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Принос на фармацевтичната индустрия

• Разработва нови терапии, които удължават или 
подобряват човешкия живот (иновативна индустрия)

• Взаимодействие с медицинските специалисти:
 Инвестира в продължаващото обучение на българските лекари
 Подпомага организациите на медицинските специалисти в 

научната и образователната им дейност
 Клинични изпитвания и проучвания на лекарствени продукти
 Установяване на непосрещнати медицински нужди
 Идентифициране на нежелани лекарствени реакции



Общи принципи на взаимодействието между 
фармацевтична индустрия и и лекари

• Сътрудничество в полза на пациента
• Предписването и употребата на лекарствени продукти се 

осъществява  съгласно характеристиките на всеки 
лекарствен продукт и здравните нужди на пациентите

• Лекарите са независими в своите решения



Въпреки етичните принципи…

Много хора си 
представят
отношенията 
индустрия – 
лекари по този 
начин ...



Лекарите и индустрията в очите на обществото – 
предизвикателство в световен мащаб



Промяната на това възприятие е 
необходимост ...           ... за да може сътрудничествотото 
да продължи 

• Саморегулация в България – значителен 
напредък:
 Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична 

индустрия в България – от 2006 година, на базата на Етичния 
кодекс на EFPIA

 Етична комисия към асоциацията (2 от членовете са външни 
за асоциацията) – разглежда жалби и сигнали, налага 
санкции на компании, членуващи в асоциацията

 Задължителен сертификационен курс за медицински 
представители -  http://www.certificate.arpharm.org

 Регистър на събития за медицински специалисти  (
www.arpharm-e4ethics.org) 

http://www.certificate.arpharm.org/
http://www.arpharm-e4ethics.org/


Регулацията/саморегулацията продължава 
да се усъвършенства



Етични кодекси и Кодекси за 
оповестяване на 

фармацевтичната индустрия в 
Европа



ЕТИЧЕН КОДЕКС на ARPharM

• Регулира всяко взаимодействие на 
компаниите с медицинските 
специалисти, което е или може да се 
счете за промоция и реклама

• Определя принципите и правилата, 
които компаниите са длъжни да 
спазват при осъществяването на 
промоция и реклама на Rx 
лекарствени продукти

• Приемането и спазването на Етичния 
кодекс е задължително условие за 
членство в Асоциацията 

• Отворен кодекс – всяко лице може 
да сезира Асоциацията за нарушения 
на кодекса



СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

• Подписана от ARPharM, БЛС, СБМС и отделни дружества
• Определя принципи на взаимодействие
• Сътрудничество между медицинските специалисти  и 

фармацевтичната индустрия във всички етапи от 
жизнения цикъл на лекарствения продукт за да се 
гарантира сигурност за пациентите и ефективност на 
лечението 

• Прозрачност, независимост, почтеност



Регистър на събития

• www.efpia-e4ethics.eu – 
събития в Европа

• www.arpharm-e4ethics.org
 – събития в България

• Гаранция за спазване 
на етичните кодекси от 
страна на компаниите с 
 оглед научната и 
образователна цел на 
взаимодействието с 
лекарите

http://www.efpia-e4ethics.eu/
http://www.arpharm-e4ethics.org/


НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

• Повишаване 
общественото доверие 
във връзката индустрия – 
медицински специалисти

• Сътрудничество за 
налагане на етични 
правила във 
взаимоотношенията

• Повече прозрачност и 
комуникация



Прозрачност на финансовите взаимоотношения с 
медицинските специалисти

• US Sunshine Act:
 От 2013 се прилага и за взаимодействията индустрия-лекари
 Фармацевтичните компании започват да оповестяват 

взаимоотношенията си с МС от януари 2014

• EFPIA Disclosure Code - Европа:
 Приет през юни 2013 по инициатива на Европейската Комисия и 

фарма индустрията
 До края на 2013 е приет в 33 държави в Европа
 Фармацевтичните компании започват да оповестяват 

взаимоотношенията си с МС от януари 2016 (за 2015 година)
 Вече се оповестяват във Франция, Холандия,                  

Великобритания и Словакия по изискване на                                
съответните правителства



България е част от процеса за повишена финансова 
прозрачност, стартиран на европейско ниво



Индивидуално оповестяване за всеки 
медицински специалист

• Оповестяват се предоставянията на стойност от 
компанията към медицински специалист, свързани с:
 Принос към разходи за събития – регистрационни такси, 

пътувания и настаняване
 Консултантски услуги – хонорари и свързани разходи

• Предоставянията на стойност се осъществяват на 
основание на договори, съдържащи клауза за съгласие на 
медицинския специалист за оповестяването 



Индивидуално оповестяване за здравна 
организация

• Оповестяват се предоставянията на стойност от 
компанията към здравна организация :
 Дарения & спонсорство
 Принос към разходи за събития – регистрационни такси, 

пътувания и настаняване, договори за спонсориране със ЗО 
или агенции, определени от ЗО, за събития

 Консултантски услуги – хонорари и свързани разходи

• Здравна организация е медицинска или научна 
организация или сдружение , лечебно заведение, 
фондация, университет или друга образователна 
институция, професионално или научно дружество;



Обобщено оповестяване 

•О
повестяват се обобщено предоставянията на стойност от 
компанията свързани с планирането и провеждането на:
 Медицински научни изследвания съгласно Закона за здравето;
 Клинични изпитвания съгласно Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина;
 Неинтервенционални проучвания, които са проспективни по 

характера си и които включват събирането на данни за пациенти 
от или от името на физическо лице, или група от Медицински          
     специалисти конкретно за целите на проучването:

•П
убликува се информация за общата предоставена стойност и 
общия брой медицински специалисти, на които е предоставена



Първи оповестявания на стойност от 
януари 2016 (на данни от 2015 година)

• Отчетен период – предоставяния на стойност за всяка от 
категориите за срок от една година

• Място на оповестяване - интернет страница на 
съответната компания

• Обща информационна страница ще съдържа линкове към 
местата на оповестяване 

• Методология - всяка компания публикува  резюме на 
методологията използвана при изчисленията на 
предоставянията на стойност



Сътрудничество и комуникация

Въвеждането на новите правила за прозрачност
трябва да се съгласува между фармацевтичната
индустрия и организациите на Медицинските 

специалисти и да се обясни по подходящ начин на 
обществото.



©2013 Lonza

Това можем да го направим само заедно





Първи оповестявания на стойност – 2016
Нива на 

оповестяване
2016

На данни от 2015

Обобщено Научно-изследователска и развойна дейност
ПС? на МС и свързани с планирането и провеждането на: 
Медицински научни изследвания съгласно Закона за здравето;
клинични изпитвания съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина;
неинтервенционални проучвания, които са проспективни по характера си и които 
включват събирането на данни за пациенти от или от името на физическо лице, или 
група от Медицински специалисти конкретно за целите на проучването

Индивидуално за 
здравна организация 

Дарения &  Спонсорство на ЗО
Принос към разходи за събития
Договори за спонсориране със ЗО или агенции, определени от ЗО, за събития
Регистрационни такси
Пътувания и настаняване
Консултантски услуги
Хонорари
Свързани разходи

Индивидуално за МС Принос към разходи за събития
Регистрационни такси
Пътувания и настаняване
Консултантски услуги
Хонорари
Свързани разходи

Всяка компания публикува  резюме на методологията използвана при подготовката на  оповестяванията и 
идентифициране на предоставянията на стойност за всяка от категориите по-горе.
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