System Weryfikacji Konferencji
(CVS)
System Weryfikacji Konferencji (Conference Vetting System
– CVS) umożliwia sprawdzenie zgodności wydarzeń
edukacyjnych organizowanych przez stronę trzecią
(konferencji i szkoleń produktowych i z procedur)
z Kodeksem Etyki MedTech Europe. Wydaje on wiążącą
decyzję co do tego, czy firmy z branży technologii
medycznych, które stosują Kodeks mogą udzielić wsparcia
finansowego tym wydarzeniom poprzez granty na cele
edukacyjne, działania promocyjne (np. stoiska) lub sympozja
satelitarne. Więcej o Systemie Weryfikacji Konferencji
można znaleźć pod adresem: www.ethicalmedtech.eu

Restrykcyjne zasady w zakresie
grantów na cele edukacyjne: Co
będzie wolno firmom od 1 stycznia
2017?
Firmy z branży technologii medycznych, które stosują Kodeks
Etyki MedTech Europe:
❶ będą ujawniały publicznie informacje o grantach na cele
edukacyjne przekazywane na rzecz HCO, zapewniając tym
samym przejrzystość środków przeznaczonych na
kształcenie medyczne.
❷ będą mogły obejmować wsparciem tylko te konferencje
międzynarodowe, które spełnią wymóg zgodności z
Systemem Weryfikacji Konferencji (CVS).
❸ będą mogły przekazywać granty na cele edukacyjne,
darowizny na cele dobroczynne, stypendia wyłącznie
HCO, a nie indywidualnym HCP.
❹ będą mogły ustalać kategorię HCO uprawnionych do
otrzymania wsparcia finansowego, nie będą jednak mogły
wskazywać konkretnych osób.
❺ nadal będą wymagały od HCO zawarcia pisemnej umowy,
określającej warunki grantu, darowizny na cele
dobroczynne, stypendium.
❻ muszą posiadać niezależny wewnętrzny proces
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie bazujący na
obiektywnych kryteriach.

Nieustające zobowiązanie branży
technologii medycznych do
wspierania edukacji medycznej
Nowy Kodeks ma jasne przesłanie, że branża technologii
medycznej dąży do tego, żeby strzec swoich relacji z HCP
i zapewniać ich należytą ochronę poprzez przyjęcie wyraźnej
i restrykcyjnej samoregulacji.
Branża technologii medycznych trwa w swoim zobowiązaniu
do wspierania niezależnej edukacji medycznej. Od teraz
będzie to możliwe w sposób pośredni, poprzez niezależne
podmioty zewnętrzne. To one będą decydować, którzy HCP
otrzymają wsparcie.

Więcej informacji na temat Kodeksu Etycznych Praktyk
Biznesowych MedTech Europe można znaleźć na stronie
www.medtecheurope.org lub uzyskać od zespołu MedTech
Europe ds. zgodności z przepisami pod adresem

Ethics@medtecheurope.org

O MedTech Europe
MedTech Europe to związek europejskich organizacji z branży
technologii medycznych. Obecnie liczy dwóch członków: EDMA –
związek reprezentujący europejską branżę diagnostyki in vitro
oraz Eucomed – organizację reprezentującą europejską branżę
wyrobów medycznych.
MedTech
Europe
promuje
zrównoważone
środowisko
regulacyjne, pomagające branży technologii medycznych
w spełnieniu rosnących potrzeb i oczekiwań Europy w zakresie
ochrony zdrowia. Promujemy również wartości naszej branży oraz
to, w jaki sposób technologie medyczne mogą pomagać
w ratowaniu życia i podnoszeniu jego jakości, a także
uczestniczymy we wspieraniu bardziej zrównoważonych
systemów opieki zdrowotnej.

www.medtecheurope.org

Wspieranie edukacji medycznej
oraz kontakty z organizacjami
ochrony zdrowia (HCO)
Kodeks Etyki MedTech Europe

Izba Producentów
i Dystrybutorów
Diagnostyki
Laboratoryjnej
Związek Pracodawców

Wspólny Kodeks Etyki
• Nowy Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych MedTech
Europe wyznacza restrykcyjne, jasne i przejrzyste zasady
dotyczące kontaktów pomiędzy branżą technologii
medycznych a HCP oraz organizacjami ochrony zdrowia
(HCO), w tym wydarzeń organizowanych przez firmy,
umów z HCP o świadczenie usług, badań oraz wsparcia
finansowego edukacji medycznej.
• Nowy Kodeks obowiązuje wszystkie firmy z branży
diagnostyki in vitro i wyrobów medycznych będące
członkami MedTech Europe.

Nowy Kodeks w skrócie
Model sponsoringu wydarzeń organizowanych przez stronę
trzecią (np. konferencje, kongresy itp.):
• Od 1 stycznia 2018 firmy z branży technologii medycznych, które
stosują Kodeks Etyki MedTech Europe nie będą już mogły udzielać
indywidualnym HCP bezpośredniego wsparcia finansowego na rzecz
ich udziału w wydarzeniach organizowanych przez stronę trzecią.
Będzie się to odbywać poprzez granty na cele edukacyjne
przekazywane HCO.
Przejrzystość grantów na cele edukacyjne:
• Od 1 stycznia 2018 firmy z branży technologii medycznych, które
stosują Kodeks Etyki MedTech Europe będą ujawniać publicznie
informacje o grantach na cele edukacyjne przekazywane HCO (np.
wsparcie konferencji, stypendia, granty)

Wszystkie wydarzenia zorganizowane lub wspierane
przez firmy z branży technologii medycznych, które
stosują Kodeks Etyki MedTech Europe muszą być
zgodne z kryteriami ogólnymi dotyczącymi wydarzeń:
• Na przykład wszystkie wydarzenia z udziałem HCP muszą
odbywać się w odpowiednich lokalizacjach i miejscach,
z zachowaniem dozwolonych przejawów gościnności, bez
osób towarzyszących lub współmałżonków itp.
• W przypadku konferencji międzynarodowych wsparcie
konferencji, w tym działania takie jak np. granty na cele
edukacyjne lub działalność promocyjna (np. stoiska firm)
będzie dopuszczalne tylko dla konferencji zaakceptowanych
w Systemie Weryfikacji Konferencji.

Kluczowe zmiany: nowe formy wsparcia niezależnej edukacji medycznej
W 2016 roku
Sponsoring bezpośredni

W 2017
Sponsoring bezpośredni

Firmy wybierały indywidualnych HCP i finansowały ich udział
w wydarzeniu organizowanym przez podmiot trzeci.

Dozwolone
Taka forma wsparcia zazwyczaj obejmowała również pokrycie części
lub całości kosztów związanych z podróżą, noclegiem oraz
rejestracją.

Granty edukacyjne

Od 1 stycznia 2018
Sponsoring bezpośredni

NIE dozwolone

Granty edukacyjne

Granty edukacyjne
Firmy przekazują granty na cele edukacyjne szpitalom,
stowarzyszeniom medycznym i innym podmiotom zewnętrznym.
Granty te mają na celu wsparcie udziału HC w wydarzeniach
edukacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Odbiorca grantu wybiera, któremu HCP chce udzielić wsparcia
Odbiorca grantu wybiera, któremu HCP chce udzielić wsparcia

Bardziej restrykcyjne zasady

Odbiorca grantu wybiera, któremu HCP chce udzielić wsparcia
Bardziej restrykcyjne zasady

