIA DIAGNOZOWANIA
SYTUACJI KRYZYSOWYCH

TAK

NIE

N
 iski odsetek lekarzy, którzy wyrazili zgodę na publikację przypisanych do nich
indywidualnych informacji o transferach wartości otrzymanych od branży – dotyczy to
zarówno niskiej wartości uśrednionej (poniżej 20%), jak i dużego odsetka firm z około
10% poziomem zgód.
N
 iski odsetek kwoty, którą można przypisać indywidualnym lekarzom – duże
przepływy pieniężne będą pokazane wyłącznie w formie danych zagregowanych, co
będzie odbierane jako niechęć do ujawnienia danych przez największych beneficjentów
współpracy firm farmaceutycznych z lekarzami.
Z
 naczące rozbieżności w wynikach publikacji pomiędzy poszczególnymi firmami,
wskazujące na brak rzeczywistego zaangażowania części firm oraz branży jako całej
w realizację Kodeksu Przejrzystości.
O
 skarżenie firmy sygnatariusza o korupcję, które zostają powiązane przez media z Kodeksem.

Publikacja negatywnych artykułów w min.
trzech kluczowych mediach w ciągu dwóch dni.

Krytyka Kodeksu Przejrzystości przez więcej
niż jednego z kluczowych interesariuszy (MZ,
NIL, sejmowa i senacka Komisja Zdrowia).

1

2

Publikacja negatywnych
komentarzy w Internecie.

Negatywna, publiczna
wypowiedź jednego
z przedstawicieli interesariuszy.

CZYNNIKI RYZYKA – WEWNĘTRZNE
Jednym z czynników, który może w znaczący sposób wpływać na ryzyko związane z realizacją
projektu Kodeks Przejrzystości, zwłaszcza w jego ostatniej fazie, jest brak spójności w komunikacji
prowadzonej przez poszczególne firmy sygnatariuszy. Kwestia ta obejmuje przede wszystkim
interpretację ostatecznych wyników disclosure – ewentualnych źródeł jego sukcesu lub porażki.
GŁÓWNE, MOŻLIWE I KRYZYSOGENNE ROZBIEŻNOŚCI:

30

Negatywne wypowiedzi zorganizowanej grupy
przedstawicieli środowiska medycznego.

3

Jednoznacznie negatywna wypowiedź
na temat Kodeksu przedstawiciela firmy
sygnatariusza Kodeksu.

4

Wypowiedź niezgodna
z przyjętą linią komunikacji.

Zorganizowana aktywność interesariuszy (np.
konferencja prasowa) krytycznie odnosząca
się do Kodeksu Przejrzystości/opublikowanych
informacji/sposobu realizacji projektu

5

Negatywna, reaktywna
wypowiedź kluczowego
interesariusza

Krytyka Kodeksu Przejrzystości
przez kilku indywidualnych
lekarzy.
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F
 irma – sygnatariusz Kodeksu, podważa jego wartość
F
 irma – sygnatariusz Kodeksu, pokazuje własne rozwiązania
jako przykład prawidłowej realizacji

WWW.INFARMA.PL
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NOTATKI
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