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КОДЕКС РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ EFPIA ДЛЯ HCP/HCO 

 

МЕТОДОЛОГІЯ 

 

Цей документ пояснює методологію, що лежить в основі розкриття інформації компанії Рош згідно із EFPIA 

(Європейською федерацією фармацевтичної промисловості і асоціацій) 

 

Серед багатьох інноваційних компаній поширена практика залучення до роботи незалежних експертів або спеціалізованих 

організацій. Співробітництво між фармацевтичними компаніями, фахівцями у галузі охорони здоров'я (HCP – Health Care 

Professional) і організаціями з охорони здоров'я / некомерційними/ медичними організаціями (HCO – Health Care 

Organization) відіграє вирішальну роль в розробці інноваційних лікарських засобів, які допомагають пацієнтам жити довше і 

вести більш здоровий спосіб життя. Завдяки такій співпраці були розроблені численні інноваційні лікарські препарати і 

переписані підходи до лікування багатьох захворювань. 
 
Компанія Рош вважає, що справедливо і доречно компенсувати таким групам фахівців витрачений час та досвід. Компанія 

прагне до того, щоб розповсюдити принципи і цінність нашої роботи з професіоналами у сфері охорони здоров’я (HCP), 

організаціями у сфері охорони здоров’я (HCO) та пацієнтськими організаціями (PO), а отже, повністю підтримує Кодекс 

розкриття інформації EFPIA. 

 

 Компанія Рош співпрацює з HCP, HCO і PO багатьма способами. Опубліковані цифри відображають інформацію 

щодо перерахування  на користь HCP/HCO під час проведення ряду заходів, що мають відношення до розробки і 

запуску освітніх програм, спрямованих на обмін новою інформацією про захворювання або лікування. 

 Співпраця з PO дозволяє Рош зрозуміти, як найкраще ми можемо врахувати бачення пацієнта під час розробки 

наших ліків та діагностики. Roche співпрацює з PO, наприклад, щоб включити інформацію про пацієнта в наш 

дизайн клінічного випробування, щоб забезпечити значущі кінцеві точки клінічного випробування або обговорити 

такі теми, що стосуються охорони здоров'я, такі як доступ та цінність наших інноваційних лікарських засобів, а 

також діагностику та нові підходи в таких системах охорони здоров'я, як персоналізована охорона здоров'я (PHC). 

 Постачаючи ресурси для установ охорони здоров'я, ми допомагаємо їм проводити такі заходи для підтримки 

пацієнтів. Ми також підтримуємо обмін досвідом, заохочуючи впровадження найкращих у своєму класі 

клінічних практик. 

 Залучення провідних HCP в якості консультантів і радників. У цій якості вони допомагають забезпечувати 

належне проведення клінічних дослідженнь і програм для того, щоб HCP приймали обґрунтовані рішення щодо 

лікування. 

 

Що таке Кодекс розкриття інформації EFPIA? 

 

 Кодекс розкриття інформації EFPIA являє собою набір правил Європейської федерації фармацевтичної 

промисловості та асоціацій (EFPIA), що вимагає від своїх компаній-членів та компаній-членів своїх асоціацій-

членів розкривати інформацію щодо перерахування коштів на користь фахівців в галузі охорони здоров'я (HCP), 

некомерційних / медичних організацій (HCO) та пацієнтських організацій (PO). Відповідно до цього Кодексу, 

компанія Рош в якості компанії-члена EFPIA (і місцевої асоціації-члена) повинна розкривати імена/найменування 

HCP, HCO і PO, яким вона здійснила виплати.  

 

Звіт про розкриття інформації щодо перерахувань на користь HCP або HCO, з якими компанія працювала. Вона 

також надає інформацію про тип діяльності або підтримки, наданої HCP або HCO. Оплата може бути здійснена, 

наприклад, у вигляді грантів для HCO, в якості оплати консультативних послуг за виступи на конференціях, 

оплати за проїзд або реєстраційних внесків за участь в медичному науковому конгресі. Перелік PO, які підтримує 

компанія Roche, включає назви таких організацій, які отримали фінансування або негрошову підтримку від 

компанії Roche, а також тих організацій, які компанія Roche залучила для надання послуг за контрактом. Список 

також включає опис характеру кожної підтримки або послуг, що надаються PO. Опис процесу збору даних як 

частини Звіту про сталий розвиток докладно описаний за посиланням: https://www.roche.com/dam/jcr:f425f9f5-

1ead-401b-a912-c9cad93db9cc/en/grants-donations-sponsorship-process.pdf.  

 Перший звіт про розкриття був опублікований в червні 2016 р. і відноситься до вартості перерахувань  за 2015 рік. 

Перелік PO, підтриманих або залучених до надання послуг, був вперше був опублікований до кінця першого 

кварталу 2013 року, охоплюючи діяльність, яка розпочалася або триває станом на 1 січня 2012 року. 

 Більш детальну інформацію щодо Кодексу розкриття інформації EFPIA і (кодексу Асоціації виробників 

інноваційних ліків “АПРаД”) можна знайти тут: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2 або 

http://aprad.org.ua/prozora-vidpovidalnist/  

 

У яких країнах застосовується Кодекс розкриття EFPIA? 

 

 Кодекс розкриття EFPIA відноситься до наступних країн: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, 

Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Нідерландів, 

Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Росії, Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, 

України та Великої Британії. Деякі інші країни прийняли аналогічний кодекс розкриття інформації, але при цьому 

вони не є членами EFPIA, наприклад Ісландія та Ізраїль. 

 Даний звіт містить докладну інформацію про перерахування цінностей, зроблені компанією Рош на користь HCP і 

HCO, які працюють в Україні. 

https://www.roche.com/dam/jcr:f425f9f5-1ead-401b-a912-c9cad93db9cc/en/grants-donations-sponsorship-process.pdf
https://www.roche.com/dam/jcr:f425f9f5-1ead-401b-a912-c9cad93db9cc/en/grants-donations-sponsorship-process.pdf
http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2
http://aprad.org.ua/prozora-vidpovidalnist/
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 У переліку PO, які Roche підтримує або залучає для надання послуг, такі PO можуть бути структуровані за 

країною, в якій такі організації засновані або розташовані, в тому числі Україна.  

 

Які види платежів розкриваються? 

 

Звіт про розкриття інформації компанії Рош включає платежі і перекази коштів в натуральній формі, внесені на рахунки 

HCP і HCO, наприклад спонсорство участі в нарадах, оплата внесків за участь в конференціях, консультацій та 

консультативних рад. 

 

Більш детально перерахування можна класифікувати наступним чином: 

 

 Благодійні внески і гранти для HCO (гранти і благодійні внески не допускаються для окремих HCP згідно з 

Кодексом EFPIA HCP). 

 Спонсорські угоди з HCO. 

 Реєстраційні внески для участі у заходах. 

 Проїзд та проживання під час участі у заходах. 

 Плата за обслуговування і консультації за контрактом, що передбачено участю у таких заходах, як виступи або 

головування на засіданнях і участь в консультативних радах (експертні комітети). 

 Супутні витрати, узгоджені за контрактом щодо платних послуг або надання консультаційних послуг, включаючи 

проїзд і проживання та виступи для засобів масової інформації. 

 Дослідження і розробки (плата за послуги, проїзд та проживання). 

 

Звіт компанії Рош щодо розкриття даних включає в себе інформацію про перерахування цінностей безпосередньо від 

компанії Рош для НСР/HCO, а також перерахування, зроблене від імені компанії Рош третіми сторонами, такими як 

агентства з організації заходів. Кілька видів перерахувань через третіх осіб не підзвітні. Такі нечасті випадки відповідають 

Кодексу з розкриття інформації EFPIA і можуть включати в себе ситуації, такі як анонімна участь HCP в дослідженні 

ринку. 

 

Перелік PO, які Roche підтримує або залучає до надання послуг, включає, крім назв PO, такі елементи: 

 

а. Форма підтримки: 

i. Фінансова підтримка 

ii. Нефінансова підтримка 

b. Опис призначення: 

i. Освіта пацієнтів / громадськості 

ii. Інфраструктура 

iii. Консультаційні внески 

iv. Спонсорство 

 

Чому не підлягають розкриттю суми, витрачені на харчування та напої? 

 

В кожній країні застосовується ліміт, що обмежує вартість представницьких витрат. Ці суми наведено в національних 

законодавствах країн. Дуже часто такі перерахування включають невеликі суми, такі як витрати на каву або легкі закуски. 

Розкриття цих дрібних виплат є недоцільним адміністративним навантаженням на компанію або HCP. 

 

Де публікується звіт компанії Рош про розкриття даних? 

 

У більшості країн-учасниць платежі розкриваються на веб-сайтах компаній. У деяких країнах цей звіт публікується на 

центральній платформі. 

 

В Україні звіт про розкриття даних ТОВ «Рош Україна» було опубліковано на  веб-сайті APRaD - roche.ua. 

 

Перелік PO, які компанія Рош підтримує або залучає до надання послуг, опублікований на центральній платформі: 

https://www.roche.com/sustainability/patientorganisations/patient-groups-list.htm  

 

Коли публікується звіт? 

 

Компанія Рош буде щороку розкривати інформацію щодо передачі вартості HCP та HCO у країнах, що звітують EFPIA. 

Перерахування цінностей, здійснені на користь HCP та HCO, реєструються протягом року та публічно розкриваються до 30 

червня наступного року. Перший звіт в Україні був опублікований у червні 2016 р., і розкривав інформацію про 

перерахування цінностей, які були здійснені в 2015 році. 

 

Стосовно звіту 2022 року (дані 2010 р.), перелік PO, які підтримуються або залучаються до надання послуг, публікується у 

строки, які узгоджені з строками розкриття інформації, що встановлені EFPIA, і публікація відбудеться до 30 червня. 

 

Дані, в обох випадках, залишатимуться у відкритому доступі протягом трьох років, за винятком випадків, коли 

національним законодавством передбачено інше. 

 

https://www.roche.com/sustainability/patientorganisations/patient-groups-list.htm
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Що таке визначення HCP, HCO і PO в контексті звіту компанії Рош про розкриття HCP/HCO та переліку PO, що 

підтримуються або залучаються до надання послуг? 

 

Згідно із Кодексом розкриття інформації EFPIA, фахівці в області охорони здоров'я (HCP) – це будь-які представники 

медичних, стоматологічних, фармацевтичних професій або працівники галузі догляду за хворими, або будь-яка інша 

людина, що в ході своєї професійної діяльності може виписувати, купувати, поставляти або вводити лікарські препарати. 

 

Організація з охорони здоров’я (HCO) – це будь-яка юридична особа, що є організацією з охорони здоров'я, медичною або 

науковою асоціацією, наприклад лікарня, клініка або науково-освітнє товариство, через яке один або більше НСР надають 

послуги. Організації пацієнтів (PO) не вважаються HCO. 

 

Пацієнтська організація (PO) – це некомерційна юридична особа/особа (включаючи парасолькову організацію, до якої вона 

належить), в основному складається з пацієнтів та/або опікунів, яка представляє та/або підтримує потреби пацієнтів та/або 

опікунів та у якої юридична адреса, місце реєстрації або основне місце діяльності знаходиться в Європі. 

 

Компанія Рош розкриває інформацію про перерахування цінностей на користь НСР/HCO, які працюють, мають ліцензію 

або  своє основне місце діяльності в країні-члені EFPIA, або в країні, що не є прямим членом, але взяла на себе обов’язок з 

розкриття. 

 

У переліку PO, які підтримуються або залучається до надання послуг компанією Рош публікуються і PO з місцем реєстрації, 

і PO з основним місцем діяльності в Європі та за її межами. 

 

У яких країнах звітується про перерахування виплат на користь окремого HCP/HCO? 

 

Компанія Рош розкриває інформацію щодо кожного з НСР і HCO, з яким вона працює тільки по одній країні. Зокрема, 

компанія повинна звітувати про перерахування цінностей в країні, де HCP або HCO працює, зареєстрований або має своє 

основне місце діяльності. Це правило продовжує застосовуватися навіть, коли HCP або HCO отримує цінності від 

представника компанії Рош в країні, яка відрізняється від свого основного місця розташування, або якщо НСР/HCO працює 

у декількох країнах-членах EFPIA. 

 

PO, які підтримуються або залучаються компанією Рош по всьому світу, публікуються для кожної країни в переліку 

підтримуваних або залучених PO. 

 

До яких компаній Рош застосовується Кодекс розкриття інформації EFPIA? 

 

Компанія Рош розкриває інформацію про перерахування цінностей, виконані Roche Pharma (включаючи Genentech). 

Перерахування цінностей, зроблені Roche Diagnostics, в більшості випадків не включено (за винятком PO). Перерахування 

цінностей, зроблені Chugai, розкриваються окремо. 

 

Чи повинна компанія Рош отримати згоду НСР/HCO для розкриття такої інформації? 

 

Згода кожного HCP потрібна перед розкриттям індивідуалізованих даних. Компанія Рош прагне отримати згоду всіх НСР, з 

якими ми працюємо, але згода є добровільною і може бути відкликана в будь-який час. Компанія Рош вважає важливим 

переконатися, що наші відносини з HCP є прозорими, і продовжує працювати в напрямку заохочення наших партнерів 

надавати згоду на повне розкриття. 

 

Якщо ми не змогли отримати згоду від HCP, відповідні дані про перерахування розкриваються в сукупності. 

 

Перерахування цінностей на користь HCO, від яких не потрібна згода, розкривається індивідуально (за винятком платежів 

за дослідження та розробки). 

 

Яким чином відкликання згоди на розкриття інформації HCP/HCO впливає на компанію Рош? 

 

Згода є добровільною і може бути відкликана в будь-який момент, в результаті чого компанії Рош може знадобитися 

оновлення вже опублікованих звітів про розкриття. Відсутність або відмова від згоди з HCP або HCO призведе до того, що 

дані про перерахування цінностей розкриваються в сукупності. 

 

Чи отримують НСР/HCO доступ до інформації щодо перерахувань? 

 

Так, попередні фактичні дані щодо перерахувань в тому форматі, в якому вони будуть розкриті, відправляються до всіх 

HCP/HCO, з якими ми співпрацюємо за виключенням випадку, коли таке розкриття є сукупним. 

 

Яка процедура виправлення помилок? 

 

Виявлені помилки у звітах компанії Рош про розкриття інформації щодо співпраці з HCP/HCO та у переліку підтримуваних 

або залучених PO будуть своєчасно виправлені. Це стосується всіх звітів про розкриття інформації щодо співпраці з 

HCP/HCO та переліку підтримуваних або залучених PO, доступних у відкритому доступі. Це також справедливо для 

відкликання згоди HCP/HCO. 
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Яким чином компанія Рош  визначає дату вартості перерахування виплати? 

 

В основному, датою виплати НСР/HCO від компанії Рош вважається дата відповідного перерахування цінностей для EFPIA 

з метою розкриття інформації, а не дата, коли HCP/HCO надали послугу на замовлення компанії Рош. У випадку PO дата 

публікації вважається датою відповідного перерахування цінностей. Для цілей звіту про розкриття інформації компанії Рош, 

ця різниця має значення тільки, коли обидві дати належать до різних календарних років. У разі якщо HCP відвідав 

міжнародний захід, компанія Рош розкриває всі перерахування, начебто вони мали місце на дату події, навіть якщо 

перельоти та проживання були сплачені наперед, а вартість наземного транспорту відшкодована після заходу. 

 

Як розглядаються податки в звіті про розкриття  даних щодо перерахувань компанії Рош? 

 

У контексті Кодексу розкриття інформації EFPIA, компанія Рош визначає вартість (що перераховується на користь 

НСР/HCO) як суму, сплачену компанією Рош. Отже, перерахування, представлені в звіті про розкриття інформації компанії 

Рош, вказуються без врахування податку на додану вартість (ПДВ), в якому відповідна сума підлягає перерахуванню 

компанією Рош. Для платежів, що підлягають оподаткуванню, величина податку включається у перераховану вартість, що 

розкривається. 

 

Як проводиться  перерахування цінностей в іноземній валюті? 

 

Дані щодо перерахувань публікуються в місцевій валюті країни основної практики або проживання відповідного HCP/HCO. 

Проте, оскільки деякі перерахування цінностей виконуються в іноземній валюті, вони повинні бути переведені у відповідну 

місцеву валюту. Для простоти і порівнянності при перерахуванні цінностей застосовується постійний обмінний курс, що 

приймається для звітного року. Цей постійний обмінний курс відповідає фактичному середньому обмінному курсу за 

попередні 12 місяців. 

 

Для PO національна валюта є основою складання звітності, як це відображається у поточній системі відповідно до 

національних податкових та бухгалтерських принципів 

 

Як оцінюються перерахування цінностей у натуральній формі? 

 

У контексті Кодексу розкриття інформації EFPIA, компанія Рош визначає вартість (що перераховується на користь 

HCP/HCO) як суму, що сплачує компанія Рош. Отже, перерахування цінностей в натуральній формі оцінюються відповідно 

до закупівельної ціни, сплаченої компанією Рош, за умови відповідного перерахування з вирахуванням податку на додану 

вартість (ПДВ). Це також відноситься до власної продукції компанії Рош. Кодекс розкриття інформації EFPIA не вимагає 

звітування вартості ліків або навчальних матеріалів, що використовувалися в дослідженнях та розробці. 

 

Яким чином проводяться перерахування цінностей для HCO, у випадках якщо вигоду отримують HCP? 

 

HCO, що отримує перерахування цінностей, завжди включається у звіт як єдиний бенефіціар цього перерахування 

(виплати), незалежно від того, наскільки НСР, що в ній працюють або володіють HCO, отримують вигоду від цього 

перерахування. У більшості з цих випадків точно визначити користь для окремих НСР неможливо. 

 

Як звітують про «прострочені дані»? 

 

Для того, щоб мати можливість точно розкрити дані щодо перерахувань цінностей за відповідний звітний рік до (30 червня) 

наступного року і дозволити НСР/HCO переглянути інформацію перед публікацією, тільки дані наявні до (дата відсічення, в 

залежності від джерела даних) включаються до попередньої публікації компанії Рош відповідного звіту про розкриття. Дані, 

що стають доступними тільки після дати відсічення (наприклад, через пізнє подання рахунку-фактури, що має відношення 

до перерахування цінностей в звітному році), будуть включені в оновлену версію відповідного звіту про розкриття 

інформації, опубліковану разом зі звітом про розкриття інформації на наступний звітний період у червні. 

 

Додаткову інформацію про Кодекс практики EFPIA та Етичний Кодекс Асоціації Виробників Інноваційних Ліків можна 

знайти тут: https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/ та http://aprad.org.ua/prozora-vidpovidalnist/etichniy-kodeks/  

 

HCP/HCO/PO можуть звертатись до компаныъ Рош за адресою: ukraine.transparency@roche.com, щоб отримати додаткову 

інформацію або виправити дані щодо перерахування цінностей, розкриті компанією Рош. 

 

Загальні запити щодо розкриття компанією Рош перерахування цінностей на користь HCP/HCP/PO надсилаються на адресу: 

ukraine.transparency@roche.com  

https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
http://aprad.org.ua/prozora-vidpovidalnist/etichniy-kodeks/
mailto:ukraine.transparency@roche.com
mailto:ukraine.transparency@roche.com

