Etikai munkacsoport – Alapelvek
Közös etikai munkacsoportot hozott létre három orvostechnológiai ágazati
érdekképviselet, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete
(ETOSZ), a Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Tudományos,
Ismeretterjesztő és Érdekvédelmi Egyesülete (HIVDA) és az Orvostechnikai Szövetség
(OSZ).
A munkacsoport létrehozásának célja, hogy mielőbb általános alkalmazásra kerüljön
Magyarországon az iparág európai szervezetének (MedTech Europe) az az etikai
alapelve, mely szerint az iparági szereplők nem támogathatják közvetlenül az
egészségügyi szakemberek részvételét a meghatározott egészségügyi rendezvényeken. Ez
az alapelv a direkt szponzoráció tilalma.
A direkt szponzoráció tilalmának az a lényege, hogy a vállalatok nem határozhatják meg
illetve nem befolyásolhatják egy adott egészségügyi szakember kiválasztását harmadik fél
által szervezett egészségügyi rendezvényeken való részvételre. Nem intézhetik vagy fizethetik
közvetlenül az egészségügyi szakember utazását, szállását valamint regisztrációját, és nem
téríthetik meg ezek költségeit harmadik fél által szervezett rendezvényeken.
E szabály alól kivételt jelentenek az egészségügyi szakemberek képzését és betanítását célzó
rendezvények.
Az ilyen rendezvényekre a következő fontos és egységes szabályok vonatkoznak:
− a cégek nem szervezhetnek olyan rendezvényt, amely szociális, sport- és/vagy
szabadidős tevékenységgel vagy egyéb szórakozási formával kapcsolatos, valamint nem
is támogathatnak harmadik fél által szervezett ilyen eseményeket;
− a rendezvényeken a szórakoztató résznek az oktatási részen kívül kell esnie, és azt az
egészségügyi szakembereknek külön kell fizetniük;
− a szórakozás nem dominálhat a rendezvényen, nem zavarhatja a program általános
tudományos tartalmát, és nem eshet egybe a tudományos ülések időpontjával. A
szórakozás nem lehet a harmadik fél által szervezett rendezvény fő vonzereje;
− a tagvállalat által szervezett vagy támogatott rendezvény földrajzi helye és helyszíne
nem lehet az esemény fő vonzereje.
A három szervezet korábban is elkötelezett volt az általuk képviselt iparágakban
tevékenykedő cégek transzparens, a jogszabályoknak és a szervezetek etikai elveinek
megfelelő működése mellett. A mostani együttműködésük célja, hogy a leírt alapelvek
mihamarabb és általános érvénnyel alkalmazásra kerüljenek Magyarországon. Ennek
érdekében a munkacsoport tájékoztató tevékenységet fog végezni nemcsak az iparági
szereplők, hanem az egészségpolitika az orvosszakmai szervezetek és a konferenciaszervezők
körében is.
A munkacsoport ezenkívül ajánlásokat fog megfogalmazni az etikai alapelvek alkalmazására
valamint a kérdéses esetek kezelésére.
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