
З метою приведення заходів ГО «ВАР» у відповідність до вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725 «Про 

затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку 

медичних та фармацевтичних працівників» та можливості отримання його 

учасниками балів безперервного професійного розвитку (БПР) виконком 

Всеукраїнської асоціації рентгенологів (ВАР) 18 січня 2022 року затвердив 

«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». 

 

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. 

 

Всі учасники заходів ВАР мають уникати конфлікту інтересів. 

З метою запобігання впливу приватних інтересів та промоції лікарських 

засобів, медичних виробів або медичних послуг у лекціях та доповідях, 

включених до основної програми освітнього заходу ВАР, потрібно уникати 

використання назв конкретних торгових марок, моделей медичного обладнання 

та фармацевтичних препаратів. 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок організаційних внесків 

учасників заходів БПР та компаній, які беруть участь у міні-виставках, що 

проводяться під час заходів ВАР. До програми заходів рекламні виступи 

компаній, як правило, не включаються. Проте такий виступ може відбутися. 

При цьому в програмі буде позначено, що доповідь рекламна і її час не 

враховується в учбові години заходу.  

До програми навчальних заходів ВАР не включаються заходи, які можуть 

проводитися разом з операторами ринку радіологічного обладнання та 

контрастних речовин. 

З метою запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів ВАР 

та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб 

для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг ВАР не 

проводить безпосередньо або з залучення третіх осіб діяльність, пов’язану з 

виробництвом, торгівлею, імпортом діагностичної апаратури та 

фармацевтичних засобів; не приховує наявність правовідносин з особами, 

якими провадиться діяльність з виробництва, торгівлі та імпорту діагностичної 

апаратури та фармацевтичних засобів; не рекламує торгові назви 

фармацевтичних засобів або виробів під час проведення заходів БПР; 



провадить діяльність відкрито, прозоро, на основі академічної доброчесності; 

виконує норми даного положення під час проведення заходів БПР та 

недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для 

реклами фармацевтичних засобів, медичних виробів або послуг. 

Факт наявності конфлікту інтересів чи можливості його виникнення має 

бути зафіксований заявою на адресу виконкому ВАР з наданням змісту 

виявленого конфлікту інтересів та доказів  його наявності. Виконком ВАР має 

розглянути подану заяву протягом 10 днів та у випадку підтвердження 

наявності конфлікту інтересів вжити невідкладних заходів щодо його усунення. 

У разі виявлення конфлікту інтересів під час проведення заходу заявник має 

звернутися до відповідального за проведення даного заходу члену виконкому 

ВАР з метою невідкладного його усунення. 
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