
Definícia

• „Konflikt záujmov je súbor okolnosti, ktoré vytvárajú riziko, 
že profesionálne posúdenie alebo konanie týkajúce sa primárneho 
cieľa bude negatívne ovplyvnené sekundárnym záujmom.“ 
(Thompson, 1993)

• „Konflikt záujmov nastane, keď sú jednotlivec alebo organizácia  
zapojení do zložitých (viacvrstvových) vzťahov, pričom niektorý z nich 
môže motivovať ku korupcii. “ (Wikipédia)
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UEMS 2012/30 „Akreditácia živých 
vzdelávacích podujatí EACCME“ (LEE) 
• Kritérium 24 dokumentu hovorí:

všetky vzdelávacie podujatia musia obsahovať vyhlásenia o 
potenciálnom alebo skutočnom konflikte záujmov, či už
kvôli finančnému alebo nefinančnému je nutné ich priložiť spolu na 
EACCME® pri predložení žiadosti o akreditáciu.

• Vyhlásenia musia byť ľahko dostupné, a to buď v tlačenej forme spolu 
s programom LEE alebo na webovej stránke organizátora. Vyhlásenia 
musia obsahovať všetky poplatky, honoráre alebo iné dojednania 
(nepeňažné) boli poskytnuté v súvislosti s LEE.



Prečo EACCME zdôrazňuje deklarovanie KZ 

„Hlavným cieľom politiky pre oblasť konfliktu záujmov v 
medicíne je:

• chrániť integritu nezávislého profesionálneho názoru a 
zachovanie dôvery verejnosti (poslucháčov/školencov)

• skôr ako opravovať nedôveru, resp. zaujatosť, keď sa 
nepriznanie konfliktu odhalí."



Ako znížiť konflikt?

• Politiky a postupy na deklarovanie konfliktu záujmov môžu byť
posilnené zapojením lekárov, výskumných pracovníkov a lekárov
inštitúcie pri rozvoji stratégií a konsenzuálnych štandardov. 

• Rad podporných organizácií - vrátane akreditačných rád, verejných a 
súkromných zdravotných poisťovní - môžu pomáhať propagovať
prijatie a vykonávanie politík v oblasti konfliktu záujmov
a podporovať kultúru zodpovednosti, ktorá je udržateľná
nielen pre profesionálne normy a dôveru verejnosti v medicínu. 

• Výskum konfliktov záujmov a politík konfliktu záujmov
- môže poskytnúť silnejšiu základňu dôkazov pre tvorbu nových štandardov 
a ich realizácie.



• Ak organizátori nekonajú dobrovoľne, aby si posilnili vnútorné 
pravidlá a postupy zamerané na reguláciu  konfliktu záujmov,

• Narastá tlak na vonkajšiu reguláciu, ktorá sa bude musieť posilniť



Ako riešiť konflikt záujmov?

• Možnosti riešenia:

Odstránenie: väčšinou (najmä nie finančné) neodstrániteľné

Vylúčenie: žiadny právny základ pre vylúčenie v CME/CPD

Námietka zaujatosti: etická povinnosť, len zriedka sa praktizuje

Transparentnosť: povinný základ pre vyvážený úsudok účastníkov



EACCME kritériá (LEE)

• § 24) Organizátor je povinný zabezpečiť, aby všetci členovia
vedeckého a/alebo organizačného výboru poskytnú písomné 
informácie:
vyhlásenia o potenciálnom alebo skutočnom konflikte záujmov.
§ 25) Organizátor musí potvrdiť, že akékoľvek skutočné konflikty
záujmov boli vyriešené.
§ 26) Vedecký a/alebo organizačný výbor musí zabezpečiť, aby LEE 
poskytli program, ktorý predstavuje vedecky vyváženú perspektívu
všetkých participujúcich subjektov.
§ 27) Organizátor je povinný zabezpečiť, aby všetci členovia
Fakulty poskytnú písomné vyhlásenia o potenciálnom alebo 
skutočnom konflikte záujmov



Pravidlá akreditovania

• § 29) EACCME® bude posudzovať a následne akreditiovať LEE, ktoré 
spĺňajú konkrétne požiadavky týkajúce sa ich financovania. Podujatia 
organizované farmaceutickým a iným medicínskym priemysom
nebudú pripustené na akreditáciu.
§ 30) Musí byť uvedený zdroj (zdroje) všetkých finančných 
prostriedkov pre LEE a musí byť sprístupnený poslucháčom ľahko 
prístupným spôsobom.
§ 31) Vedecký a/alebo organizačný výbor musí potvrdiť, že obsah 
všetkých aspektov LEE je bez akýchkoľvek pokusov sponzorov 
ovplyvniť rozhodnutia výboru.



Záver

• Neexistuje ani osoba ani inštitúcia, ani poskytovateľ,                                     
ani účastník bez konfliktu záujmov

• Keďže odstránenie alebo vylúčenie nebude možné,
- častejšie by sa mala podporovať námietka zaujatosti

• Transparentnosť je povinná. 

• Deklarovanie konfliktu záujmov nemá iba represívny charakter 
profesionálna a morálna zodpovednosť má byť vlajkovou loďou 
vyváženého poskytovania účelove neskreslených informácií



Vyhlásenie o konflikte záujmov autora

Forma finančného prepojenia Spoločnosť

Participácia na klinických štúdiách/firemnom grante

Nepeňažné plnenie (v zmysle zákona)

Prednášajúci

Akcionár

Konzultant/odborný poradca

Ostatné príjmy (špecifikovať)

□ Nemám potenciálny konflikt záujmov

□ Deklarujem nasledujúci konflikt záujmov

Podľa UEMS (upravené v zmysle slovenskej legislatívy)


