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ПОЛОЖЕННЯ 

про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного 
професійного розвитку та недопущення залучення і 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 та недопущення залучення і викори-
стання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, 
медичних виробів або медичних послуг визначає основні засади здійснення без-
перервного професійного розвитку медичних працівників, до яких належать: 
лікарі та інші медичні спеціалісти з освітою в галузі знань 22 «Охорона здо-
ров’я» (спеціальності 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія», що організовуються 
і проводяться ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей» (далі – 
УАПС). 
 
2. Загальні засади політики запобігання заходів безперервного про-
фесійного розвитку та/або залучення і використання коштів фізичних 
(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або 
медичних послуг  
2.1. Співорганізаторами заходів УАПС можуть бути вітчизняні організації та 
установи, громадські організації, партнери, зарубіжні фахові організації та 
окремі особи за згодою.    
2.2. Для організації, проведення, формування науково-освітнього контенту БПР 
УАПС не залучаються кошти фізичних (юридичних) осіб, діяльність яких 
пов’язана з виробництвом та рекламою лікарських засобів, медичних виробів 
або медичних послуг.  
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2.3. Фінансові та матеріальні витрати на організацію та проведення БПР, ви-
дання матеріалів, забезпечуються за рахунок джерел позабюджетного фінансу-
вання, у т.ч. грошових внесків учасників заходів, партнерів, наукових медичних 
товариств та громадських організацій тощо.  
2.4. З метою попередження конфлікту інтересів під час проведення заходів без-
перервного професійного розвитку недотримання принципів етичної поведінки 
порушень академічної доброчесності Комісією з питань академічної доброчес-
ності та дотримання принципів доказової медицини, вживаються наступні 
профілактичні заходи, а саме: обов’язкове інформування учасників освітнього 
процесу про необхідність дотримання принципів та норм академічної 
доброчесності, професійної етики, ознайомлення всіх учасників освітнього про-
цесу із нормами цього Положення; розповсюдження методичних просвітниць-
ких матеріалів; проведення для учасників освітнього процесу циклу тренінгів з 
основ академічної підготовки інформаційних матеріалів (презентацій лекцій, 
доповідей, майстер-класів), етики та доброчесності, із захисту прав інтелекту-
альної власності та трансферу технологій.  
2.5. Науковий комітет заходу БПР безпосередню проводять перевірку на від-
сутність рекламного матеріалу в навчально-методичних матеріалах, лекціях, 
методичних рекомендаціях та посиланнях на науково-методичні літературні 
джерела.  
2.6. Висновки про перевірку матеріалів, сформовані спеціалізованим програм-
ним забезпеченням, передаються для подальшого розгляду на засіданнях орг-
комітету заходу БПР.  
 
3. Виявлення конфлікту інтересів 
3.1. УАПС вимагає, щоб усі, хто контролює зміст освітнього заходу, включаючи 
голову та членів Правління УАПС, голови оргкомітету та наукового комітету, 
координатора програми БПР, членів комітету з планування та спікерів/тренерів, 
заповнювали форму розкриття фінансових взаємовідносин для кожного 
освітнього заходу до його початку. Якщо особа відмовляється розкрити 
відповідні фінансові відносини, УАПС дискваліфікує її та замінює іншою. 
3.2. Форма розкриття використовується як засіб ідентифікації фінансових 
взаємовідносин, що мають відношення до конкретного освітнього заходу, а та-
кож вимагає від осіб засвідчити, що вони не будуть сприяти будь-яким приват-
ним або комерційним бізнес-інтересам, і що зміст, який вони планують розро-
бити, представляє неупереджений підхід до діагностичних та терапевтичних 
процедур. 
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3.3. Подібний процес контролю діє для всіх, хто бере участь в плануванні, ор-
ганізації, проведенні та оцінці ефективності освітнього заходу, 
спікерів/тренерів та робітників організації технічного партнеру заходу. 
3.4. Участь лекторів не підтверджується, доки форми розкриття фінансових 
взаємовідносин не будуть отримані та розглянуті координатором та директором 
з планування БПР. Жоден лектор не залучається до освітньої діяльності, якщо 
не буде проведено цю перевірку. 
3.5. Будь-яка особа, яка має задекларовані особисті фінансові відносини з ко-
мерційним інтересом, вважається такою, що має конфлікт інтересів, і тому його 
або її презентацію/матеріали перевіряє зовнішній рецензент, який оцінить зміст, 
щоб переконатися, у відсутності намагання лобіювати комерційний інтерес 
окремих фізичних чи юридичних осіб, а також щоб зміст був збалансованим і 
науково обґрунтованим. 
3.6. Директор з планування БПР регулярно переглядає запропонований лекто-
рами зміст заходу, щоб переконатися, що він представлений неупереджено та 
збалансовано, без змін на користь конкретних продуктів або послуг ко-
мерційної організації, з якою лектор задекларував фінансові взаємовідносини. 
3.7. Додатковий механізм виявлення конфлікту інтересів відбувається під час 
обов’язкових зустрічей лекторів або телеконференцій, під час яких 
голова/члени оргкомітету  та лектори переглядають запропонований зміст, щоб 
переконатися, що він представлений неупереджено, відповідає цілям освітньої 
діяльності і представляє чіткі методи навчання. Під час зустрічі лекторам наго-
лошується, що всі матеріали до змісту освітнього заходу БПР мають бути: 
- збалансовані, незалежні, об’єктивні; 
- засновані на наявних науково-практичних доказах із відповідними 
посиланнями; 
- цитовані наукові дослідження мають відповідати стандартам і протоколам, 
прийнятими науковою спільнотою; 
- не надавати жодних рекомендацій, які, як відомо, є неефективними або 
пов’язані з небезпекою, яка переважає користь; 
- не мати рекламного змісту комерційної організації, а саме назви продуктів, 
фотографії, логотипи, назви комерційних компаній, тощо); 
- мають використовувати міжнародні непатентовані/генеричні назви; 
- мають нести захищену інформацію про стан здоров’я пацієнта 
(інформація/відео пацієнта з’являється з дозволу самого пацієнта або офіційно 
уповноважених осіб). 
 



 
 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

03065, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗЕЛЕЦЬКА, БУД. 24, ОФІС 10 
+380(50)789-49-86 

SECRETARY.UAP@GMAIL.COM 

4. Процедури врегулювання конфлікту інтересів під час проведення за-
ходів безперервного професійного розвитку та/або залучення і викори-
стання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, 
медичних виробів або медичних послуг  
4.1. При формуванні наукового контенту БПР за організації УАПС, лектори де-
кларують конфлікт інтересів, свою співпрацю з виробниками лікарських за-
собів, медичних виробів або медичних послуг та письмово підтверджують у де-
кларації.  
4.2. Будь-яка особа, яка має задекларовані особисті фінансові відносини з ко-
мерційними інтересами, вважається такою, що має конфлікт інтересів. Якщо 
оргкомітет БПР не зможе чітко визначити, чи немає упередженості в змісті її 
презентації, матеріали будуть перевіряється зовнішнім рецензентом, який 
оцінить вміст, щоб переконатися, що немає упередженості щодо комерційних 
інтересів, а також що вміст є збалансованим і науково обґрунтованим. Рецен-
зент звітує про свої висновки, заповнюючи форму перевірки експертної оцінки, 
яка також включає декларацію про розкриття фінансової інформації для 
експерта. 
4.3 Якщо виявлено комерційні упередження в особи, яка відіграє певну роль у 
контролі за змістом освітнього заходу, директор освітнього заходу та директор 
з планування БПР просять цю особу внести відповідні зміни до своєї презента-
ції. Якщо конфлікт не буде вирішено, спікер або особа, яка має можливість кон-
тролювати контент, буде дискваліфікована та замінена. 
4.4 Вищезазначений процес застосовується до всіх спікерів/тренерів, а також до 
всього персоналу, який бере участь в організації освітньої діяльності. 
4.5 УАПС також має процедури для боротьби з непередбаченою упере-
дженістю, яка може з’явитися безпосередньо під час презентації. Якщо це ста-
неться, голова оргкомітету освітнього заходу має врегулювати презентацію, по-
передивши аудиторію про джерело упередженості та пропонуючи збалансова-
ний погляд на представлену інформацію.  
4.6 Голова оргкомітету освітнього заходу бере активну участь у процесі підго-
товки освітніх матеріалів, контролює зміст освітнього заходу. Зокрема: 
- спілкується з лекторами, щоб переконатися, що рекомендації щодо неупере-
дженості контенту будуть дотримані; 
- переглядає зміст контенту, щоб переконатися в об’єктивності та збалансова-
ності; 
- якщо у змісті презентації помічено упередженість, допомагає лекторам пе-
ремістити увагу на збалансований та неупереджений зміст; 
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4.7. При порушенні задекларованого конфлікту інтересів під час проведення 
БПР, дії лектора розглядаються Комісією з питань академічної доброчесності 
та дотримання принципів доказової медицини, яка організована УАПС з 
урахуванням вимог Закону України «Про освіту» та «Положення про оцінку за-
ходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчес-
ності та дотримання принципів доказової медицини», що затверджено 
рішенням Правління УАПС.  
4.8. Представники керівництва УАПС, що приймають участь у плануванні, 
підготовці та проведенні заході БПР, за недотримання вимог Положення про 
запобігання конфлікту інтересів несе персональну дисциплінарну відповідаль-
ність за недоброчесну поведінку.  
4.9 Голова Комісії з питань академічної доброчесності та дотримання прин-
ципів доказової медицини є відповідальною особою за контроль за можливим 
конфліктом інтересів, прийом відомостей про наявний конфлікт інтересів або 
такий, який може виникнути та розгляд цих відомостей. 
 
Форма/шаблон повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інте-
ресів особи пов’язаної із здійсненням БПР: 
 

Голові комісії  
з питань академічної доброчесності  

та дотримання принципів доказової медицини 
ГС «Українська Академія Педіатричних спеціальностей» 

від____________________________ 
(ПІБ особи, яка надає повідомлення) 

Контактний телефон__________________ 
 

Повідомлення про конфлікт інтересів під час заходу БПР 
 

Зміст повідомлення 
 
 

Дата                                                                                                                 Підпис 
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5. Прикінцеві положення  
6.1. Це Положення затверджується на засіданні правління УАПС і вводиться в 
дію після розміщення на офіційному веб-сайті. 
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження 
нової редакції Положення. 
6.3. Після затвердження Положення у новій редакції попереднє положення 
втрачає юридичну силу. 
 


