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Metodiskā piezīme 

 
LATVIJA 

 
 
 
 
Servier pilnībā atbalsta EFPIA Atklātības kodeksa mērķus. Uzskatām, ka šis kodekss veicinās labāku 
izpratni par sen iedibinātajām attiecībām starp veselības aprūpes speciālistiem un farmācijas 
uzņēmumiem, ļaujot uzlabot pacientu aprūpi. 
 
Šā dokumenta mērķis ir sniegt visu metodisko informāciju, kas ir būtiska, lai interpretētu informāciju, 
ko uzņēmums Servier ir izpaudis Latvijā, kā noteikts 3. pantā EFPIA Kodeksā par informācijas 
izpaušanu saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmācijas uzņēmumi ir snieguši veselības 
aprūpes speciālistiem un organizācijām.  
 
 

1. Definīcijas 
 

1.1. Finansiālā un nefinansiālā atbalsta saņēmēji 
 

1.1.1. Veselības aprūpes speciālisti 
 
EFPIA Atklātības kodeksā ir sniegta šāda veselības aprūpes speciālistu definīcija: 
 

„Jebkura persona, kas ir medicīniskas, stomatoloģiskas, farmaceitiskas vai māszinību profesijas 
pārstāvis, vai jebkura cita persona, kas savas profesionālās darbības rezultātā var izrakstīt, pirkt, 
piegādāt vai izsniegt medikamentu, un kuras prakses vieta un profesionālās darbības vai 
apvienošanās faktiskā lokalizācija ir Eiropa.  
 
Lai nerastos pārpratumi, veselības aprūpes speciālistu definīcija ietver: (i) jebkuras valsts 
aģentūras vai organizācijas ierēdni vai darbinieku (valsts vai privātā sektorā), kas var izrakstīt, 
iegādāties, piegādāt vai izsniegt medikamentus un (ii) jebkuru Dalībkompānijas darbinieku, kurš 
primāri darbojas kā veselības aprūpes speciālists, izņemot (x) visi citi Dalībkompānijas darbinieki 
un (y) medikamentu vairumtirgotāji vai izplatītāji”. 

 
Šī definīcija ļauj identificēt šādus speciālistus, ar kuriem sadarbojas mūsu uzņēmums: 
 

- ārsti; 
- farmaceiti; 
- vecmātes; 
- medmāsas. 

 
1.1.2. Veselības aprūpes organizācijas  

 
EFPIA Atklātības kodeksā ir sniegta šāda veselības aprūpes organizāciju definīcija: 
 

„Juridiska persona (i) kas ir veselība aprūpes, medicīnas vai zinātnes asociācija vai organizācija 
(neatkarīgi no likumīgā vai organizatoriskā statusa), piemēram, slimnīca, klīnika, fonds, 
universitāte vai cita mācību iestāde, vai apmācību grupa (izņemot pacientu organizācijas) vai (ii) 
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caur ko viens vai vairāki veselības aprūpes speciālisti nodrošina pakalpojumus”. 
 
Šī definīcija ļauj identificēt šādas organizācijas, ar kurām sadarbojas mūsu uzņēmums: 
 

- slimnīcas; 
- veselības aprūpes iestādes vai klīnikas; 
- medicīniskās prakses grupas; 
- klīniskās pētniecības organizācijas vai līdzvērtīgu pakalpojumu sniedzēji; 
- pirmsklīnisko pētījumu pakalpojumu sniedzēji; 
- universitātes (medicīnas fakultātes); 
- fondi un labdarības organizācijas, kas darbojas medicīnas jomā; 
- medicīnas vai zinātniskās biedrības; 
- medicīniskās izglītības uzņēmumi; 
- veselības aprūpes speciālistu asociācijas. 

 
 

1.2. Finansiālā un nefinansiālā atbalsta veidi, par kuriem izpauž informāciju 
 

1.2.1. Finansiālais un nefinansiālais atbalsts veselības aprūpes speciālistiem 
 
Finansiālais un nefinansiālais atbalsts, par kuru izpauž informāciju mūsu uzņēmums: 
 

- reģistrācijas maksa;  
- ceļa un uzturēšanās izdevumi; 
- maksa par pakalpojumiem; 
- izdevumi, kas paredzēti pakalpojumu vai konsultāciju līgumos. 

 
 Ja tos tieši vai netieši sniedz, apmaksā vai atlīdzina veselības aprūpes speciālistiem vai viņu 

labā. 
 

1.2.2. Finansiālais un nefinansiālais atbalsts veselības aprūpes organizācijām 
 
Finansiālais un nefinansiālais atbalsts, par kuru izpauž informāciju mūsu uzņēmums: 
 

- ziedojumi un granti; 
- reģistrācijas maksa;  
- sponsorēšanas līgumi; 
- ceļojuma un apmešanās izdevumi; 
- maksa par pakalpojumiem; 
- izdevumi, kas paredzēti pakalpojumu vai konsultāciju līgumos. 

 
 Ja tos tieši vai netieši sniedz, apmaksā vai atlīdzina veselības aprūpes organizācijām vai to 

labā. 
 

1.2.3. Finansiālais un nefinansiālais atbalsts pētniecības un attīstības darbībām 
 
Saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu pētniecības un attīstības darbības ir: 
 

- neklīniski (laboratoriju) pētījumi; 
- klīniski pētījumi; 
- neinvazīvi pētījumi, kas pēc būtības ir perspektīvi un iekļauj pacientu datu vākšanu no VAS vai 

tā vārdā, vai no VAS grupām konkrētam pētījumam 
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Visus neinvazīvos pētījumus, kas nav “perspektīvie pētījumi”, publisko kā nominatīvos datus. Attiecīgi 
retrospektīvie neinvazīvie pētījumi atklāšanas veidnē tiks publicēti kategorijā “Konsultācijas/maksa 
par pakalpojumiem”. Ja nav iespējams, nošķirt perspektīvos un retrospektīvos neinvazīvos pētījumus, 
tos publisko individuāli. 

Informāciju par visu veidu finansiālo un nefinansiālo atbalstu (kā noteikts 1.2.1. un 1.2.2. punktā), 
kuru sniedz veselības aprūpes speciālistiem vai veselības aprūpes organizācijām saistībā ar 
pētniecības un attīstības darbībām, atklāj apkopotā veidā. 
 
 

1.3. Finansiālā un nefinansiālā atbalsta izcelsme 
 
Informācija, kuru mūsu uzņēmums izpauž šajā valstī, ir sniegta Servier grupas vārdā. 
 
Servier ir uzņēmumu grupa, kurai ir saistīti uzņēmumi citās valstīs; šie saistītie uzņēmumi var uzsākt 
sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām. 
 
Lai nodrošinātu, ka, atklājot vietējo informāciju, ir iekļauts viss finansiālais un nefinansiālais atbalsts, 
ko Servier grupas uzņēmumi ir snieguši iepriekšējā kalendārajā gadā (no 1. janvāra līdz 
31. decembrim) neatkarīgi no tā, vai tie atrodas šajā valstī vai ārvalstīs, tiek īstenots grupas līmeņa 
process. 
 

2. Izpaužamās informācijas apjoms 
 

2.1. Attiecīgie produkti 
 
Izpaužamās informācijas apjomā netiek iekļauta informācija par finansiālo un nefinansiālo atbalstu 
darbībām, kas ir saistītas tikai ar bezrecepšu zālēm. 
 
 

2.2. Informācija par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas nav jāizpauž 
 
Izpaužamā informācija neiekļauj informāciju par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas atbilst 
turpmāk minētajām kategorijām vai kas ir sniegts saistībā ar tām: 
 

- finansiāls vai nefinansiāls atbalsts saistībā tikai ar bezrecepšu zālēm; 
- medicīniski izmantojami priekšmeti; 
- maltītes un dzērieni; 
- medikamentu paraugi;  
- komercdarbība, kas iekļauj medikamentu pirkšanas un pārdošanas parasto darbību, 
- vai jebkurš finansiāls vai nefinansiāls atbalsts, kas netiek iekļauts ziņošanas jomā, kā definēts 

EFPIA Atklātības kodeksā. 
 
 

2.3. Finansiālā vai nefinansiālā atbalsta sniegšanas datums 
 
Parasti uzskata, ka datums, kurā ir sagatavota izpaužamā informācija, ir datums, kad tika veikts 
finanšu maksājums saņēmējam vai tā labā. 
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Izņēmums: ja finansiālo vai nefinansiālo atbalstu sniedz saistībā ar piedalīšanos pasākumā, 
informācijas izpaušanas mērķiem paredzētais datums ir pasākuma datums. 
 
 

2.4. Tiešais un netiešais finansiālais un nefinansiālais atbalsts 
 
Informācijas izpaušana attiecas gan uz tiešo, gan netiešo finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko 
sniedz saņēmējiem vai to labā. 
 
Šajā kontekstā: 
 

- tiešu finansiālo un nefinansiālo atbalstu uzņēmums sniedz saņēmējam tieši; 
- netiešu finansiālo un nefinansiālo atbalstu saņēmējam sniedz ar trešo personu starpniecību. 

Šādā gadījumā, lai pienācīgi sagatavotu izpaužamo informāciju, līgumos ir paredzēta prasība 
mūsu partneriem sniegt uzņēmumam visu informāciju, kas attiecas uz finansiālo un 
nefinansiālo atbalstu. 

 
 

2.5. Finansiālā vai nefinansiālā atbalsta sniegšana daļējas piedalīšanās vai atcelšanas gadījumā 
 
Daļējas piedalīšanās vai tās atcelšanas gadījumā informācija par finansiālo un nefinansiālo atbalstu 
saņēmējam netiek izslēgta no izpaužamās informācijas. 
 
Izņēmumu piemēro, ja sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu var kompensēt. 
 
 

2.6. Pārrobežu darbība 
 
Lai nodrošinātu, ka, izpaužot vietējo informāciju, ir iekļauts viss finansiālais un nefinansiālais atbalsts, 
ko snieguši Servier grupas uzņēmumi neatkarīgi no tā, vai tie atrodas šajā valstī vai ārvalstīs, tiek 
īstenots grupas līmeņa ziņošanas process. 
 
Tādējādi izpaušanai tiek saņemta informācija par visu finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko 
ierosinājuši grupas ārvalstu uzņēmumi tajā valstī, kurā atrodas saņēmēja fiziskā adrese vai galvenā 
prakses vieta, ja piemērojams. 
 

3. Īpaši apsvērumi 
 

3.1. Valsts unikālais identifikācijas kods (UIK) 
 
Valsts unikālais identifikācijas kods ir paredzēts, lai atvieglotu saņēmēju identifikāciju valstu līmenī un 
novērstu pārpratumus, ja ir vairāki saņēmēji ar tādu pašu vārdu vai nosaukumu. 
 
Saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu šis kods nav obligāts. 
 
Šajā valstī UIK kods ir: N/A 
 
 

3.2. Pašnodarbinātie veselības aprūpes speciālisti 
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Informācijas izpaušanas vajadzībām pašnodarbinātos veselības aprūpes speciālistus pielīdzina 
veselības aprūpes organizācijām. 
 
 

3.3. Daudzgadu vienošanās 
 
Daudzgadu vienošanās attiecas uz līgumiem ar veselības aprūpes speciālistiem vai organizācijām, 
kuras sniedz finansiālu un nefinansiālu atbalstu laikposmā, kas ir ilgāks par divpadsmit mēnešiem. 
 
Šāda veida vienošanās neietekmē informācijas izpaušanu – ziņojumu sagatavošanā ņem vērā vienīgi 
katra finansiālā un nefinansiālā atbalsta datumu kā atsevišķu darbību. 
 

4. Piekrišanas pārvaldība 
 

4.1. Piekrišanu apkopošana 
 
Pirms datu publicēšanas saņem piekrišanu personas datu apstrādei, izmantojot īpašu veidlapu.  
 
Saņēmēja paustā piekrišana datu publiskošanai ir spēkā neierobežotu laiku līdz tās atsaukšanai, un 
aptver visu sadarbību visā tās darbības laikā. 
 
Dažās valstīs, lai nodrošinātu atbilstību datu privātuma vietējiem principiem, var būt nepieciešama 
piekrišana katram sadarbības gadījumam. 
 
Ja piekrišana netiek dota vai arī uzņēmums nav varējis iegūt saņēmēja pienācīgi aizpildītu piekrišanas 
veidlapu, publiskošanu veic kopējā kategorijā.  
 
 

4.2. Piekrišanas atsaukumu pārvaldība  
 
Saņēmējs var nolemt grozīt vai atsaukt piekrišanu atsevišķai publiskošanai. 
 
Tādā gadījumā publiskošanu ar nelielu kavēšanos pielāgo atbilstoši saņēmēja lēmumam. Izpausto 
informāciju atjaunina tā, lai pārvietotu summas no informācijas individuālās kategorijas uz kopējo, kā 
noteikts ziņojumu publicēšanas veidnē. 
  
 

4.3. Saņēmēja pieprasījumu pārvaldība 
 
Saņēmēji var izteikt pieprasījumus saistībā ar informāciju, ko publisko mūsu uzņēmums. 
 
Visi pieprasījumi tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu iekšējo kārtību. 
 
 

4.4. Daļēja piekrišana 
 
Daļēju piekrišanu pielīdzina negatīvai piekrišanai attiecībā uz konkrēto publiskošanu. 
 
Tādējādi publiskošanas atsevišķajā kategorijā atklātā informācija iekļauj visu sadarbību, kas ar 
konkrēto saņēmēju ir notikusi iepriekšējā pārskata periodā jomā, uz kuru attiecas Atklātības kodekss. 
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5. Finanšu datu izpaušana 
 

5.1. Publikācijā izmantotā valūta 
 
Šajā publikācijā izmantotā valūta ir EUR. 
 
 

5.2. PVN 
  
Publikācijā norādītās summas ietver kā bruto summu (ar PVN, ja tas ir piemērojams). 
 
 

5.3. Aprēķināšanas noteikumi 
 
Sniedzot finansiālo un nefinansiālo atbalstu ārvalstu valūtās, sākotnējā valūtā norādītās summas 
konvertē publicēšanas valūtā pēc mēneša vidējā maiņas kursa finansiālā un nefinansiālā atbalsta 
sniegšanas datumā. 
 
 

6. Informācijas izpaušanas veidlapa 
 

6.1. Publicēšanas datums 
 
Publicēšanas datums ir 30. jūnijs. 
 
Šis datums ir noteikts saskaņā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas ieteikumu. 

 
 

6.2. Pārskata gads 
 
Publiskošana attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu (no 1. janvāra līdz 31. decembrim). 
 
Šī informācija būs pieejama internetā trīs gadus pēc publicēšanas datuma. 
 
 

6.3. Informācijas atklāšanas platforma 
 
Šī publikācija ir nodrošināta, izmantojot 
 

- Servier publikāciju vietni Latvijai www.servier.com 
 

6.4. Informācijas izpaušanas valoda 
 
Publikācija ir sniegta latviešu valodā. 
 
 
 
 
2019. gada jūnijā 


