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Μεθοδολογικό Σημείωμα
Για την Sanofi
Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν
για να προετοιμαστεί αυτή η ετήσια αναφορά δημοσιοποίησης παροχών για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και
τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) για το 2019.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της EFPIA απαιτεί όλες τις εταιρείες μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών
Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) να δημοσιοποιήσουν παροχές, όπως η κάλυψη συμμετοχής σε εκδηλώσεις
επιστημονικής εκπαίδευσης, η αμοιβή ομιλητή και αμοιβή για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Επαγγελματίες
Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.), από οπουδήποτε κι αν προέρχονται (στην Κύπρο ή
στο εξωτερικό).

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΦΕΑ;
Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ)
προβλέπει ότι οι ευρωπαϊκές θυγατρικές εταιριών – μελών της EFPIA οφείλουν να συλλέγουν και να
δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούνται σε ευρωπαίους Ε.Υ και Ε.Υ.Φ από όπου και αν προέρχονται
(εντός ή εκτός της χώρας).
Η ΚΕΦΕΑ έχει μεταφράσει τις απαιτήσεις του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA στο Άρθρο 24.3 του Κώδικα
Πρακτικής της ΚΕΦΕΑ, ο οποίος ορίζει ότι οι παροχές που πρέπει να δηλώνονται είναι οι εξής:
-

-

Δωρεές, επιχορηγήσεις που πραγματοποιούνται σε ιδρύματα, οργανισμούς και ενώσεις.
Συνεισφορές για την κάλυψη των εξόδων συναντήσεων που καταβάλλονται σε οργανισμούς φροντίδας
της υγείας ή σε τρίτους που διοργανώνουν εκδηλώσεις εκ μέρους τους, συμπεριλαμβανομένης της
επιχορήγησης Ε.Υ μέσω κάλυψης τελών εγγραφής, εξόδων διαμονής και οδοιπορικών εξόδων.
Χορηγίες προς Ε.Υ ώστε να παραστούν σε επιστημονικές εκδηλώσεις .
Συμβάσεις μεταξύ εταιριών και ιδρυμάτων, οργανισμών και ενώσεων για οποιονδήποτε τύπο υπηρεσίας
ή συμβουλευτικής.

ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ;
Τα δεδομένα από διάφορες πηγές καταγράφονται σε μία εμπορικά διαθέσιμη διαδικτυακή λύση, η οποία
αποκαλείται NAYA (ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΜΙ) και έχει προσαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο για τον οργανισμό της Sanofi. Οι
πηγές περιλαμβάνουν τα εξής:
-

Το χρηματοοικονομικό σύστημα (SAP) για τα βασικά δεδομένα των Ε.Υ.Φ και τις άμεσες παροχές.
Το σύστημα CRM (MI) για τα βασικά δεδομένα των Ε.Υ.
Την ανάρτηση αρχείων excel που συμπληρώνονται χειρωνακτικά βάσει των πληροφοριών που έχουν
παραληφθεί από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.
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ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ;
Η Sanofi έχει δημοσιοποιήσει παροχές που καταβλήθηκαν σε Ε.Υ.Φ και Ε.Υ της Κύπρου από τις Διεθνείς
Θυγατρικές της κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2019.
Όταν κάποιος κύπριος Ε.Υ υπέγραφε σύμβαση πριν το 2019 με κάποια Διεθνή Θυγατρική, αλλά τελικά λάμβανε
την παροχή του το 2019, αυτή η παροχή συμπεριλαμβανόταν στην αναφορά Δημοσιοποίησης για το 2019. Όταν
κάποιος κύπριος Ε.Υ υπέγραφε σύμβαση με κάποια Διεθνή Θυγατρική ώστε να παράσχει μία υπηρεσία το 2019,
θα λάμβανε την κάλυψη των σχετικών εξόδων, π.χ. των εξόδων αεροπορικής μετάβασης, διαμονής και μετάβασης
το 2019. Αυτές οι παροχές θα δημοσιοποιηθούν στην Αναφορά Δημοσιοποίησης του 2019. Ωστόσο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια Διεθνής Θυγατρική ενδεχομένως δεν έχει καταβάλει την
αμοιβή για την υπηρεσία μέχρι το 2020 προς έναν κύπριο Ε.Υ για κάποια απασχόληση που πραγματοποιήθηκε το
2019. Επομένως, είναι πιθανό για κάποιον συγκεκριμένο Ε.Υ να αναγράφονται στην Αναφορά Δημοσιοποίησης
του 2019 μόνο τα σχετικά έξοδα που καταβλήθηκαν σε αυτόν το 2019, ενώ η αμοιβή για κάποια υπηρεσία που
καταβλήθηκε το 2020 να αναγράφεται στην Αναφορά Δημοσιοποίησης του 2020.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Όλες οι παροχές που πραγματοποιήθηκαν από τη Sanofi προς κύπριους Ε.Υ και Ε.Υ.Φ μεταξύ 1 ης Ιανουαρίου 2019
και 31ης Δεκεμβρίου 2019 και αντιστοιχούν σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Υ.Φ
Η Sanofi εξέτασε αιτήσεις από Ε.Υ.Φ για την παροχή Ιατρικών και Εκπαιδευτικών Αγαθών και Υπηρεσιών (MEGS)
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019. Η Sanofi πραγματοποίησε επιχορηγήσεις σε Ε.Υ.Φ το 2019, όπου αυτές είχαν ως
σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών ή της ιατρικής γνώσης.
Επιχορηγήσεις, δωρεές ή άλλες συνεισφορές σε Οργανισμούς Ασθενών και Ενώσεις Ασθενών καθώς αυτές τηρούν
τον Κώδικα Πρακτικής της EFPIA που διέπει τις σχέσεις του κλάδου με τους οργανισμούς ασθενών και
δημοσιοποιούνται ξεχωριστά στον εταιρικό δικτυακό τόπο της Sanofi, στην παρακάτω διεύθυνση:
http://en.sanofi.com/csr/approach/stakeholders/patient_associations/patient_associations.aspx

ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ε.Υ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
H Sanofi έλαβε έναν αριθμό αιτήσεων από επιμέρους Ε.Υ που αιτήθηκαν χορηγία ώστε να παραστούν σε
συναντήσεις που διεξήχθησαν εντός του 2019. Για τον σκοπό της δημοσιοποίησης, η παρούσα κατηγορία
περιλαμβάνει κάθε είδους επιστημονική ή εκπαιδευτική εκδήλωση (συνέδρια, διασκέψεις, συμπόσια,
συναντήσεις συμβουλευτικών επιτροπών, εκπαιδευτικές συναντήσεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, κ.α.)
ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων.
Η Sanofi, μέσω τρίτων (πρακτορεία διοργάνωσης συνεδρίων, ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές συνεδρίων)
διοργάνωσε ομαδικές εκδηλώσεις όπου οι Ε.Υ έλαβαν χορηγία ώστε να παραστούν σε συναντήσεις κατά τη
διάρκεια του 2019. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κόστος της χορηγίας καταβλήθηκε άμεσα από τη Sanofi στο τρίτο
μέρος, ενώ η παροχή δημοσιεύεται στο όνομα του συγκεκριμένου Ε.Υ εφόσον έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του
(της).
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Τα ακόλουθα πρέπει να καταγράφονται κατά τη σύνταξη της Αναφοράς Δημοσιοποιήσεων του 2019 σε σχέση με
τα παραπάνω:


Η Sanofi έχει καταχωρήσει ως ημερομηνία της παροχής την ημερομηνία της συνάντησης στην περίπτωση
των ομαδικών εκδηλώσεων.

Η Sanofi δεν δημοσιοποιεί παροχές σε περίπτωση μη παρουσίας ή ακύρωσης την τελευταία στιγμή, καθώς σε
αυτές τις περιπτώσεις δεν παρέχεται κάποιο χαρακτηριστικό όφελος προς τον Ε.Υ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ Ε.Υ Ή ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ

Η Sanofi έχει σύμβαση με ΕΥ με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και οι παροχές δημοσιοποιούνται
κάτω από το όνομα του ΕΥ.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ Ε.Υ.Φ Η ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ
Κατά τη διάρκεια του 2019, η Sanofi υποστήριξε συναντήσεις που διοργανώθηκαν από Ε.Υ.Φ. Η Sanofi έχει
υπογράψει σύμβαση με τους Ε.Υ.Φ, δηλώνοντας τις συγκεκριμένες συνεισφορές. Ο Ε.Υ.Φ έχει ενημερωθεί
ξεκάθαρα για την υποχρέωση της Sanofi να δημοσιοποιήσει αυτές τις πληρωμές. Η υποστήριξη περιλαμβάνει τα
εξής:
-

Συνεισφορά στα έξοδα των εκδηλώσεων
Πληρωμές για έξοδα διαφήμισης

Τα ακόλουθα πρέπει να καταγράφονται κατά τη σύνταξη της Αναφοράς Δημοσιοποιήσεων του 2019 σε σχέση με
τα παραπάνω:
-

Η Sanofi έχει καταχωρήσει ως ημερομηνία της παροχής την ημερομηνία που αποδεσμεύτηκε η πληρωμή
από τη Sanofi προς τον Ε.Υ.Φ.
Αν μία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το 2019 αλλά η Sanofi δεν έλαβε κάποιο τιμολόγιο εντός του 2019,
ή εάν το τιμολόγιο παραλήφθηκε το 2019 αλλά δεν εξοφλήθηκε εντός του 2019, η παροχή δεν θα
εμφανίζεται στην Αναφορά Δημοσιοποιήσεων του 2019. Στις περιπτώσεις που το τιμολόγιο πρόκειται να
εξοφληθεί εντός του 2020, η παροχή θα καταγράφεται στην Αναφορά Δημοσιοποίησης της Sanofi του
2020.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
ΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ;
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Η δημοσιοποίηση των παροχών για το 2019 περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του 2019 και τις παροχές που σχετίζονται με εκδηλώσεις που διεξήχθησαν το 2019. Όσον αφορά τις
παροχές που σχετίζονται με κάποια εκδήλωση με διαφορετικούς τύπους και ημερομηνίες εξόδων (εγγραφή σε
συνέδριο, αεροπορικά εισιτήρια, λογαριασμοί διαμονής στο ξενοδοχείο, κ.α.), αυτές αναφέρονται με την ίδια
ημερομηνία, δηλ. την 1η ημέρα της εκδήλωσης.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ;
-

Οι παροχές δημοσιοποιούνται σε Ευρώ (EUR).

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ;
Η αναφερόμενη παροχή περιλαμβάνει όλους τους φόρους και τις κρατήσεις.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΥ;
Για τη νόμιμη δημοσιοποίηση των δεδομένων των παροχών σε ονομαστική βάση, η Sanofi έχει εξασφαλίσει τη
συγκατάθεση από τους σχετικούς Ε.Υ, συμπεριλαμβάνοντας τη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης στην επιστολή
του συμφωνητικού που υπογράφτηκε από τον Ε.Υ. Η συγκατάθεση εξασφαλίζεται ανά περίπτωση απασχόλησης.
Η συγκατάθεση ενημερώνει τον Ε.Υ για τον τρόπο με τον οποίο η Sanofi πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα
προσωπικά του δεδομένα και εξηγεί ότι με τη συγκατάθεσή του, αυτά τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των
πληρωμών ή άλλων παροχών που πραγματοποιήθηκαν από τη Sanofi βάσει του συμφωνητικού) θα
δημοσιοποιηθούν σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Κώδικα Πρακτικής της ΚΕΦΕΑ. Οι Ε.Υ έχουν ενημερωθεί ότι
θα δημοσιοποιηθούν τα ακριβή ποσά. Σε περίπτωση που δεν δοθεί συγκατάθεση, τα δεδομένα των Ε.Υ θα
δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.
Με βάση την πολιτική της Sanofi δεν επιτρέπεται η παροχή μερικής
συγκατάθεσης (η δημοσιοποίηση ορισμένων, αλλά όχι όλων των απασχολήσεων).
Οι Ε.Υ έχουν το νόμιμο δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή μέσω γραπτής
ενημέρωσης προς τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Sanofi – η οποία χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τη δημοσιοποίηση - και να ζητήσουν τη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, όλες οι παροχές θα διαγραφούν από την ατομική δημοσιοποίηση και θα δημοσιοποιηθούν
συγκεντρωτικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικές με το μεθοδολογικό σημείωμα και την αναφορά δημοσιοποίησης
επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: SanofiDisclosure.cyprus@sanofi.com
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