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Về Quy tắc Đạo đức trong lĩnh vực Thiết
bị Y tế

Quy tắc Đạo đức Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ y tế thúc đẩy tương tác phù hợp
với đạo đức giữa các doanh nghiệp thiết bị và chẩn đoán y tế (sau đây gọi là “các Doanh
nghiệp”) với Nhân viên Y tế 1(“HCPs”). Quan hệ tương tác phù hợp đạo đức tăng cường
khả năng tiếp cận của người bệnh đến công nghệ y tế an toàn và hiệu quả bằng cách
đảm bảo việc đào tạo phù hợp cho nhân viên y tế được thực hiện bởi các Doanh nghiệp.
Quan hệ tương tác phù hợp đạo đức cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và liên tục phát
triển các công nghệ y tế tiên tiến thông qua việc hợp tác chính đáng và minh bạch giữa
các nhân viên y tế và các Doanh nghiệp để xác định và đưa ra thị trường các sản phẩm
mới. Hơn thế nữa, quan hệ tương tác phù hợp đạo đức còn hỗ trợ môi trường kinh
doanh cởi mở và minh bạch, không có chi phí tham nhũng cao, tăng cường khả năng
của các Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong việc tham gia các thị
trường toàn cầu.
Quan hệ tương tác phù hợp đạo đức đảm bao rằng các quyết định y tế được đưa ra vì
lợi ích tốt nhất của người bệnh. Để đảm bảo rằng các mối quan hệ đáp ứng được tiêu
chuẩn này, việc tương tác giữa các Doanh nghiệp và nhân viên y tế nên được tiến hành
theo các nguyên tắc sau: Liêm chính, Độc lập, Phù hợp, Minh bạch, và Tiến bộ:
Liêm chính có nghĩa là làm việc một cách trung thực, thành thật, và công bằng với tất cả các
bên
Độc lậpcó nghĩa là mọi tương tác giữa nhân viên y tế với các Doanh nghiệp không nênlái các
quyết định y tế của nhân viên y tế rời xa lợi ích tốt nhất của người bệnh.
Phù hợpcó nghĩa là mọi thỏa thuận đều tuân thủ các chuẩn mực thương mại đúng đắn, chính
xác và không nhằm mục đích tham nhũng.
Minh bạchcó nghĩa là các Doanh nghiệp và nhân viên y tế cởi mở về nững mối quan hệ tài
chính đáng kể giữa các bên.
Tiến bộ là các mối quan hệ đều nhằm mục đích thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ y tế, đổi
mới sáng tạo, và chăm sóc người bệnh.
Theo đó, Quy tắc Đạo đức của ngành công nghệ y tế (sau đây gọi là “Quy tắc ngành”)
nên bao hàm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, các nội dung sau:
1. Tương tác trên tinh thần hợp tác giữa các Doanh nghiệp với nhân viên y tế nên
bảo toàn quyền quyết định độc lập của nhân viên y tế và niềm tin của người dân
về tính liêm chính của hoạt động chăm sóc, điều trị người bệnh và lựa chọn sản
phẩm.
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Thuật ngữ “Nhân viên Y tế” bao gồm những cá nhân và tổ chức mua, thuê, khuyên sử dụng, sử dụng hoặc bố trí
mua hoặc thuê, hoặc kê đơn các sản phẩm công nghệ y tế của các Doanh nghiệp. Thuật ngữ này bao gồm các cá
nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm sàng và phi lâm sàng, đưa ra các quyết định liên quan đến sản phẩm thuộc loại
hình mô tả trên. Đây là một định nghĩa rộng, nhằm mục đích bao hàm tất cả những ai có ảnh hưởng đáng kể đến các
quyết định mua sắm. Lưu ý: có thể có các luật và quy tắc khác mang tính chất áp dụng đối với các mối quan hệ với
nhân viên y tế, bao gồm quan hệ với công chức viên chức chính phủ.

2. Các thỏa thuận tư vấn giữa các Doanh nghiệp và Nhân viên y tế nên hỗ trợ
nghiên cứu và phát triển để thúc đẩy tiến bộ y học, phát triển các công nghệ mới,
cải thiện sản phẩm dịch vụ hiện có, và tăng cường chất lượng và hiệu quả chăm
sóc người bệnh. Các thỏa thuận tư vấn không nên được sử dụng như một
phương thức dẫn dụ không phù hợp2.
3. Các Doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo của nhân viên y tế, ví dụ
thông qua hỗ trợ các chương trình giáo dục bên thứ ba và các khoản tài trợ giáo
dục đào tạo, nên bảo toàn sự độc lập của nội dung đào tạo y khoa và không nên
được sử dụng như một phương thức dẫn dụ không phù hợp.
4. Các Doanh nghiệp có thể tổ chức đào tạo cho nhân viên y tế về các nội dung cụ
thể liên quan đến triển khai, sử dụng, và ứng dụng thiết bị để hỗ trợ nhân viên y
tế sử dụng an toàn và hiệu quả các công nghệ y tế.
5. Các Doanh nghiệp không nên dành các hình thức chiêu đãi vui chơi giải trí cho
nhân viên y tế như một phương thức dẫn dụ không phù hợp. Mọi hình thức tham
dự các sự kiện giải trí, bằng lòng hoặc đồng ý nhận bất cứ quà tặng, hoa hồng,
hoặc hoặc tiền thưởng đều không được coi là phù hợp để nuôi dưỡng mối quan
hệ công việc thích hợp.
6. Các khoản hiến tặng của Doanh nghiệp cho các mục đích từ thiện hoặc thiện
nguyện khác nên hỗ trợ cho các tổ chức và sứ mệnh từ thiện có thành ý, và
không nên là một phương thức để đem lại lợi ích cá nhân cho nhân viên y tế.
7. Sản phẩm miễn phí không nên được sử dụng như một phương thức dẫn dụ
không phù hợp. Tuy nhiên, các Doanh nghiệp có thể cung cấp miễn phí sản
phẩm mới số lượng hợp lý cho nhân viên y tế vì mục đích đánh giá và thị phạm.
Để đảm bảo tính hiệu quả của Quy tắc Ngành, các quy tắc này nên khuyến khích tuân
thủ các yếu tố dưới đây – đây là những yếu tố liên quan mật thiết đến hoạt động của
Doanh nghiệp:
1. Các Doanh nghiệp cần bổ nhiệm một cán bộ điều hành cấp cao chịu trách nhiệm
giám sát việc tuân thủ Quy tắc Ngành của Doanh nghiệp.
2. Các Doanh nghiệp cần xây dựng hoặc áp dụng các chính sách, hướng dẫn và
công cụ thực tế, hữu dụng và có ý nghĩa về cách thức triển khai chính sách nhất
quán với Quy tắc Ngành.
3. Các Doanh nghiệp cần tổ chức giáo dục đào tạo hiệu quả, liên tục về Quy tắc
Ngành và các chính sách của Doanh nghiệp nhất quán với Quy tắc Ngành.
4. Ban quản lý và điều hành cấp cao của các Doanh nghiệp, nếu có, cần cam kết
hỗ trợ Quy tắc Ngành.
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Dẫn dụ không phù hợp có nghĩa là một thỏa thuận trả công trả thưởng nhằm mục đích tạo ảnh hưởng không phù
hợp đến quyết định y tế và lựa chọn sản phẩm của nhân viên y tế.

5. Các Doanh nghiệp cần thể chế hóa các cơ chế giám sát và kiểm tra nội bộ phù
hợp.
6. Các Doanh nghiệp cần tạo các cơ chế an toàn để, và khuyến khích, nhân viên
nêu lên những quan ngại. Các Doanh nghiệp cần truyền thông các chính sách
của Doanh nghiệp nhất quán với Quy tắc Ngành đến các trung gian bên thứ ba
của mình với kỳ vọng các bên trung gian sẽ tuân thủ Quy tắc Ngành.
Để thúc đẩy một môi trường thương mại đạo đức, cần có sự hợp tác của nhiều bên liên
quan. Do đó, khuyến nghị các nền kinh tế APEC khuyến khích:
Ngành Thiết bị Y tế


Các hiệp hội ngành trong lĩnh vực thiết bị y tế và các doanh nghiệp thành viên xây
dựng và triển khai Quy tắc Ngành nhất quán với các nguyên tắc nêu trên, và cân
nhắc công bố những thành viên đã đăng ký tuân thủ Quy tắc Ngành, bên cạnh các
biện pháp khác để khuyến khích áp dụng Quy tắc Ngành;



Các cơ quan pháp quy trong ngành thiết bị y tế và/hoặc các cơ quan thực thi pháp
luật phòng chống tham nhũng hậu thuẫn và ủng hộ Quy tắc Ngành;

Nhân viên y tế


Nhân viên y tế, ví dụ như các viện nghiên cứu và đào tạo y khoa hay các nhóm hội y
bác sỹ, xây dựng và triển khai quy tắc đạo đức nhất quán với các nguyên tắc nêu
trên;



Nhân viên y tế xây dựng và phổ biến các chính sách rõ ràng, nổi bật, có trách nhiệm
và toàn diện về các quy trình và thủ tục mua sắm phù hợp với các chính sách liên
quan của chính phủ về mua sắm và Quy tắc Ngành, nếu có;

Các nền kinh tế APEC


Mỗi nền kinh tế APEC xây dựng và thúc đẩy áp dụng một cách khách quan các quy
định pháp luật rõ ràng;



Các nền kinh tế APEC nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên nguyên tắc đạo đức nhất quán
với các Nguyên tắc nêu trên ở cấp độ khu vực, thông qua truyền thông liên tục, xây
dựng và triển khai các chính sách chung, các hoạt động xây dựng năng lực chung,
và các hình thức hợp tác khác;và



Các nền kinh tế APEC cùng hợp tác để đảm bảo các nguyên tắc nói trên và Quy tắc
Ngành luôn phù hợp và hiệu quả để giải quyết những thỏa thuận công việc mới có
thể phát sinh.

BỐI CẢNH
Tại hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội năm 2006, Lãnh
đạo các nước APEC tái khẳng định cam kết chống tham nhũng ở mức độ cao nhất.
Cũng trong năm 2006, các Bộ trưởng APEC một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng
của các biện pháp phòng ngừa và hệ thống đảm bảo sự liêm chính trong đấu tranh
phòng chống tham nhũng, và thúc giục các nền kinh tế thành viên thông qqua và triển
khai các quy tắc hoặc chuẩn mực ứng xử. Năm 2007, các nhà lãnh đạo APEC thông
qua các nguyên tắc chống tham nhũng cho khu vực công và khu vực tư, bao gồm Quy
tắc Ứng xử trong Kinh doanh APEC.
Năm 2010, các Bộ trưởng phụ trách Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ ra một tuyên bố chung
kêu gọi “hỗ trợ các môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch, không có chi phí tham
nhũng cao bằng cách xây dựng quy tắc đạo đức kinh doanh APEC trong các lĩnh vực
mà các nền kinh tế APEC có lợi ích xuất khẩu, bắt đầu từ lĩnh vực thiết bị y tế”. Và các
Bộ trưởng APEC “…đánh giá cao những biện pháp đã được thực hiện để nâng cao…
hiểu biết về những thực hành kinh doanh phù hợp đạo đức cần có để duy trì bền vững
khả năng tham gia vào thương mại quốc tế, và mong đợi việc xây dựng các quy tắc
nhằm cải thiện và thống nhất tốt hơn nữa các thông lệ thực hành ngành giữa các nền
kinh tế APEC”.
Theo đó, một Tổ Công tác Chuyên gia đã nhóm họp tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào
ngày 6-7 tháng 4 năm 2011, để xây dựng bộ Nguyên tắc Đạo đức Kinh doanh APEC
nhằm Đảm bảo Tương tác phù hợp Đạo đức giữa các Doanh nghiệp Công nghệ Y tế,
phát huy những thông lệ tốt nhất và các quy tắc đạo đức kinh doanh tự nguyện đã có
tại các nền kinh tế APEC.

