
Розкриття виплат GSK на користь 

спеціалістів та організацій охорони 

здоров'я в Україні у 2016 році

Наш шлях до 

прозорості 

Ми є першими в…

Цифри
У 2016 році компанія GSK співпрацювала з 23 

спеціалістами та 13 організаціями у сфері 

охорони здоров'я в Україні

Необхідна 

cпівпраця

Що таке передача 

цінностей? 

Для чого 

використовується ця 

співпраця?

Що означає 

індивідуальне 

розкриття? 
Співпраця з спеціалістами та 

організаціями охорони здоров'я 

має фундаментальне значення 

для досягнення спільної мети: 

підвищення якості медичних 

досліджень в інтересах пацієнтів.  

• Гранти та співпраця з 

організаціями охорони здоров'я 

•Навчальні заходи та наукові / 

професійні зустрічі

•Діяльність у сфері розробок та 

клінічних досліджень

•Надання послуг 

(консультування, виступи)

Ми взяли на себе зобов'язання  

публікувати данні на 

індивідуальній основі,  і тому 

запросили згоду на розкриття у 

всіх фахівців сфери охорони 

здоров'я, запровадивши принцип 

«немає згоди на розкриття, 

немає контракту».  

GSK 

[country] 

sales:

Загальна сума виплат: 38 723 млн. грн.

GSK повністю підтримує Кодекс EFPIA, оскільки він

демонструє правильний напрямок дій і  відповідає нашим 

цінностям прозорості, чесності, поваги та фокусуванні на 

потребах пацієнтів.  

Ми віримо, що Кодекс відповідає глобальним тенденціям 

посилення прозорості та відповідальності, викликаними 

очікуваннями світової  спільноти охорони здоров'я та 

суспільством в цілому.  

Саме з цією метою ми втілюємо Кодекс розкриття виплат 

EFPIA.  Ми дотримуємося принципу «немає згоди на 

розкриття, немає контракту»  для того щоб забезпечити 

розкриття виплат на індивідуальному рівні. 

За останнє десятиліття ми кинули виклик 

традиційній моделі ведення бізнесу в 

фармацевтичній індустрії. Компанія GSK була 

першою компанією, яка підвищила прозорість 

даних про клінічні дослідження; першою хто 

задекларував підтримку пацієнтських організацій; 

і першою хто відмінив  індивідуальні плани 

продажів для медичних представників

Зверніть увагу: Всі цифри відображаються округлені до найближчої значущої цифри.

Це співпраця і винагорода, як 

монетарного так і не 

монетарного характеру, на 

користь спеціалістів та 

організацій охорони здоров'я.  
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Діяльність у сфері 

розробок і клінічних 

досліджень 

Організації 

сфери охорони 

здоров'я 

Спеціалісти у 

сфері охорони 

здоров'я 
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Агреговане 

розкриття

Агреговане 

розкриття 

Звіт містить дані про передачу 

цінностей за послуги надані в кінці 

2015 року, оплата яких відбулась 

на початку 2016 року.   
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