hội thiết bị y tế việt nam

BỘ QUY ƯỚC ỨNG XỬ

TRONG HÀNH NGHỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Trang thiết bị y tế (TTBYT) là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, vật liệu cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in-vitro, phần mềm
(software) được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu TTBYT để phục vụ cho con người.
Thầy thuốc, Thuốc chữa bệnh và Trang thiết bị y tế là 3 yếu tố chủ yếu quyết định chất lượng và hiệu quả của công tác y tế.
Trang Thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt vì nó liên quan trực tiếp tới tính mạng của người bệnh, nhân viên y tế và môi sinh.
Vì tầm quan trọng, những yêu cầu đặc biệt và tính nhân văn cao của TTBYT như trên; Chúng tôi: Những tổ chức, cá nhân hành
nghề TTBYT (bao gồm các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo dưỡng, sửa chữa và dịch
vụ kỹ thuật) cùng nhau đồng thuận cam kết thực hiện nghiêm chỉnh bộ Quy ước ứng xử trong hành nghề TTBYT gồm 10 Quy ước
sau đây:

1. Đặt lợi ích của người bệnh, sức khỏe của nhân dân lên trên hết.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và những quy định chuyên môn liên quan đến từng lĩnh
vực hành nghề.
3. Chỉ cung cấp ra thị trường những TTBYT đáp ứng đầy đủ yêu cầu chất lượng do cấp có thẩm
quyền quy định. Cung cấp cho khách hàng đầy đủ hồ sơ về xuất xứ hàng hóa (C/O), Chứng
chỉ chất lượng hàng hóa (C/Q), năm sản xuất cùng tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình
bảo dưỡng sản phẩm.
4. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành, tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý
Nhà nước. Đảm bảo công khai, minh bạch, liêm chính, kiên quyết đấu tranh với những hiện
tượng tiêu cực trong hành nghề.
5.Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan quản lý và khách hàng khi: Thiết bị
có sự cố do sai sót hệ thống từ nhà sản xuất cũng như những thay đổi: giải thể, sáp nhập, phá
sản của các nhà sản xuất và phân phối mà mình có liên quan.
6. Trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật TTBYT đảm bảo: Thiết bị khi thực hiện dịch vụ, đưa vào sử
dụng phải: chính xác, ổn định, an toàn, hiệu quả. Trung thực, khách quan và khoa học trong
hoạt động tư vấn kỹ thuật TTBYT.
7. Trong hoạt động đào tạo nhân lực chuyên ngành kỹ thuật TTBYT đảm bảo: Cơ bản, cập nhật
và gắn liền với thực tế.
8. Trong nghiên cứu – chế tạo và sản xuất TTBYT luôn hướng tới tính hiện đại, hiệu quả, an
toàn, ổn định, thẩm mỹ, giảm thiểu đau đớn, khó chịu cho người bệnh và thân thiện với môi
trường.
9. Trung thực, thật thà, đoàn kết và tôn trọng đồng nghiệp, sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ nhau
trong hành nghề.
10. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp để chất
lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
nhân dân.

(Ban hành kèm quyết định số 50/QĐ-TWH, ngày 20 tháng 10 năm 2016)

