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1. Introduction
We regularly work with healthcare professionals (HCPs) and healthcare organisations (HCOs) who
advise us on a range of topics such as medicines development, the role of a medicine in a patient
treatment pathway; health economics and clinical best practice. These working relationships are
essential to gaining the real-world information we need in order to deliver treatment choices that
improve the health of patients and to share information that may be relevant to clinical decision
making.
We want people to know, and understand, what we do and how we do it. We are committed to
transparency about how we operate as a business and about the relationships we have with HCPs
and HCOs. Sharing information about these relationships in a straightforward and open way will, we
hope, help explain the critical value these relationships bring to patient management.
We believe that transparency is essential to building and maintaining confidence in us and in our
medicines and strongly support the work being done by The European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA) to improve transparency across the pharmaceutical industry.
The EFPIA Disclosure Code provides a common basis for reporting across Europe in relation to
transfers of value (ToV). For more information on this Code visit: http://transparency.efpia.eu or
http://www.aprad.org.ua
Here in Ukraine disclosure of ToV made to HCPs and HCOs during 2018 will be available on
www.pfizer.ua for 3 years, until June 30th, 2022.
This report discloses all the ToV made to Health Care Professionals (HCPs) and Health Care
Organisations (HCOs) in 2018. This methodological note presents some of the key aspects of how
the transfers of value are categorized and in what format they are disclosed.
The ToV disclosed in this report cover all the payments made by Pfizer to HCPs and HCOs resident in
Ukraine.

2. Pfizer activities per EFPIA category
The following table defines what activities are reported in which EFPIA category and subcategory.
EFPIA category

EFPIA subcategory Activities

Donations and
n/a
Grants (HCOs only)

• Charitable contributions
• Business Donations
• Educational grants (e.g. fellowships, courses provided
by a HCO where Pfizer does not select the individual
HCPs participating)
• Sponsoring of speakers/faculty which by nature of
purpose and funding are classified under educational
grants

Contribution to
Cost of Events

• Placement of a brand logo in a conference program or
invitation communication in exchange for supporting
the program
• Funding an event in return for a display booth
• Funding an event in exchange for advertising space
• Other advertisement space (in paper, electronic or
other format)
• Satellite symposia at a congress
• If part of a package: Name badges, drinks, meals etc.
provided by the organizers (included in the
sponsorship agreement)
• Any other activity qualified as “Corporate
Sponsorship” according to Pfizer’s Anti-Corruption
Policies
• Sponsoring of speaker/faculty and sponsoring courses
provided by an HCO which are qualified as “Corporate
Sponsorship” according Pfizer’s Anti-Corruption
Policies
• For contributions provided to Events through
Professional Conference Organisers(PCOs): ToVs
through PCOs are reported as follows:
either in the name of benefitting HCO
or in the name of Recipient PCO

Sponsorship
agreements (HCOs
only)

Fee for services
and consultancy

Registration fees

• Fees paid for the HCP/HCO to attend events not
organised by Pfizer

Travel &
Accommodation

• Travel (e.g. flight, train, taxi, car hires, tolls, mileage
reimbursement, parking)
• Accommodation
• Visa
• Health Insurance linked to travel requirement [ONLY
in case the following expenses are reimbursed: Health
insurance, life insurance, travel to obtain visa (i.e.
train to embassy). Otherwise delete this bullet]

Fees

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Research and
Development
Transfers of Value

Speaker engagements
Advisory Boards*
Study-related engagements
Preceptorships
Post-marketing surveillance studies
Non-Interventional Studies that are Retrospective in
nature
Medical writing
Data analysis
Development of education materials
General consulting / advising
Speaker training if linked to a speaker engagement
Any other activity which qualifies as General
Consultancy according to Pfizer’s Anti-Corruption
Policies

Related expenses

• Travel (e.g. flight, train, taxi, car hires, tolls, mileage
reimbursement, parking)
• Accommodation
• Visa
• Health Insurance linked to travel requirement [ONLY
in case the following expenses are reimbursed: Health
insurance, life insurance, travel to obtain visa (i.e.
train to embassy). Otherwise delete this bullet]

n/a

• Clinical Trials
• Data Monitoring Committees related to studies
• Non-Interventional Studies that are Prospective in
nature

• Investigators Initiated Research (IIR)
• Clinical & Research Collaboration
* excluding Data Monitoring Committees related to studies which are disclosed in aggregate under
R&D

3. Sources of Information
The data for the ToV disclosed in this report are taken from a variety of source systems within Pfizer.
Below is a high-level overview of the processes for collection and reporting of the data.

Data Collection

Data Stewardship

Reporting
Reporting

Financial systems

Meeting administration
systems
Other Stakeholder
Relationship
Management systems
Third Party Vendors

Internal reports
Central
transactions
database

Spend
Transparency
report

Pfizer entities in other
countries

The ToV are collected from the internal and external data sources and systems and then fed into a
central database where data is validated and stewarded. From the database, the disclosure reports
are generated.

4. Definition of the Transfers of Value (ToV)
This section outlines some key aspects of how the ToV are defined.
Definition of HCP: means any member of the regulatory authorities, medical, dental, pharmacy or
nursing professions or any other person who in the course of his or her professional activities may
prescribe, recommend, purchase, supply, or administer a pharmaceutical product.
Definition of HCO: means any legal person irrespective of the legal or organizational form or its
separate unit, aiming at health care of patients and/or provision of medical services to the public based
on appropriate licenses and professional activities of medical (pharmaceutical) workers. In addition, HCO
includes: medical or scientific associations, learned society (except for patient associations), medical
teaching institutions, healthcare foundations and other medical institution whose business address,
place of incorporation or primary place of operation is in Europe.
Timing of ToV: This report discloses all ToV whose transaction date falls within the year 2018 The
transaction date is defined as the clearing date in the financial system. In the case of meetings, it is
the last day of the meeting.
ToV date: the dates to be considered for disclosure are:
Direct ToV: payment date (Pfizer Ukraine system clearing date)
Indirect ToV: reporting date is the date of the event (last day of the event in case of multi-days event)
ToV in case of partial attendances or cancellation:
-Cancellation Fees are not reported
-Transfer of value in case of HCP partially attending an event is disclosed
Multi-year contracts: Where contracts are valid for more than one year, each individual ToV is
captured and disclosed in the corresponding reporting period.
Consent from HCPs/HCOs to disclose transfers of value: Pfizer asks HCPs and HCOs whether they
consent to the disclosure of the transfers of value made to them. We do our best effort to advocate for
transparency.
If the HCP consents to disclosure, the sum of all transfers of value to that HCP during the reporting
period is disclosed under their name. If the HCP does not provide consent to disclosure, all the transfers
of value in the reporting period are reported in the “aggregate” section of the report. This means that
the transfer of value is not disclosed under the name of the HCP, but as part of the sum of all the
transfers of value to any HCP who did not provide consent during the reporting period.
Consent to disclosure is part of the contract with HCO. If HCO does not provide consent to disclosure, it
means that HCO does not sign contract and Pfizer does not provide transfer of value to HCO. Consent
once provided by HCP can also be revoked. If so, the report is updated as soon as possible.

Over-the-counter medicines (OTC): OTC medicines are out of scope for this report.

ToV from Pfizer legal entities in other countries (cross border ToV): This report includes ToV to
HCPs and HCOs who are residents of Uraine. This includes all ToV (direct and indirect) made by any
Pfizer affiliates in the 33 European countries included in the EFPIA disclosure code. For non EFPIA
countries, Pfizer will do their best effort to collect and disclose direct ToV made by Pfizer affiliates.
In future disclosures, we will continue the journey to transparency including the continued
improvement of our cross borders process.
Currency: Transfers of value are reported in Ukrainian Hryvna (UAH). Transfers of value made in a
different currency were converted to Ukrainian Hryvna (UAH) when this report was created. The Pfizer
standard exchange rates for the transfer of value day of payment were applied.
Value Added Tax (VAT): Treatment of VAT and other taxes depends on the transfer of value. All
applicable amounts, including taxes, paid by Pfizer to HCP or HCO are disclosed in this report. All
relevant amounts of taxes paid by Pfizer to state budget (of all levels) of Ukraine, related to transfer of
value to HCP or HCO are out of scope of this report.

Valuation of in kind donations: Value of donation in kind is defined as the cost Pfizer paid for donated
commodities, if they have been purchased in Ukraine, or the customs value, if they were imported to
Ukraine.
Country Unique Identifier:
- For HCPs it is unique ID created by Pfizer
- For HCOs it is unique ID of entity in the United State Register of Legal Entities and Individuals
Entrepreneurs of Ukraine (EDRPOU Code)
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1. Вступ
Ми співпрацюємо з професіоналами сфери охорони здоров‘я (ПОЗ) та організаціями сфери
охорони здоров‘я (ООЗ), які консультують нас з широкого спектру питань, таких як: розробка
лікарських засобів, роль лікарських засобів в процесі лікування пацієнтів, економіка охорони
здоров‘я та передові клінічні практики. Поради, які вони надають нам, є необхідними для
формування можливих підходів до лікування, які зможуть покращити стан здоров‘я пацієнтів,
а комунікація з ними надає нам можливість здійснювати обмін інформацією, що може бути
важливою в рамках прийняття клінічних рішень.
Ми залучаємо ПОЗ як досвідчених спікерів, щоб вони могли інформувати своїх колег про наші
лікарські засоби і можливості, які вони надають для лікування певних хвороб поряд з іншими
існуючими засобами лікування та, щоб вони могли презентувати власний практичний
клінічний досвід. Фінансування ПОЗ для участі в освітніх медичних заходах і конференціях, які
організовані не компанією Pfizer, надається виключно за умови якщо мета залучення ПОЗ
вимагає їхньої участі в зазначених заходах і конференціях.
Ми прагнемо, щоб люди знали та розуміли, що і як ми робимо. Ми віддані ідеї прозорості
ведення бізнесу, і особливо, що стосується наших стосунків з ПОЗ та ООЗ. Надання інформації
про такі відносини у простий та відкритий спосіб, на нашу думку, сприятиме, демонстрації
надзвичайно важливої ролі таких стосунків для лікування пацієнтів.
Ми переконані, що прозорість є необхідною передумовою формування та збереження довіри
до нас і наших лікарських засобів; ми підтримуємо роботу, яка була виконана Європейською
федерацією фармацевтичних виробників та асоціацій (EFPIA) і Асоціацією виробників
інноваційних ліків (АПРаД) задля покращення прозорості діяльності фармацевтичної індустрії.
Кодекс розкриття інформації EFPIA визначає загальні положення звітності щодо передачі
цінностей в Європі. Більше інформації про цей Кодекс можна знайти за посиланнями:
http://transparency.efpia.eu або http://www.aprad.org.ua
Інформація стосовно виплат, що були здійснені компанією Pfizer н а к о р и с т ь П О З т а
О О З України в 2018 році, буде доступною протягом трьох років (до 30 червня 2022 року) на
Інтернет ресурсі www.pfizer.ua.
Цей звіт розкриває інформацію про всі випадки передачі цінностей на користь ПОЗ та ООЗ,
що сталися протягом 2018 року, а дані методологічні пояснення роз’яснюють, на які категорії
поділяються зазначені діяльності та в якому форматі вони розкриваються.
Передачі цінностей, що розкриваються в цьому звіті, охоплюють всі виплати (наскільки нам
відомо), що були зроблені компанією Pfizer на користь ПОЗ та ООЗ, які є резидентами Україні.

2. Діяльність компанії Pfizer за категоріями EFPIA
Наступна таблиця пояснює яка діяльність розкривається за категоріями і підкатегоріями EFPIA.
Категорії EFPIA

Підкатегорії EFPIA

Пожертви і гранти немає
(тільки ООЗ)

Покриття витрат,
пов’язаних із
проведенням
заходів

Спонсорські угоди
(тільки ООЗ)

Реєстраційні
внески
Проїзд та
проживання

Діяльність
• Благодійні внески
• Бізнес-пожертви
• Освітні гранти ООЗ (наприклад, для підтримки
стипендіальних програм; курсів, на які компанія
Pfizer не обирає персонально ПОЗ-учасників)
• Спонсорство лекторства/викладання, яке за
цілями та фінансуванням віднесено до освітнього
гранту
• Розміщення логотипу бренда в програмі
конференції або на офіційному запрошенні в
обмін на фінансову підтримку заходу
• Фінансова підтримка заходу в обмін на
розміщення стенду
• Фінансова підтримка заходу в обмін на місце для
реклами
• Інше місце для реклами (на папері, в
електронному або іншому форматі)
• Сателітні симпозіуми на конгресах
• Як частина пакету: іменні беджі, напої, їжа та
інше, що надається організаторами (включено в
угоду про спонсорство)
• Будь яка інша діяльність, що кваліфікується як
“Корпоративне спонсорство”, відповідно до
антикорупційних політик компанії Pfizer
лекторства/викладання
і
• Спонсорство
спонсорство курсів, що проводяться ООЗ, яке
кваліфікується як “Корпоративне спонсорство”,
відповідно до антикорупційних політик компанії
Pfizer
•

Платежі за участь ПОЗ/ООЗ у освітніх заходах, які
організовані не компанією Pfizer

• Проїзд (наприклад: переліт, проїзд залізничним
транспортом, таксі, оренда авто, митні збори,

вартість амортизації авто, паркування)
• Проживання
• Віза
• Страхування
здоров‘я,
яке
пов‘язане
подорожжю
Платежі за
надання послуг і
консультування

Дослідження і
розробки

з

Платежі за надання • Сервісні угоди про лекторські послуги
послуг і
• Консультативні ради*
консультування
• Угоди, що стосуються досліджень
• Наставництво
• Пост-маркетингові дослідження
• Письмові роботи в галузі медицини
• Аналіз даних
• Розробка освітніх матеріалів
• Загальне консультування / надання поради
• Спікер-тренінг, якщо пов‘язаний з сервісною
угодою про лекторські послуги
• Будь-яка інша діяльність, яка кваліфікується як
загальні консультативні послуги, відповідно до
антикорупційних політик компанії Pfizer
Витрати, пов‘язані
з договорами
щодо надання
послуг та
консультування

• Проїзд (наприклад, переліт, проїзд залізничним
транспортом, таксі, оренда авто, митні збори,
вартість амортизації авто, паркування)
• Проживання
• Віза
• Страхування
здоров‘я,
яке
пов‘язане
з
подорожжю

немає

• Клінічні дослідження
• Комітети моніторингу даних, що мають
відношення до досліджень
• Не інтервенційні дослідження
• Дослідження, що ініційовані дослідниками (IIR)
• Клінічне і дослідницьке співробітництво

*не включаючи комітети моніторингу даних, що мають відношення до досліджень, які
розкриваються в розділі «Дослідження і розробки»

3. Джерела інформації
Дані щодо передачі цінностей, які розкриваються в цьому звіті, взяті з багатьох джерел в
системах компанії Pfizer. Нижче наведено загальну схему процесу збору та розкриття даних.

Збір даних

Обробка даних

Reporting
Розкриття

Фінансові системи

Системи управління
заходами
Інші системи управління
партнерів
Постачальники

Внутрішні звіти
Центральнаl
база даних
транзакцій
Прозорий
звіт про витрати

(треті сторони)
Організації Pfizer
в інших країнах

Інформація щодо передачі цінностей збирається з внутрішніх і зовнішніх джерел та систем,
потім, потрапляє до центральної бази даних, де перевіряється та обробляється. Потім, з
зазначеної бази даних формуються звіти для розкриття інформації.

4. Визначення передачі цінностей
Цей розділ окреслює певні ключові аспекти визначення передачі цінностей.
Визначення ПОЗ. В цьому звіті ПОЗ означає будь-якого працівника регуляторного органу та
будь-якого медичного спеціаліста, в тому числі працівника стоматологічної, фармацевтичної
галузі чи представника медсестринської професії, або будь-яку іншу особу, яка в рамках
здійснення своєї професійної діяльності має право призначати, рекомендувати, купувати,
постачати або застосовувати лікарський засіб.
Визначення ООЗ. В цьому звіті ООЗ означає будь-яку юридичну особу, будь-якої форми
власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, метою якого є
охорона здоров’я пацієнтів та/або забезпечення медичного обслуговування населення на
основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.
Крім того, до ООЗ відносяться: медичні або наукові асоціації, професійні асоціації ПОЗ (за
виключенням пацієнтських асоціацій), медичні навчальні заклади, благодійні організації,
основною метою яких є діяльність у сфері охорони здоров’я, та лікувально-профілактичні
установи, чия юридична адреса, місце реєстрації або основне місце діяльності знаходиться в
межах країн Європи.
Час передачі цінностей. В цьому звіті розкриваються всі пе р е д а ч і ц і н н о с т е й , щ о
в і д б у л и с я протягом 2018 року. Датою транзакції вважається дата списання грошей в
фінансовій системі. У випадку, коли йдеться про проведення заходу - це дата його закінчення.
Дата передачі цінностей. Наступні дати маються на увазі при розкритті інформації:
- пряма передача цінностей: дата платежу (дата списання грошей у фінансовій системі
компанії Pfizer);
- непряма передача цінностей: датою розкриття є дата закінчення заходу.
Передача цінностей у випадку часткового відвідування або скасування:
- плата за скасування не звітується;
- у випадку часткового відвідування ПОЗ заходу, передача цінностей розкривається.
Багаторічні контракти. Якщо контракт діє більше ніж один рік, кожна окрема передача
цінностей рахується і розкривається у відповідному звітному періоді.
Згода від ПОЗ/ООЗ на розкриття інформації про передачу цінностей. Компанія Pfizer
звертається до ПОЗ та ООЗ щодо згоди на розкриття інформації про передачу цінностей на
їхню користь. Ми докладаємо максимальних зусиль для забезпечення прозорості.
Якщо ПОЗ дає згоду на розкриття інформації, сума передачі цінностей на користь ПОЗ
протягом звітного періоду розкривається під його ім‘ям.
Якщо ПОЗ не дає згоду на розкриття інформації, всі передачі цінностей на його користь
протягом звітного періоду розкриваються в розділі «загальне розкриття» звіту. Це означає, що
передача цінностей не розкривається під його ім‘ям, а стає частиною загальної суми передачі
цінностей всім ПОЗ, що не надали згоди на розкриття інформації.

Згода на розкриття інформації про передачу цінностей є частиною контракту з ООЗ. Якщо ООЗ
не надає згоди на розкриття інформації, це означає, що ООЗ не підписує контракт і Pfizer не
здійснює передаю цінностей на користь ООЗ.
ПОЗ може відкликати згоду на розкриття інформації. У такому випадку, звіт буде оновлено як
найшвидше.
Безрецептурні лікарські засоби. Безрецептурні лікарські засоби знаходяться поза межами
цього звіту.
Передача цінностей від підрозділів Pfizer в інших країнах (міждержавні передачі цінностей).
Цей звіт включає передачі цінностей на користь ПОЗ та ООЗ, які є резидентами України. Це
стосується всіх передач цінностей (прямих і непрямих), що були здійснені будь-яким
підрозділом компанії Pfizer в 33-х країнах Європи, що включені до Кодексу розкриття
інформації EFPIA. Що стосується країн, які не приєдналися до Кодексу розкриття інформації
EFPIA, Pfizer докладатиме максимальних зусиль, щоб зібрати і розкрити інформацію про прямі
виплати, що були зроблені підрозділами Pfizer.
В майбутніх звітах ми продовжимо йти шляхом прозорості, включаючи подальше
вдосконалення транскордонних процесів.
Валюта. Передачі цінностей звітуються в українській гривні (UAH). Передачі цінностей, що були
зроблені в інших валютах, були перераховані в українську гривню (UAH) під час підготовки
цього звіту з використанням стандартних обмінних курсів компанії Pfizer на дату передачі
цінностей.
Податок на додану вартість (ПДВ). Врахування ПДВ та інших податків залежить від передачі
цінностей. Всі суми належних податків, що були сплачені компанією Pfizer ПОЗ або ООЗ,
розкриті в цьому звіті. Всі відповідні суми податків, які були сплачені компанією Pfizer у
державний бюджет (всіх рівнів), які стосуються передачі цінностей на користь ПОЗ або ООЗ, не
включені до цього звіту.
Оцінка вартості пожертв у вигляді товарів. Вартість пожертв у вигляді товарів визначена як
сума, яку компанія Pfizer сплатила за відповідні товари, якщо вони були придбані в Україні, або
митна вартість, якщо вони були імпортовані в Україну.
Унікальні ідентифікатори країни:
-

для ПОЗ – це унікальний ідентифікатор створений компанією Pfizer;
для ООЗ – це унікальний ідентифікатор підприємства в Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ).

