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Organizacje pacjentów są kluczowym motorem napędowym, dzięki któremu przemysł
farmaceutyczny może być bardziej skoncentrowany na potrzebach pacjentów. Dostarczają
cennych wskazówek dotyczących rozwoju i doskonalenia innowacyjnych sposobów i metod
leczenia.
Relacje pomiędzy firmami farmaceutycznymi a organizacjami pacjentów są regulowane
poprzez Kodeks EFPIA i krajowe kodeksy branżowe, w celu zapewnienia publicznego
dostępu do informacji o wszelkiej współpracy. Przestrzeganie tych wytycznych jest bardzo
istotne dla spełniania i utrzymywania wysokich standardów przejrzystości oraz uczciwości
w relacjach przemysłu farmaceutycznego z organizacjami pacjentów w całej Europie.
Niniejsza Nota Metodologiczna pełni rolę dokumentacji pomocniczej do publikowanego
corocznie sprawozdania dotyczącego współpracy Lilly z organizacjami pacjentów.
Przedstawiono w niej uzasadnienie interakcji między Lilly a organizacjami pacjentów oraz
opisano metody stosowane w celu spełniania wymogów sprawozdawczych w zakresie
ujawniania informacji, określonych w Kodeksie EFPIA oraz w krajowych przepisach
dotyczących przejrzystości (jeśli takie obowiązują).
Organizacje Pacjentów to osoby/podmioty prawne nienastawione na zysk (dotyczy to
również organizacji nadrzędnej, do której należą), składające się głównie z pacjentów i/lub
ich opiekunów, które reprezentują i/lub wspierają potrzeby pacjentów i/lub opiekunów
i których siedziba, miejsce założenia lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje
się na terenie Europy.
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Sprawozdanie dotyczące współpracy z organizacjami pacjentów w każdym kraju powinno
uwzględniać:
- rodzaj wsparcia, jakiego Lilly udziela organizacji pacjentów, tzn. finansowe, pośrednie
lub niefinansowe;
- opis charakteru finansowania, który jest określany jako „opis projektu”;
- kwotę transakcji w walucie lokalnej, jeśli ma ona wartość pieniężną.
W przypadku korekt sprawozdań po ich opublikowaniu, zmiany danych mogą wymagać
aktualizacji sprawozdań. Po wprowadzeniu zmian może być konieczna aktualizacja
publicznie dostępnych sprawozdań w celu odzwierciedlenia tych korekt.
Data publikacji: data wygenerowania raportu przez systemy wewnętrzne.
Opublikowane dane będą dostępne publicznie przez 3 lata.
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