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1. Mērķis 

Farmācijas uzņēmumi pastāvīgi sadarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem. Sadarbības 
caurskatāmība un atklāšana ir jānodrošina visā Eiropas teritorijā, atklājot finansiālās attiecības 
starp farmācijas uzņēmumiem un veselības aprūpes speciālistiem. Atklāšanu veic atbilstoši 
Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA – European Federation of 
Pharmaceutical Industries) kodeksam un Somijas farmācijas rūpniecības prasībām (PIF – Pharma 
Industry Finland).   

Somijā Somijas farmācijas rūpniecības locekļiem ir pienākums publicēt finansiālo informāciju par 
sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem. Kā Somijas farmācijas rūpniecības loceklis - 
BIOCODEX Oy, un tas meitas uzņēmums Latvijā – BIOCODEX SIA, vēlas no savas puses 
nodrošināt visu sadarbību caurskatāmību un atklāšanu, un atklāj informāciju par ikgadējo 
sadarbību. 

Šajā dokumentā mēs apkopojām metodes, kuras lietotas tabulas par finansiālām attiecībām 
veidošanā. Tiek aprakstītas arī metodes, ar kurām informācija, kas jāatklāj, bija sadalīta 
kategorijās. 

Sadarbības starp BIOCODEX SIA un veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām 
galvenokārt saistītas ar papildu mācībām. Kopā ar veselības aprūpes speciālistiem un 
organizācijām mēs organizējam mācības tajās terapeitiskajās jomās, kurās mēs darbojāmies. No 
mūsu puses mēs vēlamies nodrošināt, lai jaunāka informācija kļūtu ātri un ērti pieejama 
speciālistiem. Nepārtraukti atjaunot veselības aprūpes speciālistu zināšanas un sniegt viņiem 
jaunāko informāciju par pēdējiem pētījumiem ir visu pušu interesēs. Katrs pacients vēlas, lai 
viņa/viņas slimības diagnostikā un ārstēšanā tiek pielietota visjaunākā medicīnas informācija. 

 

2. Definīcijas 

 

Veselības aprūpes speciālists (VAS) 

 

Veselības aprūpes speciālisti ir personas, kuras savā darbā paraksta un izsniedz zāles. 

Personas, kurām ir tiesības izrakstīt vai izsniegt zāles ir ārsti, stomatologi, veterinārārsti un 

farmaceiti. Atklājot finansiālās attiecības, visas medmāsas tāpat ir uzskatāmas par veselības 

aprūpes speciālistiem. 

 

Informāciju atklāj individuāli katram veselības aprūpes speciālistam, tai skaitā atbalsts, kurš tika 

sniegts individuālai vai pašnodarbinātai personai.   

 

Atbalsta atklāšanai, kurš tika sniegts pašnodarbinātai personai un kur norāda personas datus, 

nepieciešama speciālista piekrišana, un līgums ar BIOCODEX. Gadījumā, ja speciālista 

piekrišana nav saņemta, par atbalstu paziņo kopējos ciparos zem Apkopotā atklāšana. 

Speciālistu skaitu, kuri nepiekrīt atbalsta atklāšanai, paziņo procentos (%) no kopējā saņēmēju 

skaita.  

 

Speciālistam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt svītrot ārā viņa/viņas individuālo informāciju no 

paziņojuma. BIOCODEX SIA ir pienākums atjaunināt informāciju 14 dienu laikā pēc rakstiska 

pieprasījuma saņemšanas.    
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Veselības aprūpes organizācija (VAO) 

 

Veselības aprūpes organizācijas ir veselības aprūpes, medicīniskās vai zinātņu organizācijas, kā 

arī uzņēmumi un citas iestādes, caur kurām veselības aprūpes speciālisti sniedz pakalpojumus. 

Šīs organizācijas ir, piemēram, slimnīcas, klīnikas, nodibinājumi, universitātes vai citas izglītības 

iestādes. Pacientu organizācijas nepieder šai grupai, bet sadarbība ar tām tiek regulēta ar 

atsevišķiem noteikumiem. 

Par finansiālo atbalstu, kurš saistīts ar pētījumiem un zāļu izstrādi, vienmēr paziņo apkopojumā. 
BIOCODEX SIA ir izplatīšanas un mārketinga kompānija un tai nav nekādu labumu, par kuru 
jāziņo šajā grupā. 

 

3. Atklāšanas principi 

Finansiālie labumi, kuri attiecināmi uz sadarbību starp farmācijas uzņēmumiem un veselības 
aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) un kuri ir saistīti ar 
recepšu un bezrecepšu zālēm, atbilst šādiem principiem: 

Finansiālais labums var būt maksājums vai cita veida kompensācija par darbu, izpildītu pēc 
farmācijas uzņēmuma pasūtījuma, vai ar darbu saistītas izmaksas (ceļojums, izmitināšana). 
Ziedojumi un cita veida atbalsts veselības aprūpes organizācijām (VAO) arī pakļauti izpaušanai. 

Informācija par pasākumiem vai kompensācija, kas attiecināma uz ne medicīniskiem produktiem 
vai uztura bagātinātājiem, nav ietverta šajā paziņojumā. 

Atklāšana notiek tajā valstī, kurā finansiālā atbalsta saņēmējam atrodas darba vieta, darba adrese 
vai reģistrācijas vieta. Tomēr individuālo ārvalsts atbalstu atklāj saistībā ar vietējiem labumiem, ja 
BIOCODEX neoperē attiecīgajā valstī. Finansiālais atbalsts ir attiecināms tam gadam, kurā veikts 
maksājums.        

Summas paziņotas eiro valūtā. Gadījumā, ja izmaksas ir citā valūtā, par tām paziņo eiro valūtā, 
lietojot valūtas maiņas kursu, dienā kad tiek veikts maksājums. Finansiālie labumi, kuri jāatklāj, ir 
noteikti, pamatojoties uz kompānijas izmaksām (nevis vērtība/labums no saņēmēja viedokļa). 

Paziņotās summās ir iekļauti nodokļi, izņemot samaksas pieaicinātajiem lektoriem vai 
konsultantiem, tiem izmaksātā atlīdzība ir norādīta neto. BIOCODEX SIA ir izpildījis visas prasības 
par nodokļiem saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu. 

Saskaņā ar Somijas farmācijas rūpniecības ieteikumiem un Latvijas Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem 
bezmaksas zāļu paraugus”, informācija – atklāšanas paziņojuma tabula ar datiem par 2021. gadā 
sniegtajiem labumiem tiks publicēta Latvijas Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē: 
https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-
sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0 2022. gada 30. jūnijā.  

4. Ziņojuma kategorija 

Labumus vienmēr izpauž skaidri definētās vienībās. 

https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0
https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0
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Individuāla atklāšana ietver faktiskas izmaksas par reģistrāciju un/vai ceļojumu un izmitināšanu, 
kuras maksāja par veselības aprūpes speciālistiem pret rēķinu. 

Jāatklāj arī maksājumi organizācijām un izmaksas, tai skaitā arī ziedojumi un granti, kā arī 
izmaksas, kas ir attiecināmas uz pasākumiem un maksājumi par pakalpojumiem un konsultācijām, 
kuri tika maksāti individuāliem uzņēmējiem, partnerības uzņēmumiem ar ierobežotu atbildību vai 
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. 

 

4.1. Atbalsts un granti Veselības aprūpes organizācijām 

Informāciju par atbalstiem publicē, cik vien iespējams detalizēti, izpaužot saņēmēja nosaukumu, 
tādu kā asociācijas, slimnīcas, universitātes vai, iespējami, neatkarīga tās daļa.      
 

4.2. Atbalsts saistībā ar pasākumu organizēšanu 

Izmaksas, kuras saistītas ar pasākumiem, ietver atbalstu pasākumiem, kurus organizē veselības 
aprūpes organizācijas. 

Atbalsts, kurš piešķirts īstām, dokumentētām izmaksām, tādām kā stenda vietas izvietošanas 
noma, reklāmas vietas noma pasākumā vai organizējot satelīta simpoziju. Savukārt uzņēmums 
saņem iespēju reklamēt kompānijas zāles stendā pasākuma laikā vai citā veidā, kurš attiecināms 
uz pasākumu.  

Mācības organizē vietās, kuras atbilst programmas īstenošanai, ne kādā gadījumā slavenās 
izklaides vietās vai luksa klases vietās. Pasākums var notikt arī ārzemēs, piemēram, 
starptautiskais kongress. 

Ceļojumi, kurus atbalsta veselības aprūpes speciālistiem, jāorganizē tādā veidā, lai tā dalībnieki 
pavadītu lielāko laika daļu zinātniskajā pasākumā vai apmācībās. Ceļojumu nedrīkst pagarināt 
personāliem nolūkiem.           

Pasākumi, kas attiecās uz recepšu zālēm, jāorganizē veselības aprūpes speciālistiem, kuriem ir 
tiesības izrakstīt tās zāles. Gadījumā, kad personai, kura strādā veselības aprūpes jomā, piedāvā 
iespēju piedalīties pasākumā, kuru atbalsta farmācijas industrija, ielūgumam jābūt adresētam 
attiecīgai Veselības aprūpes iestādei. Veselības aprūpes iestāde neatkarīgi izvēlas personu, kurai 
jāpiedalās ceļojumā vai pasākumā.   

 

4.3. Samaksa par pakalpojumiem un konsultācijām 

Pakalpojumiem vai konsultācijām un maksājumiem par to vienmēr jābūt iekļautiem un 
aprakstītiem rakstiskajā līgumā. Finansiālā labuma vērtības demonstrē līguma pusei (Veselības 
aprūpes speciālistam vai Veselības aprūpes organizācijai). 

Ir šādas izmaksu kategorijas par pakalpojumiem un konsultācijām, piemēram: 

- lektoram sniegtā atlīdzība; 
- apmaksa par publikāciju;  
- apmaksa par mācību materiālu plānošanu un sagatavošanu; 
- ekspertam sniegtā atlīdzība par konsultāciju. 
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Gadījumā, ja līgumā norādīta summa vai citi izdevumi, tādi kā izmaksas par ceļojumu vai 
izmitināšanu, šos labumus atklāj attiecīgajās kategorijās. Izmaksas, kuras maksā algas veidā, 
jāatklāj, kā neto alga, neiekļaujot sociālās apdrošināšanas iemaksas.     

 

5. Kontakta informācija 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par BIOCODEX SIA atklāšanas 
paziņojumu lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: 
info@biocodex.lv  

mailto:info@biocodex.lv

