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- Wynagrodzenie może obejmować: płatności za usługi 

doradcze, w tym konsultacje, wykłady, udział w panelu 

ekspertów.

- Ujawnieniu podlegają wydarzenia, 

dla których wśród finansowanych 

świadczeń znalazły się: opłaty 

rejestracyjne i/lub koszty transportu 

i/lub zakwaterowania.

- Ujawnieniu podlegają wydarzenia, 

dla których wśród finansowanych 

świadczeń znalazły się koszty 

transportu i/lub zakwaterowania.

- Ujawnieniu podlegają przypadki 

zwiedzania, w związku z którymi 

poniesiono koszty przelotu lub 

zakwaterowania.

- Wynagrodzenie za badania rozwojowe oraz badania 

rynku są wyłączone z zakresu raportowania na podstawie 

Kodeksu Etyki.

*Kwoty zostały podane w PLN

Każda osoba fizyczna, która jest lekarzem, osobą

wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty,

farmaceuty i technika farmacji, pielęgniarki i położnej,

ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego,

felczera lub starszego felczera, bądź też każda inna

osoba, która w trakcie wykonywania obowiązków

służbowych może przepisywać, kupować, dostarczać,

zalecać lub podawać produkt leczniczy. 

Dla uniknięcia wątpliwości, definicja osoby

wykonującej zawód medyczny obejmuje:

i.             każdego urzędnika lub pracownika agencji

rządowej lub innej organizacji (w sektorze publicznym

lub prywatnym), który może przepisywać, wydawać,

kupować lub podawać produkty lecznicze, oraz

ii.             każdego pracownika przedsiębiorstwa

farmaceutycznego, którego podstawowym

wykonywanym zawodem jest zawód praktykującej

osoby wykonującej zawód medyczny, jednak nie

obejmuje wszelkich innych pracowników

przedsiębiorstwa farmaceutycznego oraz hurtowni lub

dystrybutora produktów leczniczych.

Osoba wykonująca zawód medyczny

(HCP)

PRZEDSTAWICIELE ZAWODÓW MEDYCZNYCH

ŁĄCZNA LICZBA BENEFICJENTÓW - HCP, 

KTÓRZY NIE WYRAZILI ZGODY NA 

UJAWNIENIE

UMOWY CYWILNO-PRAWNE

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA ZA USŁUGI (Z 

WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW NA WYŻYWIENIE, NOCLEG I 

TRANSPORT)

LICZBA WYDARZEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, W JAKICH UCZESTNICZYŁ HCP LICZBA WYDARZEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ BIOFARM SP. Z O.O., W JAKICH UCZESTNICZYŁ DANY HCP LICZBA PRZYPADKÓW ZWIEDZANIA 

ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH 

BIOFARM SP. Z O.O. PRZEZ HCP


