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ПОЛОЖЕННЯ
Про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного
професійного розвитку та недопущення залучення i використання коштів
фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних
виробів або медичних послуг
1. Загальні положення
1.1 Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів
безперервного професійного розвитку (далі – БПР) та недопущення залучення i
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських
засобів, медичних виробів або медичних послуг (далі – Положення) визначає
загальні засади політики запобігання конфлікту інтересів та недопущення залучення
і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів,
медичних виробів або медичних послуг під час проведення заходів БПР для фахівців
у сфері охорони здоров'я спеціальностей 222 Медицина та 221 Стоматологія в
навчально – науковому медичному інституті (далі – МІ) Сумського державного
університету (далі – СумДУ).
1.2 Положення розроблено у відповідності до Закону України «Про освіту»
№2145 - VІІІ від 05 вересня 2017 року, Закону України «Про вищу освіту» №1556 VІІ від 01 липня 2014 року, «Положення про систему безперервного професійного
розвитку медичних та фармацевтичних працівників», затвердженого постановою
КМУ від 14 липня 2021 р. №725, наказів МОЗ України від 18 серпня 2021 року
№1751 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22
липня 1993 року №166» та від 18 серпня 2021 року №1753 «Про внесення змін до
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року №446».
1.3 Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного
законодавства
України,
нормативної
бази
загальнодержавного
та
внутрішньоуніверситетського рівнів, наказів та розпоряджень відповідних
посадових осіб.
1.4 Положення розміщується на офіційному сайті МІ, в електронному реєстрі розділу
«Післядипломна медична освіта».

2. Загальні засади
2.1 МІ не залучає для проведення заходів БПР осіб, діяльність яких пов’язана з
виробництвом, рекламою або продажом лікарських засобів, медичних виробів,
медичних послуг.
2.2 Під час проведення заходів БПР заборонено здійснювати рекламу ліків і
медичних виробів, промоцію торгових назв та надавати відомості про лікарські
засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних
ефектів тощо.
2.3 Фінансування БПР працівників сфери охорони здоров’я здійснюється за рахунок
коштів фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел
фінансування. Не допускається залучення та використання коштів реклами
лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.
3. Виявлення конфлікту інтересів
3.1 Навчально – методичні матеріали заходів БПР повинні відповідати наступним
критеріям:
- містять посилання лише на доведені з позицій доказової медицини науковопрактичні дослідження;
- відповідають стандартам і протоколам;
- не містять рекламного контенту (фотографії, логотипи, назви комерційних
компаній тощо);
- використовуються лише міжнародні непатентовані/генеричні назви медичних
препаратів;
- клінічні демонстрації несуть захищену інформацію про стан здоров’я пацієнта.
3.2 Контроль заходів БПР щодо запобігання конфлікту інтересів здійснює заступник
декана факультету післядипломної медичної освіти МІ (ФПМО):
- переглядає запропонований кафедрою МІ контент заходу БПР, щоб переконатися,
що навчально-методичні матеріали представлені неупереджено, методи навчання
відповідають цілям освітньої діяльності, відсутній рекламний матеріал на користь
конкретних продуктів або послуг;
- спілкується з викладачами кафедр МІ щодо дотримання рекомендацій про
неупередженість контенту заходу БПР;
- при наявності у навчально-методичних матеріалах заходу БПР упередженості,
допомагає викладачам збалансувати контент;
- в день виявлення або надання йому повідомлення щодо реального або
потенційного конфлікту інтересів (додаток 1), інформує директора МІ та визначає
шляхи врегулювання конфлікту інтересів.
3.3 Під час проведення заходу БПР всі учасники повинні:
- вживати заходів щодо запобігання виникненню реального чи потенційного
конфлікту інтересів, в тому числі через приватні відносини (сімейні, родинні,
дружні) з іншими працівниками МІ;
- повідомляти заступнику декана ФПМО не пізніше наступного робочого дня з
моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї
реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- вжити заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
4. Врегулювання конфлікту інтересів
4.1 Учасники БПР, що приймають участь в заходах, несуть персональну
дисциплінарну відповідальність за недоброчесну поведінку.
4.2 При виявленні комерційного упередження в особи, яка формує навчальнометодичні матеріали заходу БПР, заступник декана ФПМО пропонує цій особі
ввести відповідні зміни до контенту заходу БПР.
4.3 Якщо конфлікт не буде вирішено зазначеним у пункті 4.2 способом, наказом
директора МІ застосовуються наступні заходи врегулювання конфлікту інтересів:
- заміна особи, яка формує навчально-методичні матеріали та проводить захід БПР;
- застосування зовнішнього контролю за проведенням заходу БПР;
- перегляд обсягу службових повноважень особи;
- скасування заходу БПР.
4.4 Для боротьби з непередбачуваною упередженістю, яка може бути виявлена
безпосередньо під час проведення заходу БПР,
заступник декана ФПМО
врегульовує конфлікт інтересів, попередивши слухачів про джерело упередженості
та пропонуючи збалансований погляд на представлену інформацію.
5. Прикінцеві положення
5.1 Положення вводиться в дію з наступного дня після його затвердження Вченою
радою МІ.
5.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися за рішенням Вченої ради
МІ. У такому ж порядку Положення скасовується.
5.3 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його
вимог несуть посадові особи МІ відповідно до їх функціональних обов’язків.

Відповідальний за укладення Положення
заступник декана ФПМО
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Андрій ЛОБОДА

Додаток 1
Шаблон повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи пов’язаної із здійсненням БПР

Заступнику декана ФПМО ННМІ
____________________________________
(П.І.Б.)

____________________________________
____________________________________
(П.І.Б. особи, яка повідомляє, посада)

Повідомлення
про реальний/потенційний конфлікт інтересів

____________________________________________________________________________________
(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, суть
____________________________________________________________________________________
приватного інтересу, що впливає на об’єктивність прийняття рішення,
____________________________________________________________________________________
а також зазначити чи вчинялися дії та чи приймалися рішення в
____________________________________________________________________________________
умовах реального конфлікту інтересів)

_____________
(Дата)

______________________
(Підпис особи, яка повідомляє)

