VAŽNA OBAVIJEST!
Potaknuti brojnim upitima članova HLZ-a , a glede intenzivirane aktivnosti predstavnika
farmaceutskih kompanija i traženja potpisa na ugovore o suradnji i eventualnog
individualnog prikazivanje iste na web stranica farmaceutskih kompanija dana 10. veljače
2015. godine, u velikom salonu Hrvatskog liječničkog doma sastali su se članovi Upravnog
vijeća Inovativne farmaceutske inicijative (IFI) u sastavu Mr. pharm. Karolina Matić,
predsjednica, Gdin Sani Pogorilić, izvršni direktor, Gdin Damir Nevjestić, Gđa Rina Musić,
mr.pharm., Dr. Željko Miličević, Dr.Nataša Kličko sa članovima Izvršnog odbora HLZ-a, prof.
dr.sc. Željko Krznarić, predsjednik, prof.dr.sc. Boris Brkljačić, prvi dopredsjednik, prof.dr.sc.
Adriana Vince predsjednica Stručnog Savjeta, prof.dr.sc. Davor Štimac, te dr. Tomislav Božek
glavni tajnik.
Tema održanog sastanka bila je Kodeks o objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti od
strane proizvođača lijekova u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija.
Sukladno predmetnom kodeksu, proizvođači lijekova - članovi EFPIA (IFI) biti će pod
obvezom objavljivati imena zdravstvenih radnika i nazive zdravstvenih organizacija kojima su
isplatile naknadu ili izvršile prijenos drugih koristi, odnosno vrijednosti. Navedeni kodeks, tj
obveza koju nameće udruga EFPIA/IFI/ nije zakonska obveza, ne postoji zakonska
regulativa u Republici Hrvatskoj, a niti direktiva iz EU.
Sastanak je protekao u pozitivnoj atmosferi, a nazočni članovi Upravnog vijeća IFI-a prihvatili
su stav Izvršnog odbora HLZ-a, da se podaci prikazuju i objavljuju kao skupno, agregirano
izvješće, a bez navođenja imena liječnika kojima su prenesene vrijednosti od strane
proizvođača lijekova.
Drugim riječima, na upit predstavnika farmaceutske kompanije da li liječnik želi individualni
ili skupni prikaz podataka o prijenosu vrijednosti, liječnik se slobodno odlučuje za skupni ili
agregirani prikaz podataka o prijenosu vrijednosti, a bez posljedica na daljnju suradnju sa
farmaceutskom kompanijom.
Uzimajući okolnosti podneblja u kojem živimo, do daljnjega individualno izvješćivanje
podataka vezanih uz prijenos vrijednosti, odnosit će se samo na liječnike koji to izričito
zahtijevaju.
U nastavku aktivnosti HLZ i IFI dogovorili su redovite sastanke i sazivanje Stručnog skupa na
kojem bi zajednički pojasnili aktualne stavove, ali i trendove u suradnji liječnika i
farmaceutske industrije.

