Transzparencia
Módszertan
Ország

Magyarország

Szervezet neve

Fresenius Kabi Hungary Kft.

A
nyilvánosságra
hozatal jogi
alapja

Medicines for Europe “Code of Conduct on Interactions with the
Healthcare Community”, 2015 februárban publikálva, 2016. januárban
aktualizálva
Az egészségügyi szakembereknek és az egészségügyi szervezeteknek
nyújtott juttatások közzétételéről szóló transzparencia kódex, 2013.
december 12-én elfogadva az AIPM Tagvállalatok által
Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének
és tagvállalatainak etikus üzleti magatartására vonatkozó szabályok,
2017

Jelentési
időszak
Nyilvánosságra
hozott
támogatások
pénzneme

2018
Minden támogatást a következő pénznemben hozunk nyilvánosságra
☐ EUR
☒ HUF

A közzétett
adatok köre

- MFE közzététel: A közzététel minden generikus gyógyszerekkel
összefüggő,
HCP-kel
(egészségügyi
szakember),
HCO-kal
(egészségügyi
szervezet)
és
betegszervezetekkel
történő
együttműködést érint. A bioszimilerekkel, orvostechnikai eszközökkel,
vagy tápszerekkel kapcsolatos együttműködések nem kerülnek
publikálásra.
- AIPM közzététel: A Fresenius Kabi, mint a Gilead disztribútoraként a
forgalmazott Gilead termékekkel összefüggő, a HCP-kel (egészségügyi
szakember), HCO-kal (egészségügyi szervezet) és betegszervezetekkel
történő együttműködést érint.

Juttatások
beazonosítása
Többéves
szerződések

- ETOSZ közzététel: A közzététel a forgalmazott orvostechnikai
eszközök, berendezésekkel összefüggő, a HCP-knek és HCO-knak
nyújtott támogatásokat érint.
A közzétett juttatások alapja jelentési időszakra vonatkozó,
ténylegesen megtörtént, egyes kategóriákba tartozó, bizonyos
címzettnek történt kifizetések.
A több évre áthúzódó szerződések alapján történő juttatásoknak a
jelentés évében teljesült szolgáltatás/támogatásra vonatkozó része
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Transzparencia
kerül az adott évet illetően nyilvánosságra.
Közzétett
adatok

Minden juttatást nyilvánosságra hozunk, melynek
☒ címzettjét a Fresenius Kabi Hungary Kft. bízta meg (Medicines for
Europe, Code of Conduct; MedTech Code of Ethical Business Practice)
☒
címzettjének székhelye/lakhelye
Transzparencia Kódex)

ÁFA
adók

és

más

Közzététel
elérhetősége

Date of Publication:

adott

ország

(AIPM

Minden nyilvánosságra hozott összeg tartalmazza az ÁFÁ-t vagy más,
az érintett tranzakció esetén releváns adónemeket.
www.fresenius-kabi.com/hu/cegunkrol/transzparencia
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Transzparencia
Juttatás
kategóriák:
“Rendezvények,
oktatási célú
támogatások és
HCP-k
létesítmény
látogatásai

A vállalatunk ebben a kategóriában az Medicines for Europe
Transzparencia követelményeinek 2-es alternatívája szerint
nyilvánosságra hozza:
Az egészségügyi szakemberek számára nyújtott összes támogatás
személyenkénti vagy rendezvényenkénti bontásban az alábbiak
szerint:
• Harmadik fél által szervezett kongresszuson való részvétel (4.4
fejezet szerint):
- kongresszus neve,
- a teljes kongresszusi költség, beleértve a
- részvétellel támogatott egészségügyi szakemberek száma
• Létesítmény látogatások (4.5 fejezet szerint): a teljes költség,
beleértve a részvétellel támogatott egészségügyi szakemberek
száma.
• Vállalat által szervezett rendezvény: a teljes szervezési költség,
beleértve a részvétellel támogatott egészségügyi szakemberek
száma.

Egyéb
megjegyzések

HCP-khez kötődő támogatási kategóriák esetén, amennyiben nem
volt lehetséges a közzétételi hozzájárulásokat megszerezni a
támogatottaktól, aggregát módon történik a nyilvánosságra
hozatal.
A kutatással és fejlesztéssel, vagy piackutatással kapcsolatban
kifizetett díjak nem kerülnek nyilvánosságra.
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