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 כנס מקצועי מקווןבמסגרת אתיקה הכללי דגשים ליישום 

 
 

  כללי האתיקה אשר נקבעו באמנה האתית המשותפת שבין ההסתדרות הרפואית לבין הארגונים היציגים

לקריאת של חברות התרופות הפועלות בישראל חלים גם על כנס שנערך באופן מקוון, בשינויים הנדרשים. 

 . האמנה האתית המשותפת לחץ כאן

  חברת תרופות אשר נותנת חסות לכנס שנערך ע"י איגוד מדעי לא תתערב בתכנים המקצועיים. התכנים

 המקצועיים ייקבעו ע"י האיגוד ויישמר החופש האקדמי. 

  מה, תצוין הזיקה לחברת התרופות או מטע החסותזיקה לחברת תרופות, בניתנת בבמקרים בהם הרצאה

  בתוכנית המדעית של הכנס ובתחילת ההרצאה. 

בהתאמה לאמור, רופא המרצה מטעם חברת תרופות או במימון חברת תרופות, יציין זאת באופן ברור 

כן, לא ישתמש הרופא בשמם המסחרי של -כמובראשית דבריו או באמצעות שקופית במצגת הרצאתו. 

ל החברה, וישתמש בשם הגנרי בלבד. ניתן להזכיר את השם המסחרי לצורך יידוע תרופה או תכשיר ש

הקהל בדבר הקשר בין השמות. על הרופא להציג בצורה אובייקטיבית, ישרה ושקולה גם את האפשרויות 

 הטיפוליות האחרות הקיימות בהקשר נושא ההרצאה, על חסרונותיהן ויתרונותיהן. 

 חד יומי, ישנה עדיפות ברורה מבחינה אתית לכך שלא תתקבל חסות בלעדית  על אף שכנס מקוון הינו לרוב

 אלא שהכנס המקוון ייערך בחסותן של מספר חברות תרופות.ככל האפשר, של חברה יחידה, 

  עפ"י האמנה האתית המשותפת, בכנס אשר נערך באופן פיזי מתאפשר לחברות התרופות נותנות החסות

ם בכינוס חומר מודפס, שנועד לקידום הידע או ההכשרה המקצועית, להפיץ בקרב הרופאים המשתתפי

 בין אם באמצעות דוכן תצוגה מחוץ לאולם ההרצאות ובין אם בדרך אחרת, שתיעשה באופן מכובד וראוי. 

במקום מתאים לכך יתאפשר לחברות התרופות נותנות החסות לצרף קישורים לאתריהן  בכנס מקוון

ובכל מקום מתאים  או לצד ההרצאות שקופית שתוצג בין ההרצאותבבתוכנית הכנס, בהזמנה, תחת הלוגו 

תוכנית הכנס, ההזמנה והשקופיות שיוצגו יובהר כי אחר, בתנאי שהוספת הקישור תיעשה בצורה מכבדת. 

 .)מלבד שם ולוגו החברות( שהוא לא יכללו כל תוכן שיווקימקצועיים של הכנס -במהלך החלקים המדעיים

בכנסים בהם תהיה יכולת טכנית לכך, יוכלו חברות התרופות נותנות החסות גם להציב "דוכנים 

וירטואליים", בהם יוכלו להציג חומרים שונים ואף להעמיד נציג מטעמם באופן וירטואלי לצורך מתן 

ל לדוכן המקובל בכנס פיזי, בכך שיהיה הסברים או מענה לשאלות. "דוכן וירטואלי" כאמור יהיה מקבי

נפרד מהצגת התכנים המדעיים של הכנס ויאפשר כניסה יזומה של רופא אשר יהיה מעוניין בכך, ולא יציג 

 את המידע והחומרים לרופא אשר לא יהיה מעוניין בכך. 

https://www.ima.org.il/userfiles/image/AmanaEtit082014.pdf
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ווייניים" בכנסים בהם תהיה יכולת טכנית לכך, אין מניעה אתית לאפשר את קיומם של "אירועים ל

בחדרים וירטואליים נפרדים מטעם חברות התרופות. אירועים מסוג זה יהיו מוצגים באופן ברור כאירועים 

 מטעם חברת תרופות, וההשתתפות בהם תיעשה בכניסה אקטיבית יזומה מצד הרופאים המשתתפים. 

ר ובולט על המסך ניתן לקיים הפסקות מוגדרות, בהן למשך זמן קצוב יופיע באופן ברובמהלך הכנס 

תכנים אלה יהיו סטטיים  שהכנס יצא להפסקה וכי במהלכה מופיעים תכנים שיווקיים ופרסומיים.

מומלץ להדגיש מתי מסתיימת ההפסקה )שקופית או מודעה( ולא יכללו סרטונים, קטעי וידאו וכיוצ"ב. 

  באמצעות שעון טיימר שמונה לאחור(. לקראת חזרה לתוכנית הכנס )למשל

  יה בתכנים האמורים.יהכנס, בו תתאפשר צפנוסף גם בתום ניתן להקצות פרק זמן בנוסף, 

  העקרונות שהובאו לעיל ליישום כללי האתיקה שבאמנה המשותפת הוצגו לארגונים היציגים של חברות

 התרופות הפועלות בישראל, השותפים לאמנה, והם מפורסמים בתיאום עמם. 

  :לשאלות, בירורים ופרטים נוספים, ניתן לפנות ללשכה לאתיקה במיילbenny@ima.org.il 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 ד"ר תמי קרני

 יו"ר הלשכה לאתיקה

mailto:benny@ima.org.il

