
Často kladené otázky zdravotníckych pracovníkov - 
podporovanie odborného vzdelávania

priemyslom zdravotníckych technológií 

Etický kódex pre obchodnú prax MedTech Europe

Čo zahŕňa etický kódex MedTech? Je pre mňa ako pre zdravotníckeho pracovníka relevantný? 
Etický kódex MedTech Europe zahŕňa interakcie členských spoločností organizácie MedTech Europe, ktoré pôsobia v obla-
sti medicínskej techniky so zdravotníckymi odborníkmi a zdravotníckymi organizáciami.

Ak ste lekár, zdravotná sestra, technik, laborant, výskumný pracovník, výskumný koordinátor, odborník v oblasti obstarávan-
ia alebo v každom prípade niekto, kto je oprávnený odporučiť, používať, obstarávať, spravovať, nakupovať, dodávať alebo 
predpísať zdravotnícku technológiu (alebo s nimi spojené služby) v oblasti vašich profesionálnych činností, potom sa kódex 
môže vzťahovať na interakcie, ktoré môžete mať s členmi MedTech Europe1.

Je pravda, že odvetvie prestalo podporovať odborné vzdelávanie, ako napríklad sponzorovanie účasti zdra-
votníckych pracovníkov na vedeckých konferenciách?
Nie je to pravda. Jedným z hlavných zásad kódexu je "bezpečné a účinné používanie zdravotníckych technológií", ktoré 
zabezpečujú, že každý, kto musí používať, odporúčať, predpisovať atď. zdravotnícke pomôcky alebo diagnostické prístroje 
in vitro, musí mať prístup k najaktuálnejším informáciám v medicínskej oblasti. Odvetvie je naďalej odhodlané dodržiavať 
túto zásadu a naďalej podporuje nezávislé lekárske vzdelávanie. Spôsob poskytovania takejto podpory je však teraz pred-
metom prísnejších, jasnejších a transparentnejších pravidiel, ktoré si odvetvie samo uložilo, aby reagovalo na meniace sa 
prostredie zvýšenej kontroly vo všetkých kútoch sveta, zjednotilo a štandardizovalo spoluprácu MedTech s komunitou zdra-
votnej starostlivosti a vybudovalo cestu pre etickú inováciu a najvyššiu kvalitu liečby pre pacientov.  

Čo sa zmenilo s novým kódexom?
Kódex sa zriekol postupu označovaného ako "priame sponzorstvo", podľa ktorého bol zdravotnícky odborník pozvaný na 
účasť na vzdelávacom podujatí tretej strany, ako je napríklad vedecký kongres, kde všetky náklady spojené s touto účasťou 
boli kryté konkrétnou spoločnosťou.

Od 1. januára 2018 odvetvie odstúpilo od tohto priameho sponzorského modelu a rozhodlo sa pokračovať v podpore medicínskeho 
vzdelávania zdravotníckych odborníkov prostredníctvom "Vzdelávacích grantov". Tieto granty sa používajú na podporu 
pokračujúceho lekárskeho vzdelávania, napríklad na pokrytie nákladov na účasť zdravotníckych odborníkov na vedeckých 
kongresoch. Podľa systému Vzdelávacích grantov však prideľovanie finančných prostriedkov vykonávajú nezávislé tretie 
strany, napr. nemocnice, profesionálni kongresoví organizátori a lekárske spoločnosti, takže priamy vzťah medzi spoločn-
osťou poskytujúcou Vzdelávací grant a zdravotníckym odborníkom, ktorý odoberá grant, nie je možné stanoviť. 
 
Ako funguje nový systém (schéma Vzdelávacích grantov)?
Spoločnosti poskytujú nezávislým sprostredkovateľom granty na vzdelávanie tak, aby boli finančné prostriedky pridelené 
príslušným zdravotníckym odborníkom. Nezávislými sprostredkovateľmi môžu byť nemocnice, lekárske spoločnosti a spoločnosti 
organizujúce vzdelávacie podujatia. Spoločnosť môže stanoviť pre potenciálneho poberateľa objektívne kritériá, ako sú napríklad 
špecializácia, dĺžka praxe, vzdelávacie potreby, krajina, mesto / región praxe a / alebo akademické kritériá, ako napríklad počet 
publikácií, účasť na klinických skúškach v danej patologickej oblasti. Všetko toto je riadené podľa vzdelávacej grantovej dohody 
uzavretej medzi spoločnosťou a nezávislým sprostredkovateľom.

Spoločnosť môže napríklad poskytnúť vzdelávacie dotácie vo výške 15 000 EUR do nemocnice pre 3 lekárov, ktorí pracujú v 
oblasti ortopedickej praxe, aby sa zúčastnili renomovaného ortopedického kongresu. Alternatívne by spoločnosť mohla taktiež 
poskytnúť takýto grant zdravotnej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá organizuje tento ortopedický kongres, a požiadať ich, aby 
pokryli návštevu 3 lekárov na ich podujatí.  

Naši členovia sa nebudú podieľať na výbere konečných poberateľov grantov ani na riadení ich logistických aspektov.

Ako môžem využiť Vzdelávací grant na účasť na vzdelávacom podujatí?
Ak máte vedomosť o Vzdelávacom podujatí alebo vedeckom kongrese, o ktorom si myslíte, že by mohol byť užitočný pre 
vaše pokračovanie v lekárskom vzdelávaní, kontaktujte vašu nemocnicu, lekársku spoločnosť alebo organizátora kongresu 
a vyjadrite svoj záujem využiť všetky dostupné granty.  

Ak sa obrátite na zástupcu/-ov priemyslu, môžu vám odpovedať, či ich spoločnosť poskytla vzdelávacie granty vašej nemoc-
nici alebo organizátorovi podujatia, no nikdy nebudú môcť ovplyvniť výber poberateľov grantov.

Upozorňujeme, že v niektorých krajinách môžu existovať špecifické miestne zákony a predpisy, ktoré môžu ovplyvniť vzdelávacie 
granty. Regulačné orgány môžu vyžadovať predchádzajúci súhlas zdravotníckych odborníkov na to, aby mohli využívať finančné 
prostriedky alebo zaviazať spoločnosti, aby podrobne zverejnili konkrétnych poberateľov finančných prostriedkov. Pre ďalšie 
informácie špecifické pre vašu krajinu kontaktujte národnú asociáciu MedTech Europe reprezentujúcu odvetvie zdravotníckych 
technológií vo vašej krajine. Ich zoznam môžete nájsť na internetovej stránke MedTech Europe.

Zhrnutie:

• Pre viac informácií o Vzdelávacích grantoch si prečítajte MedTech Europe Etický kódex pre obchodnú prax, hlavne Úvod,   
   Kapitolu IV a sprievodné Otázky a Odpovede.

• Kontaktujte Národnú asociáciu MedTech Europe aby ste zistili, či exitujú pravidlá špecifické pre vašu krajinu.

• Oslovte administratívne oddelenie vo vašej nemocnici, aby ste zistili, či sú k dispozícii granty a aké kritériá sú uplatniteľné.

• Oslovte lekárske spoločnosti alebo spoločnosti organizujúce vzdelávacie podujatia alebo vedecké kongresy, ktorých sa      
  chcete zúčastniť, a vyjadrite svoj záujem.

Ďalšie zdroje (k dispozícii na: www.medtecheurope.org a www.ethicalmedtech.eu):

 • Medzinárodný etický kódex pre obchodnú prax MedTech Europe one-pager

 • Balík MedTech Europe Code Info pre HCO a HCP

 • Leták pre HCPs

 • Kódex Národnej asociácie 

 • Etická platforma MedTech, portál súladu MedTech Europe (ktorý je hostiteľom Transparentnej platformy MedTech,  
     Etická listina a Systém kontroly konferencie.

1) Kódex MedTech Europe sa uplatňuje ako minimálny štandard v rámci geografickej oblasti MedTech Europe pozostávajúcej z: Rakúska, Belgicka, Bulhar-

ska, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Holandska, Nórska, Ruska, Slovenska, Slovinska, 

Španielska, Švédska, Švajčiarska, Turecka a Spojeného kráľovstva, ako krajiny s Národnými asociáciami. Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Island, Lotyšsko, 

Lichtenštajnsko Litva, Luxembursko a Malta ako krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore bez Národnej 

asociácie MedTech Europe. Krajiny, v ktorých je Mecomed aktívny. 

http://www.medtecheurope.org/corporate-members
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DISCLAIMER
Tento dokument s často kladenými otázkami je zostavený na usmernenie pri uplatňovaní Etického kódexu pre obchodnú 
prax MedTech Europe. Nie je zamýšľaný ako povinný alebo smerodajný pre tretie strany, vrátane zdravotníckych 
odborníkov alebo zdravotníckych organizácií. Ide o dokument, ktorý časom podlieha zmenám. Nepredstavuje právne 
poradenstvo a nemôže byť vykladaný takým spôsobom, akým by nahrádzal akékoľvek vnútroštátne zákony a predpisy. 
Spoločnosť MedTech Europe nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za jeho používanie.

http://www.medtecheurope.org/national-associations
http://www.medtecheurope.org/legal-and-compliance/code
http://www.medtecheurope.org/national-associations
http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/2017_MTE_Code-one-pager.pdf
http://www.medtecheurope.org/topic/legal-and-compliance/Code-Information-Package-HCOs-and-HCPs
https://www.ethicalmedtech.eu/wp-content/uploads/2017/05/EN_HCP_Leaflet.pdf
https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-codes/
https://www.ethicalmedtech.eu/transparent-medtech/
https://www.ethicalmedtech.eu/
https://www.ethicalmedtech.eu/ethical-charter/general-overview/
https://www.ethicalmedtech.eu/conference-vetting-system/objective/



