
Нашият път 
към прозрачност

Ние сме пионери в...

Цифрите
През 2016 GSK е сътрудничила с 26 медицински    
специалиста и 40 здравни организации в България

КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
ТРАНСФЕРИТЕ 
НА СТОЙНОСТ?

КАКВО ОЗНАЧАВА 
ИНДИВИДУАЛНО 
ОПОВЕСТЯВАНЕ?

•

•

•

•

По отношение на 
медицинските специалисти:

+359 2 953 10 34

Мария Марин

mariya.a.marin@gsk.com

Всеки е получил сума в среден размер 
от 680 лв. за вътрешни обучения 
на персонала

100% са дали съгласието си 
за индивидуално оповестяване

 

ОБЩ РАЗМЕР: 1,57 МЛН.*

 

 

Забележка: Всички посочени числа са закръглени до най-близката значеща цифра.

Лице за контакт:

Дата на изготвяне: 9 юни 2017 г.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
И РАЗВОЙНА

ДЕЙНОСТ

ЗДРАВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИ
СПЕЦИАЛИСТ

Обобщено

0,60 млн.*

* Сумите са в български лева.

Поименно

0,95 млн.*

Обобщено

0*

Обобщено

0*

GSK оказва пълна подкрепа на Кодекса, тъй като той 
е в съответствие с нашите ценности за почтеност, 
прозрачност, поставяне на пациента на първо място и 
уважение.
Смятаме, че Кодексът следва глобалната тенденция 
към по-голяма прозрачност и отговорност, 
продиктувана от очакванията на обществото и 
системата на здравеопазване по света. 
Това е нагласата, с която прилагаме Кодекса за 
оповестяване на EFPIA. Следвaме принципа да не 
сключваме договор за услуги, в случай че не бъде 
дадено съгласие за оповестяване към EFPIA. По този 
начин способстваме и насърчаваме оповестяването на 
индивидуално ниво.

През изминалото десетилетие ние поставихме 
предизвикателство пред традиционния начин на 
работа на индустрията модел, като първи увеличихме 
прозрачността относно резултатите от клиничните 
изпитвания, първи обявихме подкрепата си към 
пациентските организации и първи премахнахме 
индивидуалните цели за продажба на медицинските 
представители.

НЕОБХОДИМИ 
САТРУДНИЧЕСТВА

Сътрудничеството с медицински 
специалисти и здравни 
организации е от решаващо 
значение за постигането на нашата 
обща цел: напредъка на 
медицинските проучвания в полза 
на пациентите.

Това са сътрудничеството и 
подпомагането - било то 
финансово или не, направено към   
медицински специалисти и 
здравни организации.

Ние предприехме публикуване на 
поименни данни, поради което 
изискваме съгласие за оповестя-
ване от всеки медицински 
специалист, който желае да работи 
с нас, следвайки максимата "Не 
сключваме договор за услуга, в 
случай че не бъде дадено съгласие 
за оповестяване към EFPIA."

Дарения и съвмесни проекти със 
здравни организации
Учебни дейности и научни/професио-
нални срещи
Научноизследователски и развойни 
дейности
Предоставяне на услуги (консулта-
ции, лекции)

В КАКВО СЕ 
ИЗРАЗЯВА ТОВА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО?

0,02 млн.*

Поименно

Оповестяване на плащанията на GSK 
към медицински специалисти и здравни 
организации в България през 2016 г.


