
Akcie 
 

• Pri akciách organizovaných tretími stranami (hlavný program): 

spoločnosti nebudú môcť priamo podporovať OSZ, ani ako 

delegáta a ani ako rečníka. 

• Pri akciách organizovaných spoločnosťou v rámci konferencie 

organizovanej treťou stranou (napr. satelitné sympózia): 

spoločnosti môžu priamo podporovať rečníkov (tj. ich 

poradcovia), no delegátov nie. 

• Pre praktické školenia ohľadom postupov organizované tretími 

stranami: spoločnosti môžu podporiť delegátov, no rečníkov nie 

(rečníci sú nezávislí). 

• Pre praktické školenia ohľadom postupov alebo produktov 

organizované spoločnosťou: spoločnosti môžu priamo podporiť 

OSZ či už ako rečníka alebo ako delegáta. 

 

 Ako sa zmenia pravidlá vzdelávacích 

grantov 
 

1. Granty budú zverejňované. 

2. Granty môžu byť poskytované iba OSZ a nikdy k 

jednotlivcom. V prípade grantov sa bude tiež vyžadovať 

písomná zmluva. To isté platí aj pre charitatívne dary, 

štipendiá a členské. 

3. Spoločnosti budú môcť určiť kategórie OSZ, ktorí sa budú 

môcť uchádzať o grant, no nebudú môcť vyberať 

jednotlivých OSZ. 

4. Spoločnosti musia mať pri posudzovaní žiadostí o grant 

vypracovať vnútorný a nezávislý proces na základe 

objektívnych kritérií. 

5. Konferencie podporované našimi členmi budú musieť byť 

v súlade so systémom pre overovanie konferencií. 

 

 

 

 

 

 Náš obnovený záväzok pre podporu 

lekárskeho vzdelávania 

Nový Kódex je jasnou správou priemyslu zdravotníckej 

technológie, že chceme zabezpečiť a chrániť naše vzťahy s 

odborníkmi tým, že prijeme jasné a prísne pravidlá 

samoregulácie. 

Náš priemysel je stále plne odhodlaný podporiť nezávislé 

vzdelávanie lekárov. Tento cieľ chceme dosiahnuť pomocou 

nezávislých tretích strán. Nezávislá tretia strana tak bude 

rozhodovať o tom, ktorí OSZ dostanú financie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre viac informácií o Kódexe etickej podnikateľskej praxe 

MedTech navštívte www.medtecheurope.org alebo kontaktujte 

právne oddelenie MedTech Europe na 

ethics@medtecheurope.org 

O MedTech Europe 

MedTech Europe je združenie európskych priemyselných 

asociácií zdravotníckej techniky. V súčasnej dobe má dvoch 

členov: EDMA, ktorý zastupuje európsky priemysel zaoberajúci 

sa in vitro diagnostikou a Eucomed, ktorý zastupuje európsky 

priemysel so zdravotníckymi pomôckami. 

MedTech Europe podporuje vyvážené politické prostredie, 

ktoré pomáha priemyslu zdravotníckych technológií uspokojiť 

rastúce potreby a očakávania v sektore zdravotníctva. Taktiež 

propagujeme pridanú hodnotu nášho priemyslu a zároveň 

verejnosti ukazujeme, ako medicínske technológie môžu 

pomôcť zachrániť a zlepšiť život a zároveň podporujeme ideu 

udržateľného systému zdravotnej starostlivosti. 

www.medtecheurope.org 

 

 

 

Podpora vzdelávania lekárov a 

interakcie so zdravotníckymi 

organizáciami. 

 

Kódex etickej podnikovej praxe 

MedTech Europe 

 

od diagnóze k lieku 



Spoločný Kódex etickej podnikovej 

praxe 

• Nový Kódex etickej podnikovej praxe MedTech Európa 

stanovuje prísne, jasné a transparentné pravidlá pre 

vzťahy s odborníkmi na starostlivosť o zdravie (OSZ) 

a zdravotníckymi organizáciami (ZO), vrátane udalostí 

organizovanými spoločnosťami, dohôd s poradcami, 

výskumu a finančnej podpory vzdelania lekárov. 

• Nový Kódex sa vzťahuje aj na spoločnosti zaoberajúce sa 

in vitro diagnostikou a lekárskymi prístrojmi, ktoré sú 

členom MedTech Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš nový Kódex v skratke 

Základné princípy 

• Separácia: interakcia medzi odborníkmi na starostlivosť o 

zdravie (OSZ) a našimi členmi by mala byť nezávislá od 

obchodných transakcií a propagácie a použitia výrobkov našich 

členov. 

• Transparentnosť: Naši členovia upovedomia zamestnanca alebo 

nadriadeného OSZ o akejkoľvek interakcii alebo spolupráci 

medzi nimi a OSZ. 

• Dokumentácia: Akýkoľvek kontakt medzi našimi členmi a OSZ 

musí byť doložený aj v písomnej podobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o poradenských službách 

• OSZ môže uzavrieť zmluvu o poradenských službách s 

niektorým z našich členov za predpokladu, že jeho 

odmena bude v rámci limitov reálnej trhovej hodnoty  

práce za poskytnutú službu a zmluva bude v súlade s 

predpismi danej krajiny. 

Vzdelávacie predmety, pomôcky a dary 

• Akýkoľvek (nie drahý) dar alebo vzdelávacia pomôcka 

alebo predmet musia súvisieť s oblasťou, v ktorej OSZ 

pôsobí, sú v záujme pacientov alebo majú výchovnú 

funkciu. Darom nesmie byť finančná hotovosť ani jej 

ekvivalent. 

Zásadná zmena: nové spôsoby ako podporiť nezávislé kontinuálne vzdelávanie lekárov 

   Počas roka 2016 

Priamy sponzoring 

Spoločnosti si vyberú jednotlivých OSZ a finančne podporia ich účasť na 

akciách organizovaných tretími stranami. 

 

Táto podpora zvyčajne pokrýva časť alebo plnú výšku nákladov na 

cestu, ubytovanie a registračné poplatky. 

Vzdelávacie granty 

Spoločnosti udeľujú vzdelávacie granty nemocniciam, lekárskym 

organizáciám a iným tretím stranám. Patria medzi ne aj granty na 

podporu účasti OSZ na akciách organizovaných tretími stranami a 

zvyčajne pokrývajú časť alebo plnú výšku nákladov na cestu, ubytovanie 

a registračné poplatky. 

 

Príjemca grantu si následne zvolí, ktorých OSZ podporí. 

Príjemca grantu si následne zvolí, ktorých OSZ podporí. 

Od 1. januára 2017 

Priamy sponzoring 

 

Od 1. januára 2018 

Priamy sponzoring 

Povolené Nepovolené 

Vzdelávacie granty 
Vzdelávacie granty 

Prísnejšie pravidlá 

Príjemca grantu si následne zvolí, ktorých OSZ podporí. 

Prísnejšie pravidlá 


