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Latar Belakang
KODEKI
Kemandirian Profesi
Pasal 3 :
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan
hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi

Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri
Pasal 21 :
Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan

Sumpah Dokter
Butir 8 :
Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan,
kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien

UUPK 29 TAHUN 2004
Pasal 51 ayat e :
Dokter dalam melaksanakan praktek mempunyai kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi

Hubungan Unik
Dokter

Farmasi

Kode etik pemasaran usaha farmasi Indonesia

(terikat kode etik/sumpah dokter)
1.

Pelayan kesehatan

2.

Butuh mencari informasi secara kontinu
perihal produk farmasi dan alat
diagnostik kedokteran/tindakan medis
yang aktual

3.

Informasi didapat lewat majalah kesehatan/kedokteran, mengikuti simposium, seminar, workshop

4.

Sering menerima informasi secara individual di tempat praktek produk
farmasi /alat kedokteran baru

5.

Wajib meningkatkan ilmu kedokteran
secara terus menerus (P2KB)

1.
2.
3.

4.

5.

Pelaku bisnis
Butuh memberikan informasi perihal produk farmasi/ alat diagnostik kedokteran
Informasi diberikan lewat majalah kesehatan/kedokteran simposium, seminar,
workshop karena tidak boleh disampaikan
secara umum
Sering disampaikan juga penjelasan
scientific yang spesifik secara individual
perihal :
- Komposisi kandungan obat
- Indikasi
- Kontra indikasi
- Efek samping
- Interaksi
- Bentuk sediaan
Memberi dukungan dalam rangka P2KB
adalah bentuk promosi industri farmasi

Dukungan Bantuan
Adalah pendanaan semata-mata untuk program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan
(P2KB) diberikan :
1.
Sukarela, transparan dan akuntabel
2.
Penerima dukungan adalah tenaga medis, organisasi profesi termasuk perhimpunan terkait
3.
P2KB dilaksanakan terencana dan diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang
di akreditasi oleh organisasi profesi
4.
Dalam hal ini industri farmasi tidak boleh menawarkan hadiah /penghargaan, insentif donasi
finansial yang dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat produk industri
farmasi tertentu
5.
P2KB dilakukan dengan dilandasi KODEKI
6.
Diberikan dalam bentuk :
Registrasi
Transportasi
Akomodasi
Honorarium Pembicara/Narasumber/Moderator

Donasi
Adalah kegiatan promosi industri farmasi dalam bentuk kegiatan ilmiah
untuk penyebarluasan informasi obat yang diberikan kepada institusi
dalam lingkup IDI :
1. Dalam hal pemberian donasi industri farmasi tidak boleh
menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi finansial atau
dalam bentuk lain sejenis, yang dikaitkan dengan penulisan resep
atau anjuran penggunaan obat/produk perusahaan tertentu
2. Pemberian donasi dari perusahaan farmasi hanya diperbolehkan
untuk organisasi profesi kedokteran dan tidak diberikan kepada
dokter secara individual

Sponsorship
Adalah kegiatan promosi obat dilakukan oleh industri farmasi dan pedagang
besar farmasi, dalam bentuk kegiatan ilmiah untuk penyebarluasan informasi
obat bagi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melibatkan
tenaga medis
1. Tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh dipengaruhi oleh
sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
Para pihak dilarang menjuruskan pasien untuk menggunakan produk
tertentu
2. Sponsorship apapun yang diberikan industri farmasi untuk mempromosikan suatu produk, tidak boleh disyaratkan/dikaitkan dengan
kewajiban untuk menggunakan atau meresepkan produk dimaksud
3. Industri farmasi dilarang memberikan honorarium dan atau uang saku
kepada seorang tenaga medis untuk menghadiri pendidikan kedokteran
berkelanjutan/ promosi produk industri farmasi, kecuali tenaga medis
tersebut berkedudukan sebagai, narasumber atau menjadi moderator

ATTENSI
5. Penerima dukungan bantuan, donasi, dan sponsorship wajib
melaporkan kegiatan dan penerimaannya kepada organisasi
profesi dengan tembusan kepada fasilitas kesehatan/rumah sakit
yang bersangkutan segera setelah kegiatan dilaksanakan untuk
diteruskan kepada PB IDI/PB PDGI yang akan melakukan
klarifikasi dan tindak lanjut terhadap laporan dimaksud sesuai
peraturan yang berlaku.

Sumpah Dokter
Butir :
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat
dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya
sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan
tradisi luhur profesi kedokteran.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya
tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan,
kebangsaan, kesukuan, gender, politik, materi, kedudukan
sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban
terhadap pasien.

Kewajiban Umum
Mukadimah KODEKI :
pegang teguh secara konsisten 6 sifat dasar yang harus
dimiliki oleh setiap dokter.
1. Sifat keluhuran
2. Kemurnian niat
3. Keluhuran budi
4. Kerendahan hati
5. Kesungguhan kerja
6. Integritas ilmiah dan sosial

TERIMA KASIH

