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На сьогоднішній день, відкритість інформації – це необхідна умова здійснення 

фармацевтичного бізнесу, його культура. Необхідно зробити взаємодію фармацевтичних 

компаній і фахівців/організацій охорони здоров'я більш прозорою і зрозумілою для 

пацієнтів, державних структур і широкої громадськості.   

Обов'язок кожної фармацевтичної компанії, яка становить частину великої команди членів 

Асоціації Міжнародних Фармацевтичних виробників («AIPM») та Європейської Федерації 

фармацевтичної промисловості та асоціацій («EFPIA») полягає в інформуванні щодо 

цінностей, які передаються безпосередньо чи опосередковано на користь фахівців і 

організацій охорони здоров'я.  

Згідно з вимогами Кодексу про документальне підтвердження та розкриття інформації про 

передачу цінностей фармацевтичними компаніями на користь фахівців охорони здоров'я та 

організацій охорони здоров'я, прийнятого в червні 2013 року Генеральною асамблеєю 

EFPIA (надалі - «Кодекс EFPIA»), Кодексу належної практики Асоціації міжнародних 

фармацевтичних виробників («Кодекс AIPM»), фармацевтичні компанії-члени EFPIA і 

AIMP зобов'язані щорічно, протягом 6 місяців після закінчення повного календарного року 

(звітного періоду), розкривати інформацію щодо цінностей, які передаються безпосередньо 

чи опосередковано на користь фахівців і організацій охорони здоров'я.   

Ми розкриваємо передачу цінностей на користь фахівців охорони здоров'я та організацій 

охорони здоров'я відповідно до свого зобов'язання перед Кодексом про розкриття EFPIA і 

відповідних місцевих кодексів належної практики та / або місцевих вимог законодавства, і 

відповідно до Нормативних актів про захист даних (включаючи, але не обмежуючись, 

Директиву № 95/46/ЄC Європейського союзу «Про захист фізичних осіб при обробці 

персональних даних і про вільний обіг таких даних» та місцеве законодавство). 

Оскільки підрозділи Астеллас в Україні є афілійованими особами по відношенню до 

компаній-членів AIPM і EFPIA та при здійсненні своєї діяльності дотримуються вимог 

Кодексів зазначених асоціацій, поділяють позицію зазначених асоціацій, починаючи з 2016 

року, Астеллас буде здійснювати розкриття інформації у встановленому порядку та обсязі.  

Інформація про виплати на користь фахівців і організацій охорони здоров'я буде 

розкриватися в наступних категоріях:   

1. Пожертвування і гранти на підтримку охорони здоров'я; 

2. Покриття витрат, пов'язаних з проведенням заходів. Покриття витрат, пов'язаних з 

проведенням заходів, що здійснюється за допомогою організацій охорони здоров'я або 

третіх осіб, яке включає підтримку участі фахівців охорони здоров'я на конгресах, таких як: 

 Реєстраційні внески; 

 Спонсорські угоди з організаціями охорони здоров'я чи з третіми особами, 

залученими організацією сфери охорони здоров'я для організації заходу; 

 Проїзд та проживання. 

3. Платежі за надання послуг і консультування. 

Ми розуміємо, що розкриття інформації по будь-якому з договорів з нашими партнерами 

може бути обмежене. Тому, будь-яке розкриття інформації буде можливим тільки при 

наявності індивідуальної згоди. Відповідно до законодавства, організація або фахівець 

охорони здоров'я мають право не давати згоду або в будь-який момент відкликати згоду, 

яка попередньо надана. У такому випадку інформація про отримані виплати буде розкрита 

в підсумованому вигляді та на анонімній основі.  
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Астеллас зобов'язується повністю забезпечити велику фінансову прозорість в нашій галузі 

та зміцнити суспільну довіру у відносинах між фармацевтичними компаніями та Фахівцями 

Охорони здоров'я. 

Перше розкриття інформації було здійснене 30 червня 2016 року і містить у собі дані про 

усі відповідні виплати і видатки, що були здійснені в 2015 році. Дана та подальша 

інформація доступна за посиланням: http://www.astellas.ru/en/transparency/ 
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