
Informācija par GSK veiktajiem 

maksājumiem veselības aprūpes 

speciālistiem un veselības aprūpes 

organizācijām Latvijā 2016. gadā 

Mūsu ceļš uz 

caurskatāmību

Mēs esam pirmie...

Skaitļi
Latvijā 2016. gadā GSK ir sadarbojies ar 32 veselības 

aprūpes speciālistiem un 22 veselības aprūpes 

organizācijām

NEPIECIEŠAMĀ 

SADARBĪBA

KAS IR FINANSIĀLAIS 

UN NEFINANSIĀLAIS

ATBALSTS?

KĀDI IR ŠĪS 

SADARBĪBAS VEIDI?

KO NOZĪMĒ ATKLĀTĪBA  

INDIVIDUĀLĀ LĪMENĪ?

Sadarbība ar veselības aprūpes 

speciālistiem un organizācijām ir 

fundamentāli svarīga, lai sasniegtu 

kopējo mērķi: medicīniskās izpētes 

progresu pacientu labklājības 

vārdā.

• Ziedojumi un sadarbība ar 

veselības aprūpes organizācijām

•Mācību pasākumi un 

zinātniskas/profesionālas tikšanās

• Pētījumi un attīstība

• Pakalpojumu sniegšana 

(konsultācijas, uzrunas)

Mēs esam apņēmušies publicēt 

informāciju par individuāliem 

saņēmējiem, tāpēc esam lūguši 

informācijas paušanas atļauju 

visiem veselības aprūpes 

speciālistiem, kuri vēlas ar mums 

sadarboties, ievērojot principu 

„nepiekrītot atklātībai, nav līguma”.

GSK 

[valsts] 

pārdošan

as 

rādītāji:

KOPĒJAIS ATBALSTA 

APJOMS : 330 744 EUR

GSK pilnībā atbalsta Kodeksu, jo tas ir saskaņā ar 

mūsu vērtībām – godprātību, caurskatāmību, 

fokusēšanos uz pacientu un cieņu. 

Mēs uzskatām, ka kodekss atbilst globālajai 

tendencei par virzību uz lielāku caurskatāmību un 

atbildību, ko sagaida veselības aprūpes kopienas un 

sabiedrība visā pasaulē. 

Pamatojoties uz šo viedokli, mēs arī īstenosim EFPIA 

Atklātības kodeksu. Lai veicinātu un sekmētu 

atklātību individuālā līmenī, mēs praksē piemērojam 

principu „nepiekrītot atklātībai, nav līguma”.

Pēdējās desmitgades laikā esam metuši 

izaicinājumu tradicionālajam nozares modelim –

mēs pirmie palielinājām caurskatāmību attiecībā 

uz klīnisko pētījumu datiem; mēs pirmie atklājām 

savu sniegto atbalstu pacientu organizācijām; un 

pirmie atcēlām medicīnisko pārstāvju individuālos 

pārdošanas mērķus.

Uzmanību: visi norādītie skaitļi ir noapaļoti līdz tuvākajam būtiskākajam ciparam.

Tas ietver veselības aprūpes 

speciālistiem un organizācijām 

sniegtu monetāru vai cita veida 

atbalstu vai sadarbību.
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PĒTĪJUMI UN 

ATTĪSTĪBA

VESELĪBAS 

APRŪPES 

ORG.

VESELĪBAS 

APRŪPES 

SPEC.

183 312 1255 130 457 0 15 720
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