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Thưa Quý Bác sĩ, Dược sĩ. 
 
Là đại diện của công ty GSK Pte Ltd. tại Vi
chúng tôi trong việc tương tác với nhân viên y t
chuyên môn có chất lượng, theo một phươ
rất muốn đáp ứng được sự trông đợi của 
không có bất kỳ quan ngại nào về mâu thu
đạt được những mục tiêu chung là cải thiệ
 
Chúng tôi đã và đang thay nh ư thế nào: 

o Trình dược viên của chúng tôi đư
thông tin cho nhân viên y t ế nhằ
môn khác. Điều này sẽ mang lại ni
hàng đầu trong mỗi tương tác giữa

o Chúng tôi đã ngưng thanh toán các kho
các hội nghị khoa học. Việc này không nh
chúng tôi cho đây là một hoạt động không phù h
trong vi ệc chọn lựa các li ệu pháp đ

o Cam kết hỗ trợ đào tạo y khoa liên t
này dựa trên nguyên t ắc độc lập, không can thi
qua tổ chức y tế độc lập. Điều này s
chương trình giáo dục y khoa một cách t

o Tập đoàn sẽ báo cáo minh b ạch các kho
chuyên môn khác như nghiên c
rằng việc chi trả này hoàn toàn ph
nhân.   

 
Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ việc trao đổi thông tin 
với luật pháp quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là 
quý vị cần và theo cách thức quý vị mong mu
sở hạ tầng cần thiết bảo đảm thông tin luôn có s
di động bao gồm thảo luận trực tuyến vớ
điểm thuận lợi cho quý vị.  
 
Nhân dịp này chúng tôi xin trân trọng thông báo 
ERS 2016 dành cho nhân viên y t ế như sau:

o Chúng tôi đã chọn đối tác bên th
Consulting) để hỗ trợ thực hiện chươ
viên theo các tiêu chí c ụ thể và minh b
bao gồm phí đăng ký tham gia, vé máy bay, ti

o Để đảm bảo Quý Bác sĩ, Dược sĩ
lòng truy cập và đăng ký tại cổng đă
https://www.mpconsulting.co.za/register

 
Chúng tôi rất mong muốn xây dựng và thay đ
quý vị để có thể giúp bệnh nhân có th
 
Trân trọng, 
 

 
 
James Strenners 
Trưởng VPĐD GlaxoSmithKline, Pte Ltd. 

i nhân viên y t ế và tài tr ợ chi phí tham d ự 
thông qua T ổ chức thứ ba) 

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 6 tháng 6 n

Việt Nam, tôi rất vui mừng chia sẻ với Quý vị những thay 
nhân viên y tế. Chúng tôi đã lắng nghe và hiểu rằng Quý vị 

ương thức thích hợp và phù hợp với quy định hiện hành
a công chúng rằng mối quan hệ của chúng ta cần minh b

mâu thuẫn lợi ích. Chúng tôi tin tưởng rằng những thay đổi này s
ện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 

  
nào:  
được đánh giá dựa trên kiến thức chuyên môn , ch
ằm hỗ trợ việc chăm sóc bệnh nhân và các tiêu chí liên quan 
i niềm tin cho Quý vị rằng, chúng tôi luôn đặt lợi ích
a chúng tôi và Quý vị.  

thanh toán các khoản thù lao cho các chuyên viên y tế cung cấp d
c này không nhằm mục đích tiết kiệm chi phí cho GSK, 

ộng không phù hợp, mà nhằm loại bỏ quan ng ại v
u pháp điều tr ị cho b ệnh nhân.   

o y khoa liên tục của GSK là không thay đổi nhưng chúng tôi s
p, không can thi ệp vào n ội dung đào tạo và chiêu sinh

u này sẽ cho phép các tổ chức y tế quyết định sử 
t cách tốt nhất. 
ch các kho ản thanh toán cho nhân viên y t ế trong các ho

 nghiên cứu lâm sàng, ban cố vấn và nghiên cứu thị trường c
này hoàn toàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, phục vụ

i thông tin với nhân viên y tế theo một phương thức thích h
a chúng tôi là đem đến những thông tin chất lượng, cân bằ

mong muốn. Trước năm 2016 chúng tôi đã và hiện tại cũng 
m thông tin luôn có sẵn để quý vị có thể tiếp cận qua nhiều kênh khác nhau trên thi

ới chuyên gia, các buổi hội thảo trực tiếp hoặc trực tuy

ng thông báo đến quý Bác sĩ, Dược sĩ về việc tài tr ợ chi phí 
ư sau:   

i tác bên thứ ba là Tổ chức Tư vấn Thực hành Y khoa (MPC: 
chương trình tài trợ tham dự hội nghị này. MPC sẽ đ

và minh b ạch để tuyển chọn người được tài tr ợ chi phí tham d
ng ký tham gia, vé máy bay, tiền khách sạn...  

ĩ nhận được thông tin qua email về các tài trợ của công ty chúng tôi
ng đăng ký của Tổ chức Tư vấn Thực hành Y khoa (MPC)

https://www.mpconsulting.co.za/register  

ng và thay đổi tích cực cách chúng ta làm việc cùng nhau. Chúng tôi mu
có thể làm được nhiều hơn, cảm thấy tốt hơn và s

 

Chí Minh, Ngày 6 tháng 6 năm 2016 

ng thay đổi tích cực của 
 cần tiếp cận thông tin 

n hành. Chúng tôi cũng 
n minh bạch, công khai và 

i này sẽ giúp chúng ta 
nh nhân.  

chất lượng cung c ấp 
và các tiêu chí liên quan đến chuyên 

i ích của bệnh nhân lên 

p dịch vụ diễn giả trong 
GSK, cũng không phải vì 

i về mâu thu ẫn lợi ích 

ng chúng tôi sẽ thực hiện cam kết 
o và chiêu sinh , ví dụ, thông 

 dụng quỹ tài trợ các 

trong các ho ạt động 
ng cũng như đảm bảo 
ụ cho lợi ích của bệnh 

c thích hợp và phù hợp 
ằng và khách quan khi 
ũng đang xây dựng cơ 

u kênh khác nhau trên thiết bị 
c tuyến, vào các thời 

phí tham d ự hội ngh ị 

MPC: Medical Practice 
ộc lập sàng l ọc ứng 

chi phí tham dự hội nghị 

a công ty chúng tôi, vui 
MPC) theo đường link 

c cùng nhau. Chúng tôi muốn hỗ trợ 
ơn và sống lâu hơn.   


