Transzparencia módszertan

A Kéri Pharma Hungary Kft. a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók
Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének tagjaként magára nézve
kötelezőnek ismeri el a Generikus Transzparencia Kódexet, illetve a
Gyógyszer-Kommunikációs Etikai Kódexet és a benne foglaltaknak
megfelelően kíván eleget tenni kötelességének az etikus gyógyszeripari
működés érdekében.

Adatvédelem:
A Kódex rendelkezéseinek értelmében a Kéri Pharma Hungary Kft. a honlapján
[http://keripharmahungary.hu/] nyilvánosan hozzáférhetően közzéteszi a
támogatási adatokat, melyekhez az értintett Egészségügyi szakemberek
előzetes hozzájárulásukat adták. A Kéri Pharma Hungary Kft. az adatvédelmi
szabályok betartása érdekében beszerzi az átadott juttatások részleteinek
gyűjtéséhez, kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához szüksége hozzájárulást.
A hozzájárulás megtagadása esetén aggregált vagy anonim adatok kerülnek
publikálásra.

Az hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően az egészségügyi
szakemberek visszavonhatják az adataik nyilvánosságára hozatalához történő
hozzájárulásukat, ez esetben a Kéri Pharma Hungary Kft. a hozzájárulás
megtagadására vonatkozó szabály szerint publikálja azokat. A közzétett
adatok vonatkozásában a legutolsó általunk nyilvántartott információkat
közöljük.

Átláthatóság elve:
A közzététel célja, hogy minden olyan juttatás publikálásra kerüljön, mely a Kéri
Pharma
Hungary
Kft.
és
egészségügyi
szolgáltatók/szervezetek
együttműködésének átláthatóságát szolgálják.
Küldetésünknek tekintjük, hogy a hazai egészségügyi ellátás színvonalát kiváló
minőségű termékekkel emeljük, valamint az egészségügyi szakemberek
tudásának folyamatos gyarapítását támogassuk. Ennek érdekeit szolgálja a
jelen közzétételben szereplő számos támogatás, juttatás is.
Jelentés megjelenítésének formája:
A Generikus Transzparencia Bizottság meghatározása alapján a Kéri Pharma
Hungary Kft. az átláthatóság biztosítására a Medicines for Europe által
előirányzott közzétételi táblázatot használja.
Jelentés időbeli, területi hatálya, nyelve:
A közzététel során alkalmazott táblázatban a közzététel időpontját megelőző
teljes naptári évben (január 1.-től) felmerült támogatások és szponzorációk,
szolgáltatások adott évben történő kifizetése kerül nyilvánosságra. A Kéri

Pharma Hungary Kft. a költségek felmerülését követő év első hat hónapján
belül tesz eleget közzétételi kötelezettségének. Minden, a közzététel során
nyilvánosságra hozott költség az adott esemény pénzügyi teljesítésnek
megfelelő naptári évben kerül megjelenítésre. A Kéri Pharma Hungary Kft.
pénzügyi rendszerén keresztül teljesített kifizetések időpontját alkalmazzuk a
juttatásra vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontjaként.
A jelentés a hazai szabályozások által előírt nyelven kerül megjelenítésre.
A közzététel hatálya azon országra értendő, ahol a Kéri Pharma Hungary Kft.
együttműködik az egyészségügyi szakemberekkel, szervezetekkel.
Alkalmazott pénznem, adók:
A táblázatban szereplő díjak magyar forintban kerülnek összesítésre. Külföldi
kongresszusok esetén a Kéri Pharma Hungary Kft. pénzügyi rendszerei által
használt valutaváltási árfolyamok az irányadók.
A kifizetések táblázatba foglalásakor az Általános forgalmi adóval (Áfa) növelt
bruttó árak kerültek megjelenítésre. (A Generikus Transzparencia Kódex 2.
pontja szerint). Illetve kategóriánként meghatározásra kerültek a
tevékenységek vonatkozásában a Kéri Pharma Hungary Kft. által megfizetett
adók.
Közzététel során alkalmazott meghatározások:
A Betegszervezetek, Egészségügyi Szakemberek és Egészségügyi Szervezetek
definiálására a Generikus Transzparencia Kódexben és a GyógyszerKommunikációs Etikai Kódexben előírt meghatározásokat alkalmaztuk.
(Bővebben
lásd.:
[http://keripharmahungary.hu/])
Jelen
fogalom
meghatározások a Generikus Transzparencia Kódexből lettek kiemelve [II.
fejezet].
„Egészségügyi Szakember
Az, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, aki a gyógyszerek
ajánlásában,
rendelésében,
beszerzésében,
értékesítésében,
forgalmazásában vagy alkalmazásában, és az egészségügyi szolgáltatás
nyújtásában szerepet játszik, így különösen az orvos, gyógyszerész,
egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi szolgáltató személyzetének tagja
vagy más, az egészségügyben tevékenykedő szakember. „
„Betegszervezet
Olyan non-profit szervezet - ideértve az ilyen szervezeteket tömörítő
úgynevezett ernyőszervezeteket is -, amely általában a betegek, családtagjaik
vagy a gondozók támogatásával jön létre, és alapvetően a betegek jogait, a
betegséget és a kezelésre vonatkozó információkat mutatja be valamilyen

terápiás területen, valamint a betegek, illetve gondozóik szükségleteit és
érdekeit képviseli, illetve támogatja. „
„Egészségügyi Szolgáltató / Szervezet
Bármely jogi személy,
(i.) amely egészségügyi, orvosi vagy tudományos szervezet vagy társaság
(függetlenül annak jogi vagy szervezeti formájától), így például kórházak,
klinikák, egyetemek, vagy egyéb oktatási intézmények vagy szövetségek
(kivéve a Medicines for Europe Betegszervezet Kódex alapján
betegszervezetnek minősülő szervezeteket), amelynek címe, székhelye vagy
működésének elsődleges helyszíne Magyarországon van, vagy
(ii.) amelyen keresztül egy vagy több Egészségügyi Szakember szolgáltatásokat
nyújt. „
„Harmadik fél által szervezett rendezvény
Olyan, – nem valamely Vállalat által, illetve nem valamely Vállalat
megbízásából vagy érdekében kezdeményezett vagy szervezett – független
szakmai, illetve tudományos célokat szolgáló rendezvény és program, ideértve
a Betegszervezetek által szervezett rendezvényeket is, amelynek szakmai
programjával, valamint a programok tartalmával kapcsolatos döntések
meghozatalára a Vállalatnak nincs befolyása. „
„Vállalati Rendezvény
Egészségügyi
Szakemberek,
Egészségügyi
Szakembereket
tömörítő
szervezetek, továbbá betegek, Betegszervezetek, illetve azok tagjai számára
valamely Vállalat által, vagy a Vállalat megbízásából kezdeményezett vagy
szervezett, illetve a Vállalat által támogatott program, esemény vagy
összejövetel. Vállalati rendezvénynek minősül különösen a gyógyszerismertetést
elősegítő rendezvény, szimpózium, tudományos tanácsadó testületi ülés,
gyárlátogatás, továbbképzés, klinikai vizsgálat és beavatkozással nem járó
vizsgálat vizsgálói találkozója. „
„Juttatás
Közvetlen vagy közvetett értékjuttatás, amely akár pénzbeli, akár
természetbeni vagy egyéb módon történik, akár promóciós vagy egyéb céllal
kizárólag emberi felhasználásra szolgáló vényköteles gyógyszerkészítmények
kifejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban. Közvetlen értékjuttatás az,
amelyet egy Vállalat közvetlenül a Kedvezményezett javára ad. Közvetett
értékjuttatás az, amelyet harmadik fél (így például szerződéses fél, ügynök,
partner vagy társult vállalkozás [beleértve az 3 / 6 alapítványt]) a Vállalat
nevében a Kedvezményezett javára ad, amennyiben a Vállalat számára a
Kedvezményezett ismert vagy azonosítható.”
„Kedvezményezett
Betegszervezet, Egészségügyi Szakember, Egészségügyi Szervezet, akinek a
Vállalat Juttatást nyújt.”

„Adomány
Ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás, illetve részben vagy egészben,
ingyenesen átadott ingó dolog valamint részben vagy egészben ingyenesen
nyújtott szolgáltatás.”
„Támogatás
Pénzbeli juttatás, vagy egyéb anyagi előny juttatása, ide nem értve az
adókedvezményt és kezességvállalást.”
Egészségügyi Szolgáltatókkal / Szervezettel kapcsolatos juttatások:
Jelen közzétételi jelentésben a Kéri Pharma Hungary Kft. az egészségügyi
szolgáltatók/ szervezetek listájában a hozzá beérkezett alapítványi kérelmek
alapján vezetett belső nyilvántartási rendszerében szereplő adatokat
szerepelteti. A támogatások a kifizetések évében kerültek feltüntetésre
társasági adóval növelt összegben. Amennyiben egy szervezettel
kapcsolatban a vonatkozó időszakban több kérelem is pozitív elbírálásban
részesült, úgy ezek összesített értéke kerül dokumentálásra.
Egészségügyi Szakemberrel kapcsolatos juttatások:
Jelen közzétételi jelentésben a Kéri Pharma Hungary Kft. az egészségügyi
szakemberekkel kapcsolatos juttatások tekintetében az előírásban szereplő
lehetőségek közül a következők szerint publikálja az adatokat:
•

Juttatások Egészségügyi Szakembereknek:
• Egészségügyi
szakembereknek
rendezvények,
oktatási
támogatások és létesítménylátogatások kapcsán nyújtott
Juttatások: 2. Lehetőség (Generikus Transzparencia Kódex által
definiált 1.1.2. b) pont)
• Egészségügyi szakembereknek adott megbízási és szolgáltatási
díjak

A Kéri Pharma Hungary Kft. egészségügyi szakemberek részére
kongresszusokra, rendezvényekre támogatásként juttatást nyújt, amikor egy
független társaság (a rendezvény vagy konferencia szervezőjének) részére a
lenti kategóriákba sorolható támogatást ad.:
-

-

Utazás és szállás költség (A Kéri Pharma Hungary Kft. juttatást nyújthat
kongresszusi részvétel esetén utazási és szállás költséghez nyújtott
támogatás révén, ez tartalmazhatja a repülőjegy és az elszállásolás
költségét)
Regisztráció és étkezési költség (Kongresszuson való részvétel és a
továbbképzés céljából a Kéri Pharma Hungary Kft. támogatást nyújthat

a regisztrációs és étkezési költség finanszírozása révén a mindenkori
gyógyszeretikai kódex szabályainak betartásával.)
Juttatásnak minősül továbbá a Kéri Pharma Hungary Kft. által szervezett saját
rendezvényre adott támogatás is, mely a közzététel során szintén
megjelenítésre kerül.
A Rendezvény szerinti bontásban használt táblázatába történő adatfelvitel
hátteréül az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(OGYÉI) részére történő bejelentések adatai szolgálnak. A bejelentés kötelező
adattartamának megfelelően a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen
összefüggésben felmerülő költségek összesített éves díja lett megjelenítve, a
részvételi díj befizetését igazoló dokumentumban, a szállás és utazás
visszaigazolásában, illetve a rendezvénnyel összefüggésben kötött további
szerződésekben szereplő bruttó összegek alapján. Amennyiben a
rendezvénnyel összefüggésben a támogatás szimpóziumi (előadói és
üléselnöki) díjakat is magába foglal, úgy azokat a Kéri Pharma Hungary Kft. a
vonatkozó kategóriába sorolva a rendezvény neve alatt szerepelteti az éves
összköltségbe számítva. Ide nem értve a stand bérléssel és molinó kihelyezéssel
kapcsolatos költségeket, melyek a közzétételnek nem tárgyai. A táblázatban
a harmadik személy által szervezett, illetve a Kéri Pharma Hungary Kft. által
szervezett rendezvények szerepelnek a támogatott kedvezményezettek
összesített számával. A megjelenített díjak a reprezentációs adót tartalmazzák.
Az Egészségügyi szakemberek számára biztosított megbízási és szolgáltatási
díjak kategóriába soroltuk a Kéri Pharma Hungary Kft. és a szakemberek között
létrejövő szolgáltatási/megbízási (előadás tartása, kérdőív szakmai
véleményezése) és tanácsadási szerződésekből eredő juttatásokat. Ezen
juttatások bruttó értéken kerültek felvezetésre. Amennyiben a szerződő féllel a
jelentéstétel időszakában több szerződés is megkötésre került, úgy az
egészségügyi szakemberhez tartozó sorban azok összesített értékét tesszük
közzé.

Közzétett adatok felhasználása:
Felhívjuk a Kéri Pharma Hungary Kft. weboldalának látogatói figyelmét, hogy
az itt közzétett adatok kizárólag a Transzparencia Kódex előírásainak való
megfelelés céljából kerül közzétételre, ezek más célból való felhasználása tilos.

