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СУПРОВIДНА ЗАПИСКА
Дана Супровідна записка підготовлена компанією "Астеллас Фарма" (далі «Астеллас») відповідно до підпункту 7.3.7 Кодексу належної практики AIPM (далі
- «Кодекс»), відповідно до якого кожна фармацевтична компанія - член AIPM
зобов'язується публікувати супровідну записку з коротким описом методик,
використаних для підготовки розкриття і визначення передач цінностей по кожній
категорії, описаної в підпунктах 7.3.2 і 7.3.3 Кодексу.
Передача цінностей на користь фахівців охорони здоров'я
Обробка інформації про передачу цінностей здійснюється за умови дотримання
вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини, пов'язані з
обробкою персональних даних, відповідно до якого обробка персональних даних
здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на таку обробку, за умови, що
така згода може бути відкликана суб'єктом персональних даних.
Інформація по кожному факту передачі цінностей розкривається на індивідуальній
основі, за умови дотримання норм чинного законодавства про захист персональних
даних.
Зокрема, інформація про передачу цінностей на користь фахівців охорони здоров'я,
прямо або опосередковано, розкривається на індивідуальній основі шляхом
ідентифікації кожного окремого одержувача зазначених цінностей, отриманих ним
за звітний період, відповідно до отриманих інформованих згод згідно з вимогами
чинного українського законодавства.
У разі, коли передача цінностей на користь фахівців охорони здоров'я не
супроводжувалася інформованою згодою на індивідуальне розкриття, інформація
по таким передачам цінностей розкривається в загальному вигляді за звітний
період. Таке загальне розкриття відображає інформацію по кожній категорії
платежів, що стосується (i) кількості одержувачів, що покривається таким
розкриттям, в абсолютному вираженні та у відсотках від усієї кількості
одержувачів, а також (ii) загальної суми щодо передачі цінностей таким
одержувачам.
Платежі за надання послуг та консультування, виплачені на користь фахівців
охорони здоров'я, не включають в себе ПДФО та інші відповідні державні збори.
Всі суми винагород вказані в договорах з фахівцями охорони здоров'я в гривнях,
виплачуються і розкриваються в гривнях.
Передача цінностей на користь закладів охорони здоров'я
Інформація про передачу цінностей на користь організації охорони здоров'я
здійснюється на індивідуальній основі у разі, якщо відповідна інформація не є
комерційною таємницею організації охорони здоров'я і якщо на цій підставі
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відповідна організація охорони здоров'я не заборонила розкриття інформації в
договорі між нею і Астеллас.
Суми передачі цінностей на користь організацій охорони здоров'я вказані без
урахування ПДВ. Суми передачі цінностей в договорах з організаціями охорони
здоров'я вказуються і виплачуються в гривнях, а також розкриваються в гривнях.
Виплати у зв'язку з проведенням досліджень та розробок за кожний звітний період
розкриваються у загальному вигляді.
Конфлікт інтересів
Астеллас підтверджує дотримання принципу, згідно з яким співпраця
фармацевтичних компаній з фахівцями охорони здоров'я не повинна мати конфлікт
інтересів у фахівців охорони здоров'я, зокрема між їх професійними обов'язками та
особистою зацікавленістю.
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