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SE PUT MEDICINSKIH 
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U TOM JE PROCESU UPRAVO 
TRANSPARENTNOST ODNOSA 
VAŽAN ČINITELJ DALJNJEG 
NAPRETKA MEDICINE

SURADNJA FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA

TRANSPARENTNOST ZDRAVSTVENOG 
SUSTAVA KORISTI I PACIJENTIMA 
I ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

N
Već se neko vrijeme govori i piše kako 
je u posljednjih desetak godina doš-

lo do epohalnih otkrića u farmaciji. Činjeni-
ca je da su nekoć smrtonosne bolesti danas 

iskorijenjene, za što je velikim dijelom zasluž-
na upravo stalna razmjena znanja i iskustava 

onih koji se bave razvojem lijekova i onih koji 
rade izravno s bolesnicima. Kao osobe koje 

RAZMJENA ZNANSTVENIH SPOZNAJA INDUSTRIJE 
SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I ORGANIZACIJAMA 
PRIDONOSI NAPRETKU MEDICINE I BOLJIM 
ISHODIMA LIJEČENJA
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gurava se neovisnost liječnika u donošenju 
odluka o liječenju.
S druge strane, prirodno je da odnos između far-
maceutske industrije i zdravstvenih radnika te 
zdravstvenih organizacija izaziva velik interes 
javnosti, posebno osjetljive na mogućnost pri-
stranosti u donošenju odluka koje se tiču zdravlja 
i života građana. Kako bi se otklonila mogućnost 
zlouporabe, uvođenje transparentnosti u njihov 
odnos potaknula je Europska komisija donoše-
njem dokumenta pod nazivom Tajani smjernice 

za promicanje dobrog upravljanja u farmaceut-
skoj industriji (eng. Tajani Guiding Principles for 
the Promotion of Good Governance in the Phar-
maceutical Industry). 
 „Članice iF!-ja pridržavaju se propisanih ko-
deksa  ponašanja i smjernica kako bi osigura-
le da navedena suradnja zadovoljava najviše 
standarde neovisnosti u odlučivanju koje bole-
snici, državne institucije i ostali zainteresirani 
sudionici u procesu očekuju“, objašnjava Sani 
Pogorilić, izvršni direktor iF!-ja naglašavajući 
kako takva suradnja nedvojbeno pozitivno utje-
če na kvalitetu terapijskih postupaka orijentira-
nih prema bolesnicima i njihovim potrebama, 
ali i na vrijednost budućih istraživanja. Poslje-
dično, svi dionici na dobitku su od boljeg funk-

cioniranja sustava; smanjenja vremena po-
trebnog za razvoj novih terapija, optimizacije 
vrijednosti novih lijekova i slično.
Građani se slažu da suradnja farmaceutske in-
dustrije i zdravstvenih radnika doprinosi boljoj 
razmjeni znanja i iskustava, a time i kvalitetnijoj 
brizi o bolesnicima.  
Čak 88% građana smatra da zdravstveni radnici, 
surađujući s farmaceutskom industrijom, stječu 
nezamjenjivo iskustvo i znanje te sudjeluju u ra-
zvoju novih lijekova i unaprjeđenju liječenja. Po-

kazali su to rezultati istraživanja javnog mijenja 
provedenog u 2016. godini na uzorku od 600 is-
pitanika.  Građani se slažu kako njihovi liječni-
ci trebaju sudjelovati na stručnim edukativnim 
skupovima, a javnost mora biti informirana o od-
nosima između farmaceutske industrije i zdrav-
stvenih radnika. 
Prema Upitniku o iskustvima i stavovima liječnika, 
također provedenom u 2016. godini u Hrvatskoj, 
više od polovice ispitanika smatra da redovita su-
radnja s farmaceutskom industrijom doprinosi 
kvaliteti i boljim ishodima liječenja za bolesnika. 
S druge strane, samostalnost i neovisnost odlu-
čivanja zdravstvenih djelatnika o propisivanju lije-
kova jedan je od temelja svakog “zdravog” zdrav-
stvenog sustava. 

su u neposrednom kontaktu s bolesnici-
ma, zdravstveni radnici nude neprocjenjiva i 
stručna znanja o reakcijama bolesnika i lije-
čenju bolesti. Upravo na njihovim značajnim 
spoznajama temelji se unaprjeđenje meto-
da liječenja, što posljedično dovodi i do bo-
ljih ishoda liječenja. Unaprjeđenjem surad-
nje farmaceutske industrije i zdravstvenih 
profesionalaca olakšava se put medicinskih 
inovacija do bolesnika, no u tom je procesu 
upravo transparentnost odnosa važan čini-
telj daljnjeg napretka medicine.
Poznato je da za kvalitetnu cjeloživotnu edu-
kaciju liječnika nisu dostatni resursi jav-
nozdravstvenih sustava, čak ni u gospodar-
ski razvijenijim zemljama od Hrvatske, dok 
kroz suradnju s farmaceutskom industrijom, 
liječnici imaju priliku biti na izvoru najnovijih 
spoznaja o liječenju različitih stanja i bole-
sti, kao i sudjelovati u razvoju novih lijekova. 
Razmjena znanstvenih spoznaja industri-
je sa zdravstvenim radnicima i organizaci-
jama pridonosi napretku medicine i boljim 
ishodima liječenja, a pridržavanjem propi-
sanih kodeksa farmaceutske industrije osi-
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INOVATIVNA  
FARMACEUTSKA  

INDUSTRIJA

• Povratne 
informacije o 
primjeni terapija 
i ishodima 
liječenja

• Nove opcije 
liječenja 
bolesnika

• Učinkovitija 
upotreba resursa

• Nova znanja i 
vještine

• Pristup najnovijim 
načinima liječenja

• Liječenje 
prilagođeno 
potrebama 
pacijenata

• Bolja kvaliteta 
života

• Bolji ishodi liječenja

ZDRAVSTVENI 
DJELATNICI BOLESNICI
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