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Izjava o sukobu interesa  

stručne smjernice  

(naziv, registarski broj)  

na ruke 

(koordinator u izradi smjernica)  

Uvodne napomene  

 
Izrada smjernica u okviru zdravstvene skrbi pored stručne ekspertize zahtijeva izbjegavanje komercijalne 
ovisnosti i drugih vidova sukoba interesa, koji bi mogli utjecati na formu i sadržaj stručnih smjernica.  Postoje 
brojni materijalni (npr. financijski ili komercijalni) i nematerijalni (npr. politički, akademski ili osobni) odnosi, 
čiji stupanj utjecaja i značenje mogu varirati. Sukob interesa je otuda najčešde nezaobilazan, ali ne i obvezno 
problematičan glede utjecaja na sadržaj stručnih smjernica. 

 
Otuda je davanje izjave o odnosima i sukobu interesa koji mogu iz toga proizlaziti za autore smjernica i 
sudionike procesa konsenzusa odlučujude u procjeni kvaliteta smjernica, ali i za njihovu opdu legitimaciju i 
vjerodostojnost u javnosti i politici. 

Izjave o sukobu interesa prikuplja koordinator izrade smjernica, na početku projekta izrade smjernica. U 
slučaju projekata koji traju dulje vrijeme, mogu biti potrebne nove izjave. Pri tome je potrebno raspraviti i 
procijeniti dolazi li u pitanje potrebna neutralnost sudionika u izradi stručnih smjernica, i u kojim oblastima 
profesionalnih odluka treda osoba može imati nemjerljiv utjecaj preko nekog eksperta u skupini za izradu 
smjernica. 

Sadržaji izjava i rezultati rasprave u slučaju sukoba interesa trebaju biti transparentno navedeni u 'Izvješću o 
izradi smjernica'. U cjelovitoj verziji smjernica potrebno je ukazati na postupak davanja i procjene izjava o 
sukobu interesa.  

Ovime Vas molimo da popunite i potpišete dolje navedenu izjavu.  
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Izjava 

 
Izjava se odnosi na financijske i komercijalne (materijalne), kao i psihološke i socijalne (nematerijalne) 
aspekte, kao i interes samih sudionika i/ili njihovih osobnih/profesionalnih partnera unazad tri godine. 
Molimo Vas za konkretne podatke za slijedeća pitanja:  

1. Savjetnik, odnosno vještak ili pladeni suradnik u znanstvenom vijedu tvrtke s područjem djelovanja u 
zdravstvu  (npr. farmaceutska industrija, medicinski produkti), komercijalno orijentiranog instituta ili 
osiguranja   

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:  

2. Sudjelovanje u školovanju ili održavanje pladenih predavanja, autorstvo ili suradništvo pladeno od 
strane tvrtke s područjem djelovanja u zdravstvu  (npr. farmaceutska industrija, medicinski 
produkti), komercijalno orijentiranog instituta ili osiguranja   

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:  

3. Financijska pomod (treda osoba) u svrhu istraživanja ili izravno financiranje suradnika zdravstvene 
ustanove od strane tvtke s područjem djelovanja u zdravstvu  (npr. farmaceutska industrija, 
medicinski produkti), komercijalno orijentiranog instituta ili osiguranja  

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:  

4. Vlasništvo/licenca za neke lijekove/medicinske produkte  (npr. patent, autorsko pravo, pravo na 
prodaju) 

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:   

5. Posjedovanje dionica, akcija i udjela u tvrtkama s područjem djelovanja u zdravstvu    

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:   
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6. Osobni odnosi s predstavnicima tvrtki s područjem djelovanja u zdravstvu:  

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:   

 
7. Pripadnost relevantnim stručnim i strukovnim društvima povezanim s izradom smjernica, nositelj 

mandata u okviru izrade smjernica   

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:   

8. Politički, akademski (npr. pripadnost određenoj „školi“), znanstveni i osobni interesi, koji bi mogli 
predstavljati mogude konflikte  

 
            Ne 

            Da, ukoliko je odgovor potvrdan navesti konkretne podatke:   

9. Sadašnji poslodavac, relevantni poslodavci tijekom zadnje tri godine   

Ocjena 

Postoji li značajan sukob interesa na temelju gore navedenih točaka, prema Vašem mišljenju? 

 
            Ne 
            Da  

ukoliko je odgovor potvrdan, molimo navedite prijedloge za raspravu unutar skupine za stručne smjernice  
(npr. uzdržanost pri glasovanju po specifičnim pitanjima):  

 

Mjesto, datum, ime i prezima (tiskana slova), potpis i adresa (ustanova, ulica i broj, mjesto, e-mail adresa)  

_____________________________   ______________________________  ________________________ 


