Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb
Prispevki za kritje stroškov povezanih z dogodki

priimek in ime

registriran sedež za ZO oz. naslov opravljanja poklicne
dejavnosti za ZD

donacije in prispevki za
izobraževanje

Sponzorske pogodbe
z ZO ali tretjimi
osebami, ki jih
imenuje ZO za
vodenje dogodka

Pristojbine za
registracijo

Stroški potovanj in
nastavitve

Nadomestila za storitve in svetovanje

Nadomestila za
storitve in svetovanje

SKUPAJ OPCIJSKO

Dogovorjeni in/ali s
pogodbe določeni
stroški, povezani s
pogodbo za storitve
(vključno s potnimi in
nastanitvenimi stroški)

POSAMEZNI PODATKI

ZDRAVSTVENI DELAVCI

OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH DELAVCIH - vsaka vrstica za posameznega ZD (seštevek vseh prenosov sredstev posametnih ZD v času enega leta: na voljo mora biti opredelitev prenosov sredstev po kategorijah samo za posvetovanje glede vsakega prejemnika ali javnega organa, kot je to primetno)
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Skupinski znesek za prenos sredstev takim prejemnikov (člen 3.2)
Število prejemnikov (poimenski seznam prejemnikov, kjer je primetno)
% celotnega števila prejemnikov vključenih v skupinkso poročanje v primerjavi s celotnim
številom razkritih prejemnikov
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DRUGO, KAR NI ZAJETO ZGORAJ - kjer podatka ni mogoče javno objaviti po posameznikih iz pravnih razlogov
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RAZISAKVE IN
RAZVOJ

ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

OBJAVA PODATKOV PO POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH - vsaka vrstica za posamezno ZO (seštevek vseh prenosov posamezni ZO v času enega leta: na voljo mora biti opredelitev prenosov sredstev samo za posvetovanje glede vsakega prejemnika ali javnega organa, kot je primerno)

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Splošna Bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Univerzitetna klinika za pljučne Golnik 36, 4204 Golnik
Splošna bolnišnica dr. Franca
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
Bolnišnica Topolšica
Topolšica 64, 3326 Topolšica
Združenje pnevmologov Slovenije Golnik 36, 4204 Golnik
Zveza društev-Slovensko
Dunajska 162, 1001 Ljubljana
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DRUGO, KAR NI ZAJETO ZGORAJ - kjer podatka ni mogoče javno objaviti po posameznikih iz pravnih razlogov
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številom razkritih prejemnikov
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OBJAVA SKUPINJSKIH PODATKOV

Plačila na področju raziskav in razvoja (člen 3.4)
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OPCIJSKO

