Healthcare compliance
1. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pro účely tohoto pravidla je pojem „odborník v oblasti zdravotní péče“ široký a zahrnuje
všechny osoby, instituce nebo subjekty, které mohou předepisovat, získat nebo ovlivňovat
předepsání nebo získání výrobků nebo služeb společnosti SALIMEX CZ s.r.o.. Do tohoto pojmu nejsou
zahrnováni pacienti.
1.1. Pro potřeby zákonné obchodní činnosti může společnost SALIMEX CZ s.r.o. uzavřít smlouvy na
poradenské a další služby s odborníky v oblasti zdravotní péče, zahrnující kromě jiného:
1.1.1. Řečníky na konferencích a kongresech.
1.1.2. Prezentace a demonstrace na školení o výrobcích sponzorované společností SALIMEX CZ
s.r.o..
1.1.3. Poradní komise (například v případě, že skupina odborníků v oblasti zdravotní péče
prezentuje podrobné informace týkající se silných stránek určitého výrobku, potřeb
zdokonalení atd.).
1.1.4. Služby v oblasti školení, včetně výuky, kterou zajišťují zkušenější odborníci v oblasti zdravotní
péče pro své kolegy, a instruktáží.
1.1.5. Zpracování studijních materiálů (včetně audiovizuálních), publikací, postupů při léčbě nemocí
nebo softwarových programů.
1.1.6. Vývoj nebo správa programů o dodržování předpisů týkajících se pacientů.
1.2. Vždy musí být dodržována tato pravidla:
1.2.1. Služby placené společností SALIMEX CZ s.r.o. musí plnit potřeby zákonné obchodní činnosti
1.2.2. tyto služby musí poskytovat osoby, které mají prokazatelně speciální znalosti a schopnosti
mající určitou hodnotu.
1.2.3. Tyto služby musí být náležitě zdokumentovány v písemné smlouvě.
1.2.4. Tato smlouva musí uvádět úplné dohody o náhradách pro konzultanta.
1.2.5. Náhrada musí být vyplacena ve výši přiměřené tržní hodnoty za poskytované služby.
1.2.6. Provedení poskytnutých služeb musí být zdokumentováno.
1.2.7. Cestovné, náklady na ubytování a stravu související s poskytováním služeb by měly být
refundovány v souladu s příslušnými postupy pro náhrady výdajů.
1.2.8. Bez výjimky sem patří i spolupráce v rámci jednodenních akcí a malé peněžní částky.
2. KONGRESY, KONFERENCE, POSKYTOVÁNÍ VÝHOD A DARŮ
Sponzorování kongresů, sympozií a dalších vzdělávacích akcí nebo programů nebo akcí a programů
týkajících se zdravotní péče společností SALIMEX CZ s.r.o. musí být vždy jasně zveřejněno. Toto
sponzorování musí být zřetelně uvedeno před danou akcí, v jejím průběhu a při souvisejících jednáních.
Společnost SALIMEX CZ s.r.o. může zaplatit odborníkům v oblasti zdravotní péče cestovné,
hotel, stravu a případně registrační poplatky v případě školení a vzdělávacích programů o výrobcích
sponzorovaných společností nebo v případě podpory vzdělávacích / vědeckých konferencí třetích
stran. Tyto výhody nesmí být nadměrné, musí být náležité a druhotné vzhledem k hlavnímu účelu
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uvedené akce a neměly by být podmíněny žádným závazkem předepisovat nebo kupovat výrobky
společnosti SALIMEX CZ s.r.o..
Odborníkům v oblasti zdravotní péče lze dát příležitostné drobné dary nepříliš vysoké ceny
nebo drobné propagační předměty. Zpravidla by tyto dary měly mít skutečnou vzdělávací nebo
vědeckou hodnotu, měly by být prospěšné pro pacienty nebo by se měly týkat praxe daného
odborníka v oblasti zdravotní péče. Dary by neměly mít formu hotovosti nebo hotovostních
ekvivalentů.
Osobní pobídky s cílem přimět odborníky v oblasti zdravotní péče, aby předepisovali nebo
kupovali výrobky a služby společnosti SALIMEX CZ s.r.o., jsou přísně zakázány.
3. VZORKY
Dodání vzorků se musí řídit základním cílem seznámení odborníků v oblasti zdravotní péče a
pacientů s daným výrobkem. Programy výběru vzorků musí být omezeny na množství potřebné ke
splnění tohoto účelu. Vzorky jako takové musí být jasně označeny a v žádném případě nesmí být
prodávány.
4. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA FCPA A UK BRIBERY ACT 2010
Společnost SALIMEX CZ s.r.o. se zavazuje dodržovat Zákon o protikorupčních postupech v
zahraničí (FCPA) a UK Bribery Act 2010. V žádném případě žádný zaměstnanec společnosti SALIMEX
CZ s.r.o. nemá právo ani povolení činit jakýmkoli pracovníkům státní správy nabídky či jim nabízet
úplatky za účelem ovlivnění jejich rozhodnutí o nákupu. Týká se to i pracovníků státní správy
pracujících ve zdravotnictví, například lékařů, zdravotních sester a lékárníků zaměstnaných
v nemocnicích spravovaných státem, zásobovacích referentů, apod.
Výjimku tvoří dary dle obchodních zvyklostí nebo na základě právních předpisů, přiměřené
náklady „v dobré víře“ (např. vzorky výrobků), zákonné úkoly státní správy (získávání licencí, zajištění
poštovních a telekomunikačních služeb apod.)

Datum platnosti a účinnosti pravidla: od 04. 01. 2021
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