Objava plačil GSK zdravstvenim
delavcem in zdravstvenim organizacijam
v Sloveniji v letu 2016
Naša pot k
preglednosti

Smo pionirji v ...

Družba GSK scela podpira Kodeks, saj gre za
pravilen in potreben ukrep, ki se sklada z našimi
vrednotami integritete, preglednosti, bolnika na prvem
mestu in spoštovanja.

V preteklem desetletju smo spremenili
tradicionalni model v industriji s tem, da smo prvi
izboljšali preglednost v zvezi s podatki kliničnih
preskušanj, da smo prvi objavili podporo
organizacijam bolnikov in da smo prvi odpravili
individualne prodajne cilje za svoje strokovne
sodelavce.

Menimo, da se Kodeks sklada z globalnim trendom k
večji preglednosti in odgovornosti, ki ga ženejo
pričakovanja zdravstvenih skupnosti in družb po vsem
svetu.
S tem v mislih uvajamo v prakso Kodeks o objavi
EFPIA. Načelo "brez soglasja za razkritje ni pogodbe"
uporabljamo, da bi omogočili in vodili objave na
individualni ravni.

POTREBNA
SODELOVANJA

ČEMU SO
NAMENJENA TA
SODELOVANJA?

KAJ SO PRENOSI
VREDNOSTI?

Sodelovanje z zdravstvenimi
delavci in organizacijami je
temeljnega pomena za doseganje
skupnega cilja: napredka
medicinskih raziskav v korist
bolnikov.

KAJ
INDIVIDUALIZIRANA
OBJAVA POMENI?

• Donacije in sodelovanja z
zdravstvenimi organizacijami
• Dejavnosti na področju
usposabljanja in
znanstvenih/strokovnih srečanj
• Dejavnosti na področju R & R
• Zagotavljanje storitev (svetovanje,
govori)

Gre za sodelovanja in prispevke,
tako denarne kot nedenarne,
izvedene zdravstvenim delavcem in
organizacijam.

Zavezali smo se k objavi
individualnih podatkov, zato smo za
soglasje za posredovanje teh
podatkov prosili vse zdravstvene
delavce, ki bi želeli sodelovati z
nami, po načelu "brez soglasja za
posredovanje podatkov ni
pogodbe".

Številke
Družba GSK je sodelovala [12] zdravstvenimi
delavci in [22] zdravstvenimi organizacijami

CELOTNI ZNESEK:212.615€
Contact:

R&R

Zdr. org.

Alja Plevnik Kapun ,
Government Affairs and Market Access Lead

Zdr. del.

Agregirano

Imenovani
posamezniki

Agregirano

37.820€

166.306€

0

Imenovani
posamezniki
8.489€

Agregirano
0

+00 3861 280 2581
Alja.k.plevnik@gsk.com

Opozorilo: Vse številke so zaokrožene na najbližje pomembno mesto.
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