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Ως φαρμακευτική εταιρεία , συνεργαζόμαστε με διάφορους κοινωνικούς εταίρους
μεταξύ αυτών και Ενώσεις ασθενών και τους Εκπροσώπους τους, με ρυθμιστικές
Αρχές, Κυβερνητικούς Φορείς και με το κοινό, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και την ανάπτυξη με σκοπό να καλύψουμε τις
υφιστάμενες, ακάλυπτες, ιατρικές ανάγκες, ανακαλύπτοντας νέες θεραπείες και
βελτιώνοντας τις υπάρχουσες.
Πιστεύουμε στο έργο μας και γνωρίζουμε ότι πάντα υπάρχει ένας ασθενής του
οποίου η υγεία και η ποιότητα ζωής εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τη δουλειά μας.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι εταίροι της
φαρμακευτικής αγοράς και το ευρύ κοινό αναγνωρίζουν τις ΦΕ ως κοινωνικούς
εταίρους εμπιστοσύνης.
Σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας μας ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ. Προσδοκούμε ότι τελικός ωφελούμενος όλων των
δράσεών μας είναι ο ασθενής. Η κύρια συνεισφορά μας στην κοινωνία είναι η
παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων υψηλής ποιότητας ενθαρρύνοντας την ορθή
και συνετή χρήση τους στο πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ως φαρμακευτική εταιρεία αλληλοεπιδρούμε με Ενώσεις Ασθενών, προκειμένου να
συμμεριστούμε τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με τις ασθένειες,
δεδομένου ότι οι Ενώσεις Ασθενών μπορούν να παρουσιάσουν την αληθινή εικόνα
σχετικά με το πώς είναι να ζει κανείς με μια πάθηση/ασθένεια/αναπηρία. Επιπλέον,
οι Ενώσεις Ασθενών έχουν βαρύνουσα άποψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη και πώς αυτός επιδρά στους ασθενείς, στις
επαγγελματικές τους δραστηριότητες και στις οικογένειές τους και πώς τα φάρμακα
μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Ως φαρμακευτική εταιρεία
δημοσιοποιούμε τις παροχές προς ενώσεις ασθενών στο πλαίσιο της ως άνω
αλληλεπίδρασης.
H BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ A.E. προβαίνει στην παρούσα
δημοσιοποίηση προς εκτέλεση δεοντολογικής υποχρέωσης της εταιρείας.
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται μόνο για αυτόν τον σκοπό και η
Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. δεν παρέχει άδεια για την περαιτέρω
επεξεργασία αυτών των στοιχείων.
ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ προέβλεψε στο Κεφάλαιο 4 αυτού την
Δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς ενώσεις ασθενών όπου
θέσπισε κανόνες και έθεσε το πλαίσιο υπό το οποίο θα λάβει χώρα η ως άνω
δημοσιοποίηση των παροχών.
Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις λαμβάνει χώρα η συλλογή των δεδομένων και η
δημοσιοποίηση των παροχών της Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε προς Ενώσεις
Ασθενών ενώ εκδίδεται το παρόν μεθοδολογικό σημείωμα το οποίο συνοψίζει τη
μεθοδολογία που εφαρμόζει για την ως άνω δημοσιοποίηση και για τον προσδιορισμό
κάθε υποστήριξης ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Βoehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. αναρτά ετησίως στην ιστοσελίδα της δημόσια
προσβάσιμο κατάλογο των Ενώσεων Ασθενών προς τις οποίες προσφέρει οικονομική
υποστήριξη και/ή σημαντική έμμεση μη οικονομική υποστήριξη καθώς και των
Ενώσεων Ασθενών με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του χαρακτήρα της υποστήριξης,
πλήρης κατά τρόπο επαρκή, ούτως ώστε να επιτρέπει στον μέσο αναγνώστη να
αντιληφθεί το χαρακτήρα της υποστήριξης ή της συμβατικής σχέσης χωρίς ν’
αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες.
Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1.
Τη χρηματική αξία/το ύψος της οικονομικής
βεβαιωμένων εξόδων

υποστήριξης

και

των

2.
Το μη-οικονομικό όφελος το οποίο αποκομίζει η Ένωση Ασθενών σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ακριβής χρηματική αποτίμηση της έμμεσης μηοικονομικής υποστήριξης.
3.
Για συμβατικές υπηρεσίες: Το σύνολο του ποσού που καταβλήθηκε στην η
Ένωση Ασθενών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς.
Ορισμοί:
«Δωρεά» είναι η παροχή προς τρίτους (μόνο σε Νομικά Πρόσωπα) χρημάτων,
περιουσιακών στοιχείων ή/και οιωνδήποτε υπηρεσιών, με σκοπό την στήριξη της
υγειονομικής περίθαλψης, της έρευνας ή/και της εκπαίδευσης, χωρίς οποιοδήποτε
αντάλλαγμα εκ μέρους του τελευταίου προς τον δωρίσαντα ή/και προς οιονδήποτε
τρίτο.
«Χορηγία» είναι η υποστήριξη/χρηματοδότηση σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο,
για οποιοδήποτε λόγο, δυνάμει της οποίας η χορηγός απολαμβάνει ως μοναδικό
αντάλλαγμα ή πλεονέκτημα τη σχετική προϊοντική ή/και επιχειρησιακή προβολή της.
«Εκπρόσωπος Ένωσης Ασθενών» το φυσικό πρόσωπο που έχει εντολή να
εκπροσωπεί μία Ένωση Ασθενών και να διατυπώνει τις συλλογικές θέσεις αυτής
σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή θεραπευτική κατηγορία.
«Ένωση Ασθενών» μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπροσωπεί και στηρίζει
τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από ιατρικές παθήσεις.
«Επιστημονικές εκδηλώσεις» οι συναντήσεις επιστημονικού επιπέδου με
συγκεκριμένη θεματολογία, στις οποίες συμμετέχουν ΕΥ, προκειμένου να προαχθεί
ο επιστημονικός διάλογος αναφορικά με το «φάρμακο», τις θεραπείες και την
ανθρώπινη υγεία εν γένει. Ανάλογα με τη θεματολογία, τη διάρκεια και τη
γεωγραφική τους εμβέλεια ενδέχεται να αναφέρονται ως συνέδρια, σεμινάρια,
ημερίδες, και να φέρουν κάθε παρόμοιο χαρακτηρισμό, τοπικού, περιφερειακού,
πανελλήνιου ή διεθνούς χαρακτήρα. Διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και
οργανώνονται είτε από τρίτους φορείς, κρατικούς ή μη, είτε από ΦΕ. Διέπονται από
το κανονιστικό πλαίσιο που εκάστοτε τίθεται από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή
σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση που διοργανώνονται από τρίτους φορείς,
μπορούν να υποστηρίζονται οικονομικά με χορηγίες ή/και επιχορηγήσεις από τις
Φαρμακευτικές εταιρείες, υπό τους όρους του ισχύοντος νομοθετικού (κανονιστικού
και ρυθμιστικού) πλαισίου και τις διατάξεις του Κώδικα.
«Επιχορήγηση» (Κάλυψη εξόδων φυσικών προσώπων σχετιζόμενων με
Επιστημονικές Εκδηλώσεις) είναι οικονομική υποστήριξη, χωρίς αντάλλαγμα, από ή
εκ μέρους φαρμακευτική εταιρεία για την κάλυψη των εξόδων διατροφής,

μετακίνησης, διαμονής και/ή εγγραφής συμμετοχής για τη συμμετοχή Εκπροσώπων
Ενώσεων Ασθενών σε Επιστημονική Εκδήλωση με διοργανωτή Φαρμακευτική
εταιρεία ή Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα ή Ένωση Ασθενών.
«Παροχή» (Transfer of Value)» Ορίζεται κάθε μεταβίβαση αξίας , είτε ως αμοιβή
παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε ως επιχορήγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται άμεσες ή έμμεσες αμοιβές, είτε σε
μετρητά, είτε σε είδος ή άλλως, που γίνονται, για προωθητικούς ή άλλους σκοπούς,
σε σχέση με την ανάπτυξη και πώληση συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών
Προϊόντων αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση. Άμεσες αμοιβές είναι αυτές που
γίνονται απευθείας από μία Φαρμακευτική Εταιρεία προς όφελος ενός Αποδέκτη.
Έμμεσες αμοιβές είναι αυτές που γίνονται για λογαριασμό μίας Φαρμακευτική
Εταιρεία προς όφελος ενός Αποδέκτη, ή δια μέσου ενός Τρίτου Μέρους όπου η
ταυτότητα του Αποδέκτη είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή στην εν λόγω
Φαρμακευτικής Εταιρείας.
«Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες» συνιστούν η εκπαίδευση/επιμόρφωση
(υπαλλήλων της Φαρμακευτικής Εταιρείας ή/και τρίτων Επαγγελματιών Υγείας), τα
Συμβουλευτικά Συμβούλια (κάθε μορφής Advisory board κλπ), οι συμβουλές
εμπειρογνώμονα
ή
τεχνικού
συμβούλου,
οι
Ομιλίες/Διαλέξεις,
ο
σχεδιασμός/συνδιοργάνωση
επιστημονικών
εκδηλώσεων
ή/και
γενικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες π.χ. σχετικά με έντυπα ιατρικής ενημέρωσης υγείας ή/και
κοινού για νοσολογικές οντότητες, συγγραφή άρθρων, μεταφράσεις κ.λπ.
Αποδέκτης: Οποιοσδήποτε Ένωση Ασθενών της οποίας η βασική δραστηριότητα, η
επαγγελµατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα.
Εύρος Δημοσιοποίησης: Γενική Υποχρέωση ∆ηµοσιοποίησης. Σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, κάθε φαρµακευτική επιχείρηση οφείλει να δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα
της το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από το κλείσιµο εκάστου ηµερολογιακού έτους,
κάθε παροχή που πραγµατοποιεί άµεσα ή έµµεσα, σε ή προς όφελος ενός τρίτου
Αποδέκτη.
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ

ΚΑΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ

∆ηµοσιοποίηση ανά αποδέκτη. Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητώς από τον
Κώδικα δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ, οι παροχές θα δηµοσιοποιούνται ανά Αποδέκτη.
Η εταιρεία δηµοσιοποιεί, για κάθε έναν επαρκώς ταυτοποιούµενο Αποδέκτη τις
παροχές που αποδίδονται προς αυτόν κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Αναφοράς,
οι οποίες µπορούν ευλόγως να υπαχθούν σε µία από τις κατηγορίες που παρατίθενται
κατωτέρω.
α. ∆ωρεές και χορηγίες
β. Αµοιβές για Συµβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες.
Διασυνοριακές δραστηριότητες: Η εταιρεία έχει περιλάβει στη δημοσιοποίηση της
και όλες τις καταβολές που έχουν γίνει σε Ενώσεις Ασθενών με έδρα την Ελλάδα
από συγγενείς της εταιρίες που εδρεύουν εκτός Ελλάδος σε άλλες χώρες της
Ευρώπης
Οικονομικά δεδομένα δημοσιοποίησης Όλα τα ποσά αναφέρονται σε ευρώ.
Λοιπές διευκρινήσεις:
Στις περιπτώσεις που καταχωρείται χορηγία εκδήλωσης και η διοργάνωση αυτής
έχει ανατεθεί σε PCO προς τον οποίο λαμβάνει χώρα η καταβολή της χορηγίας, η
παροχή καταχωρείται ότι έλαβε χώρα με αποδέκτη την Ένωση Ασθενών.

Στις περιπτώσεις που χορηγία σε επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνεται από
δύο ενώσεις ασθενών η παροχή καταχωρείται με αποδέκτη κατά 50% τον καθένα.
Οι άμεσες παροχές καταχωρούνται στην αντίστοιχη περίοδο αναφοράς λαμβάνοντας
υπόψη την ημερομηνία την οποία φέρουν και τα αντίστοιχα φορολογικά
παραστατικά ( υπό τον όρο ότι έχουν παραληφθεί εγκαίρως από την εταιρία. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης λήψης του παραστατικού, η καταβολή θα καταχωρηθεί στην
επόμενη περίοδο αναφοράς ). Οι έμμεσες παροχές που σχετίζονται με κάποια
εκδήλωση, καταχωρούνται βάσει την ημερομηνία της εκδήλωσης.
Σε περίπτωση που σε μια εκδήλωση/ συμβουλευτική επιτροπή συμμετείχε η Ένωση
Ασθενών μέσω
εκπρόσωπου ένωσης ασθενών η παροχή δημοσιοποιείται με
αποδέκτη την Ένωση Ασθενών που είναι και ο αποδέκτης της παροχής σύμφωνα με
τον Κώδικα του ΣΦΕΕ.
Έντυπο δημοσιοποίησης
Το παρόν έντυπο δημοσιοποίησης εκδόθηκε την 28η Ιουνίου 2021 περιλαμβάνει δε
όλες τις καταβολές που έγιναν κατά το 2020 προς ενώσεις ασθενών, θα δημοσιευθεί
δε στο site της εταιρείας στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε λανθασμένη εγγραφή στο έντυπο
δημοσιοποίησης η εταιρεία θα αντικαθιστά οποτεδήποτε το ήδη αναρτημένο έντυπο
με νεότερο από το οποίο έχει απαλειφθεί ή τροποποιηθεί τυχόν λανθασμένη
εγγραφή.

