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GIẢI PHÁP CHUNG
Các tổ chức y tế hàng đầu Canada cùng nhau xây dựng Khung Thỏa ước Canada về Hợp tác Đạo đức này nhằm thiết lập 
nên một bộ chuẩn mực đạo đức hướng dẫn việc hợp tác giữa các tổ chức của người bệnh, những người làm công tác y tế, 
và các doanh nghiệp trong ngành dược. Khung Thỏa ước quy định bốn nguyên tắc bao trùm then chốt: 

• Đảm bảo quyền lợi tốt nhất của người bệnh luôn được đặt ở vị trí trọng tâm của mọi hoạt động của các bên tham gia;

• Thúc đẩy hành xử minh bạch, có trách nhiệm ;

• Quy định rõ các quy tắc về quà tặng, tài trợ và hội nghị hội thảo, giáo dục đào tạo y khoa liên tục và nghiên cứu lâm
sàng; và

• Định hướng, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức đi đầu trong vấn đề đạo đức trên cả nước

KẾT QUẢ ĐẦU RA DỰ KIẾN 

Khung Thỏa ước này nhằm mục đích: 

• Tăng cường uy tín, khuyến khích tăng cường đối thoại, tin cậy, và tôn trọng giữa các tổ chức của người bệnh, những
người làm công tác y tế, và ngành dược;

• Gia tăng niềm tin của người dân dành cho những người làm công tác y tế, các tổ chức thiết chế,và hệ thống chăm
sóc sức khỏe cũng như ngành dược; và

• Tạo môi trường cho các tổ chức của người bệnh, những người làm công tác y tế, và ngành dược có thể trao đổi một
cách thực chất về việc cải thiện hiệu quả chăm sóc y tế và sức khỏe của người bệnh .

BỐI CẢNH

Tháng 1 năm 2014, năm tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu đã thiết lập Khung Thỏa ước 
về Hợp tác Đạo đức,  nhằm hỗ trợ các mối quan hệ hợp tác đối tác với mục tiêu đem đến những lợi ích tốt hơn cho 
người bệnh và hỗ trợ tốt hơn cho việc chăm sóc người bệnh chất lượng cao. Năm tổ chức này gồm: Liên minh các Tổ chức 
của Người bệnh Quốc tế (IAPO),  Hội đồng Điều dưỡng viên Quốc tế (ICN); Liên đoàn Quốc tế các nhà Sản xuất và Hiệp 
hội Dược (IFFPMA),  Liên đoàn Dược Quốc tế (FIP),  và Hiệp hội Y khoa Thế giới  (WMA).

Tương tự, người dân Canada cũng kỳ vọng các tổ chức của người bệnh, những người làm công tác y tế,  và ngành dược sẽ 
tuân thủ các chuẩn mực đạo đức cao nhất.

Hợp tác giữa các tổ chức của người bệnh, những người làm công tác y tế,  và ngành dược là yêu cầu thiết yếu và ngày càng 
trở nên quan trọng  trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hoạt động nghiên cứu.  Người dân Canada cần được 
đảm bảo rằng các quy tắc rõ ràng và minh bạch được thiết lập để củng cố sự hợp tác và những mối quan hệ đối tác trong 
giáo dục, thực hành lâm sàng và nghiên cứu. 

Các Bên tin rằng việc phá vỡ thế đơn lẻ và củng cố quan hệ giữa các đối tác sẽ giúp tối đa hóa chất lượng chăm sóc dành 
cho người bệnh và thúc đẩy các thành tựu y tế tiến bộ hơn. 



CAM KẾT DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH

Các Bên tin rằng người bệnh phải là ưu tiên hàng đầu đối với các tổ chức của người bệnh, những người làm công tác y tế,  
và ngành dược Canada. Thông qua hợp tác và các mối quan hệ đối tác, các Bên sẽ nỗ lực để thúc đẩy hoạt động chăm sóc 
sức khỏe đạt những bước tiến mới và cải thiện kết quả đầu ra cho người dân Canada. 

Người bệnh là ưu tiên số 1  – Sức khỏe và sự an toàn của người bệnh là ưu tiên số 1 của các Bên.  Các Bên cùng hợp tác để 
đảm bảo quyền lợi tốt nhất của người bệnh luôn được đặt ở vị trí trọng tâm trong mọi hoạt động của mình. 

Hợp tác và đối tác  – Các Bên cam kết hợp tác theo cách thức truyền cảm hứng cho sự tin cậy, minh bạch và nhằm mục 
đích đem lại những lợi ích và dịch vụ tốt hơn cho người bệnh. 

Trách nhiệm giải trình – Các Bên vận hành và thực hành theo các giá trị và trách nhiệm nêu trong các quy tắc đạo đức 
tương ứng của mỗi tổ chức, để duy trì tiêu chuẩn chuyên môn cao và nêu cao tính nhất quán, liêm trực của tổ chức,  ngành 
nghề, và cộng đồng của mình. Các Bên tránh mọi hoạt động gây xung đột lợi ích hoặc vi phạm các quy định pháp luật. 

NGHIÊN CỨU, ĐỔI MỚI VÀ CHUYỂN GIAO KIẾN THỨC 

Các Bên tin rằng hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức của người bệnh, những người làm công tác y tế,  bao gồm các nhà 
nghiên cứu, và ngành dược sẽ dẫn dắt và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng dịch vụ 
chăm sóc và kết quả đầu ra đối với sức khỏe người bệnh. 

Nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng – Nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng cần được tiến hành với mục đích phát triển và 
mở rộng kiến thức khoa học vì lợi ích của người dân Canada và vì sự tiến bộ của khoa học sức khỏe và chất lượng chăm sóc 
người bệnh. Các hoạt động nghiên cứu cần đảm bảo tính minh bạch, với những luận chứng đầy đủ từ góc độ đạo đức, thể 
hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, và có giá trị khoa học. Trách nhiệm đầu tiên của người làm nghiên cứu là trách 
nhiệm trước người bệnh. Mọi nghiên cứu cần được rà soát và phê duyệt trước bởi  ủy ban đạo đức nghiên cứu hoặc thử 
nghiệm lâm sàng với các thành viên có đầy đủ chuyên môn và năng lực, tuân thủ theo chính sách của tổ chức. 

Đào tạo Y khoa liên tục – Đào tạo y khoa liên tục giúp những người làm công tác y tế,  người làm nghiên cứu, và lãnh đạo 
cộng đồng luôn theo kịp những tiến bộ mới nhất trong thực hành chăm sóc sức khỏe, mài dũa kỹ năng, và tăng cường kiến 
thức và hiểu biết của mình. Những người làm công tác y tế cam kết duy tr  ì tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cao trong suốt 
sự nghiệp của mình, thông qua hoạt động đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục, khách quan. 

Hội nghị Chăm sóc Sức khỏe – Các Bên có vai trò quan trọng trong giáo dục nâng cao nhận thức và đánh giá những bước 
phát triển mới trong đào tạo, nghiên cứu, chính sách, quản trị y khoa, khoa học sức khỏe, và thực hành lâm sàng. Những 
người làm công tác y tế sẽ thường xuyên tham gia các hội nghị về chăm sóc sức khỏe, nhưng không hưởng lợi ích cá nhân từ 
các bên liên quan hay các nhà tài trợ cho sự kiện. Hoạt động tài trợ không nên bao gồm việc khoản đãi hay các hình thức bố 
trí khác dành cho khách mời cá nhân hoặc vợ chồng của những người tham gia hội nghị hoặc các diễn giả. 
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QUAN HỆ VÀ HÀNH XỬ

Các Bên tin rằng quan hệ hợp tác có ý nghĩa thiết yếu để chia sẻ và phổ biến kiến thức và thông lệ tốt nhất. Các Bên cùng 
hợp tác để xây dựng các quy tắc rõ ràng nhằm thiết lập sự tin cậy và củng cố hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, và hỗ trợ 
cộng đồng. 

Quà tặng cá nhân – Đại diện các doanh nghiệp trong ngành sẽ không trao, và người làm công tác y tế sẽ không nhận, bất 
cứ khoản chi hay các hình thức mua chuộc nào trái với quy định của pháp luật hoặc không đúng đắn, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở quà tặng cá nhân. Những người này sẽ không yêu cầu hoặc chấp nhận quà tặng, các hình thức mua 
chuộc, hoặc khoản đãi có thể ảnh hưởng, hoặc được cho là ảnh hưởng, đến các phán đoán chuyên môn. 

Tài trợ và hỗ trợ – Đôi khi, việc theo đuổi các nguồn kinh phí, tài trợ hoặc các hình thức hỗ trợ dự án khác là cần thiết để 
thúc đẩy các mục tiêu của tổ chức, ngành nghề, và các mục tiêu chăm sóc sức khỏe. Các tổ chức của người bệnh và những 
người làm công tác y tế tìm kiếm hoặc tiếp nhận kinh phí cần đảm bảm rằng các thỏa thuận tài trợ hoặc quan hệ với nhà 
tài trợ không ảnh hưởng hoặc làm gây tổn hại đến sứ mệnh, mục đích và các hoạt động vận động của tổ chức và ngành 
nghề của mình. Khi đại diện cho tổ chức tìm kiếm nguồn tài trợ, các Bên cần hành động một cách công bằng, có đạo đức 
và liêm chính, tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các chuẩn mực thực hành liên quan, và phải cung cấp thông tin 
về mọi xung đột lợi ích hoặc xung đột nhiệm vụ. Các Bên không được phép nhận hỗ trợ, như quà tặng hoặc đóng góp, vì 
những mục đích không nhất quán với sứ mệnh của mỗi tổ chức. Mọi sự hỗ trợ dành cho các tổ chức của người bệnh và hỗ 
trợ dành cho những người làm công tác y tế đều không được có bất cứ liên hệ gì đến việc cổ động hay quảng bá sản phẩm 
của doanh nghiệp, và những người làm công tác y tế không được phép tiến hành các buổi tọa đàm hoặc các sự kiện khác 
nhằm bán hàng cho bất cứ doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ dược hay thiết bị y tế nào. Mọi sự hỗ trợ đều phải 
được thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng, minh bạch.     

TRIỂN KHAI VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Các Bên có thể tiếp tục xây dựng và phát triển các quy tắc và nguyên tắc về hợp tác đạo đức của bản thân và đảm bảo triển 
khai các quy tắc, nguyên tắc đó. Cần thiết lập hệ thống để giáo dục nâng cao ý thức cho hội viên và báo cáo, xử lý các vi 
phạm, để hỗ trợ cho các chuẩn mực đạo đức và đảm bảo trách nhiệm giải trình ở cấp độ tổ chức cũn như từng cá nhân.

Khung Thỏa ước này được thừa nhận bởi Liên minh Best Medicines Coalition,  Liên minh Thiện nguyện Y tế Canada, 
Hiệp hội Y khoa Canada, Hiệp hội Điều dưỡng Canada, Hiệp hội Dược sỹ Canada, và Tổ chức Innovative Medicines 
Canada. Tất cả các nhóm đều có chung mối quan tâm là đảm bảo rằng quan hệ giữa người bệnh, những người làm công 
tác y tế,  và ngành dược được xây dựng và duy trì dựa trên các quyết định thể hiện tính đạo đức và trách nhiệm. Khung 
Thỏa ước này sẽ tiếp tục được cập nhật, và các tổ chức khác làm việc trong lĩnh vực cộng đồng bệnh nhân, khoa học phục 
vụ cuộc sống, và triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều có thể tham gia thừa nhận Khung Thỏa ước này.




