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ГО Українська Асоціація  
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тел.(+38044) 05033196-35, факс/тел.(+38044) 249-9134 
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Затверджено на позачерговому  

засіданні Виконкому  

ГО УАФУЗД 

 від 19.01.1922 р. 

 

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, ЩО ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПРОВАЙДЕРОМ 

Ми, засновники, учасники і посадові особи ГО «Українська асоціація 

фахівців ультразвукової діагностики», (ГО УАФУЗД), маємо усвідомлене 

уявлення, що Конфлікт інтересів це суперечність між приватним інтересом 

особи та її інтересом, пов’язаним із проведенням заходів безперервного 

професійного розвитку, що впливає на об’єктивність організації та змісту 

таких заходів.  

Засновники, учасники і посадові особи ГОУАФУЗД:  

– не провадять безпосередньо або із залученням третіх осіб діяльність, 

пов’язану з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом 

лікарських засобів та медичних виробів;  

– не мають у складі засновників (учасників, власників) або органів 

управління осіб, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, 

оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів та 

медичних виробів, або перебувають у господарських, цивільних, трудових 

відносинах з особами, які провадять таку діяльність;  

  м.Київ 

                                                                  

„_20_”__01_______ 2022р. 

№____05/22__________ 
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– виконують 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, що 

затверджується провайдером; 

–не приховують наявність правовідносин з особами, якими провадиться 

діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту 

лікарських засобів та медичних виробів;  

– не рекламують торгові назви лікарських засобів та медичних виробів під 

час проведення заходів безперервного професійного розвитку.  

Виявлення конфлікту інтересів. 

 1. ГО УАФУЗД вимагає, щоб усі, хто контролює зміст освітнього 

заходу, включаючи президента ГО УАФУЗД, членів Виконавчого комітету 

ГО УАФУЗД, членів та голову організаційного комітету (Оргкомітет), а 

також викладачі /доповідачі /лектори заповнювали Форму розкриття 

фінансових взаємовідносин для кожного освітнього заходу до його 

початку. Якщо особа відмовляється розкрити відповідні фінансові 

відносини, ГО УАФУЗД дискваліфікує її та замінює іншою.  

2. Форма розкриття використовується як засіб ідентифікації 

фінансових взаємовідносин, що мають відношення до конкретного 

освітнього заходу, а також вимагає від осіб засвідчити, що вони не будуть 

сприяти будь-яким приватним або комерційним бізнес-інтересам, і що 

зміст, який вони планують розробити, представляє неупереджений підхід 

до діагностичних та терапевтичних підходів.  

3. Подібний процес контролю діє для всіх, хто бере участь в 

плануванні, організації, проведенні та оцінці ефективності освітнього 

заходу, особливо це стосується голови та членів Оргкомітету заходу, які 
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мають або будуть мати контроль над змістом заходу, а також 

викладачів/доповідачів/лекторів.  

4. Участь викладачів не підтверджується, доки Форми розкриття 

фінансових взаємовідносин не будуть отримані та розглянуті головою та 

членами Оргкомітету з планування БПР. Жоден викладач/доповідач/лектор 

не залучається до освітньої діяльності, якщо не буде проведено цю 

перевірку.  

5. Будь-яка особа, яка має задекларовані особисті фінансові 

відносини з комерційним 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.  

6. Голова Оргкомітету з планування БПР регулярно переглядає 

запропонований викладачами/доповідачами/лекторами зміст заходу, щоб 

переконатися, що він представлений неупереджено та збалансовано, без 

змін на користь конкретних продуктів або послуг комерційної організації, 

з якою викладач задекларував фінансові взаємовідносини.  

7. Додатковий механізм виявлення конфлікту інтересів відбувається 

під час обов’язкових зустрічей викладачів/ доповідачів/лекторів або 

телеконференцій під час яких голова Оргкомітету з планування БПР та 

викладачі/ доповідачі/лектори переглядають запропонований зміст, щоб 

переконатися, що він представлений неупереджено, відповідає цілям 

освітньої діяльності і представляє чіткі методи навчання.  

8. Під час зустрічі викладачам/ доповідачам/лекторам 

наголошується, що всі матеріали до змісту освітнього заходу БПР мають 

бути:  
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- 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).  

Вирішення конфлікту інтересів. 

1. Будь-яка особа, яка має задекларовані особисті фінансові 

відносини з комерційними інтересами, вважається такою, що має конфлікт 

інтересів. Якщо голова Оргкомітету з планування 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. Рецензент 

звітує про свої висновки, заповнюючи форму перевірки експертної оцінки, 

яка також включає декларацію про розкриття фінансової інформації для 

експерта.  

2. Якщо виявлено комерційні упередження в особи, яка відіграє 

певну роль у контролі за змістом освітнього заходу, директор освітнього 

заходу та голова Оргкомітету з планування БПР просять цю особу внести 
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відповідні зміни до своєї презентації. Якщо конфлікт не буде вирішено, 

викладач/доповідач/лектор або особа, яка має можливість контролювати 

контент, буде дискваліфікована та замінена.  

3. Вищезазначений процес застосовується до всіх 

викладачів/доповідачів/лекторів, а також до всіх, який бере участь в 

організації освітньої діяльності.  

4. АРУ також має процедури для боротьби з непередбаченою 

упередженістю, яка може з’явитися безпосередньо під час презентації. 

Якщо це станеться, голова Оргкомітету освітнього заходу має врегулювати 

презентацію, попередивши аудиторію про джерело упередженості та 

пропонуючи збалансований погляд на представлену інформацію.  

5. Голова Оргкомітету освітнього заходу бере активну участь у 

процесі підготовки освітніх матеріалів, контролює зміст освітнього заходу. 

Зокрема, голова Оргкомітету з планування БПР просить членів 

Оргкомітету освітнього заходу виконати такі кроки: 

- спілкуватися з викладачами/доповідачами/лекторами, щоб переконатися, 

що рекомендації щодо неупередженності контенту будуть дотримані;  

- переглядати зміст контенту, щоб переконатися в об’єктивності та 

збалансованості;  

- якщо у змісті презентації помічено упередженість, допомагати 

викладачам перемістити увагу на збалансований та неупереджений зміст.  

6. За наявності інформації про факти конфлікту інтересів або 

корупційних правопорушень, які стосуються конкретної особи члени 

Оргкомітету мають повідомити про це голову Оргкомітету за наступними 

каналами:  

− Електронна пошта Заходу - ukr.ultrasound@gmail.com 

− Електронна пошта уповноваженої особи з питань запобігання та 
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виявлення конфлікту інтересів - obdynnyk@gmail.com та за тел. тел. 050 

331-9635, 044 2840321  

− Електронна пошта АРУ - ukr.ultrasound@gmail.com  

Повідомлення повинно містити :  

– прізвище, ім’я, по батькові особи, яка має конфлікт інтересів та 

ймовірно вчинила корупційне правопорушення, її посада та місце роботи;  

– текст повідомлення, з детальною інформацією про факти, пов’язані 

з конфліктом інтересів та можливим правопорушенням; –прізвище, ім’я, 

по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор 

повідомлення).  

Інформація про факти конфліктів інтересу та можливих корупційних 

правопорушень, які стосуються конкретної особи, може надаватись 

анонімно. Анонімні повідомлення підлягають розгляду, якщо зазначена у 

ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, 

які можуть бути перевірені.  

Відповідальним за перевірку призначає Виконком ГО УАФУЗД.  

 

 

 

Президент ГО «Українська  

Асоціація фахівців з 

ультразукової 

діагностики»,  

к.м.н.   

 

О.Б.Динник 
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