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Järgmisest aastast ootavad arste ja apteekreid ees muudatused: ravimifirmad peavad
makstavaid tasusid isikuliselt avalikustama
hakkama.
EFPI A (European Federation of Pharmaceutical Industries) avalikustamiskoodeksi järgi, mis on ravimitootjate ametlik
käitumisjuhend, peavad kõik Euroopas
tegutsevad ravimifirmad alates 2016. aastast
avalikustama tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele kas
otseselt või kaudselt makstavad tasud.
On selge, et toimivad töösuhted ravimitööstuse ning tervishoiutöötajate, apteekrite ja tervishoiuorganisatsioonide vahel
tulevad patsiendile igati kasuks. Ravimitootjate avalikustamiskoodeksi mõte on
kaitsta kõnealuste suhete sõltumatust,
toetada seeläbi suuremat läbipaist v ust
ning luua usalduslik õhk kond Euroopa
ravimitööstuse, meditsiinikogukonna ja
üldsuse vahel.

MIS MUUTUB?
Tervishoiutöötajatele ja apteekritele ning
tervishoiuteenuse osutajatele kas otseselt
või kaudselt makstavate annetuste, stipendiumite, sündmuste registreerimistasude,
r ei si- ja m ajut u sk u lude n i ng teenu sevõi konsultatsioonitasudena makstavad
summad avalikustatakse isikustatult iga
aasta 1. juunil ravimitootja veebilehel.
Lisaks avalik ustatakse uuring ute ja
arendustegevuste raames makstavad tasud,
kuid seda tehakse summeeritult. Seega
peab arvestama, et juba praegu sõlmitavad
lepingud ravimitootjaga sisaldavad avalikustamisega seotud klauslit ja tähtaegu,
millal andmed avalikuks muutuvad. Esmaselt avalikustatakse andmed 1. juunil 2016.
aastal 2015. aasta andmete kohta. Andmed
on avalikud vähemalt kolme aasta jooksul
pärast esmakordset avalikustamist.
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Lisaks avalikustamist puudutavatele
muudatustele tuleb meenutada, et EFPIA ja
Ravimitootjate Liidu (RTL) koodeksi järgi
on keelatud mis tahes kingituste, rahaliste
või mitterahaliste hüvitiste (nt meelelahutusürituste piletid, reisid, kinkekaardid,
kirjatarbed, märkmepaberid) andmine või
pakkumine. Lisaks on koodeksis piirangud
teabe- ja õppematerjalidele ning meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud esemetele, mille
väärtus ei tohi olla kõrgem kui 6,40 eurot.
Tähelepanu tuleb pöörata ka EFPIA ja
RTLi koodeksis toodud toitlustamise piirmäärale, mille järgi ei tohi ühe toidukorra
maksumus Eestis ületada inimese kohta
80 eurot. Selline toitlustamine on lubatud
ainult seminari, konverentsi või muu sarnase
teadusürituse raames. Väljaspool Eestit
lähtutakse toitlustamisel sihtkohariigis
kehtestatud piirmääradest.
Tervishoiutöötajate, apteekrite ja tervishoiuorganisatsioonide ning ravimitootjate
koostöö on juba pikka aega soodustanud
patsientide ravi edendamist ja uuenduslike
ravimite väljatöötamist. Ravimitööstus on
veendunud, et kuna meditsiinitöötajad on
patsientidele raviprotsessis esimene kokkupuutepunkt, on neil hulk väärtuslikke eksperditeadmisi, ilma milleta ei ole ravimiarendus
võimalik. Kuna avalikustamiskoodeksi lõplik
õnnestumine sõltub suurel määral ravimitööstuse ja meditsiinikogukonna partnerlusest, kutsub RTL meditsiinikogukonda üles
algatust toetama ning hoiab järgmise kahe
aasta jooksul meditsiinikogukonda ja üldsust
kursis koodeksi rakendamisega.
EFPIA avalikustamiskoodeksiga on võimalik
lähemalt tutvuda aadressil http://transparency.efpia.eu/ ning RTL eetikakoodeksiga
aadressil www.rtl.ee.
riho.tapfer@rtl.ee
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