CERTYFIKAT SPEŁNIENIA WYMOGÓW
ETYCZNYCH

Warszawa, 10.02.2020

Zaświadcza się, że wydarzenie pod nazwą XII Międzynarodowe
Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki,
które odbędzie się w dniach 5-7 marca 2020 r. w Wiśle, jest zgodne
z ocenianymi zasadami Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych
Izby POLMED.
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa kongresu: XII Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki
Miasto: Wisła
Termin: 5-7 marca 2020 r.
Miejsce: Hotel Gołębiewski w Wiśle
Strona internetowa: https://cornea2020.icongress.pl/
Data wystawienia certyfikatu: 10.02.2020

Niniejszy certyfikat został wystawiony w oparciu o ocenę informacji o wydarzeniu uzyskanych od
organizatora, w szczególności udostępnionych na stronie internetowej wydarzenia, na dzień wystawienia
certyfikatu.
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KRYTERIA OCENY:
PROGRAM WYDARZENIA: ZGODNE – program wydarzenia nie obejmuje elementów rozrywkowych, a przewiduje
wyłącznie wykłady i treści naukowe. W dniu 5 marca w godzinach wieczornych przewidziany jest element rozrywkowy –
koncert. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w tym zamieszczonymi na stronie wydarzenia, nie jest on objęty programem
wydarzenia, a także jest osobno płatny ze środków niepochodzących od firm medycznych. Dodatkowo, nie zakłóca on
merytorycznych części wydarzenia.

GOŚCIE: ZGODNE - z uzyskanych informacji nie wynika, aby pieniądze przekazywane przez firmy były przeznaczone na
wyżywienie, podróż, zakwaterowanie i inne wydatki gości HCP ani innych osób, które obiektywnie nie są zawodowo
zainteresowane informacjami przekazywanymi podczas wydarzenia;

DOZWOLONE PRZEJAWY GOŚCINNOŚCI: ZGODNE - Organizator nie zachęca i nie wspiera Firm Członkowskich w
okazywaniu HCP nadmiernej „gościnności”;

KOMUNIKACJA TOWARZYSZĄCA: ZGODNE – komunikacja Organizatora dot. wydarzenia skupia się na merytorycznych
walorach wydarzenia. Rekomendujemy, aby materiały na stronie nie odnosiły się do aspektów rozrywkowych lub
turystycznych lokalizacji wydarzenia;

PODRÓŻ: ZGODNE - Organizator wydarzenia nie oferuje usług w zakresie organizacji transportu na i z miejsca wydarzenia.
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KRYTERIA OCENY:
LOKALIZACJA I OBIEKT WYDARZENIA POZA ZAKRESEM CERTYFIKACJI
Do momentu uruchomienia Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) ocena zgodności lokalizacji i obiektu wydarzenia nie
jest objęta certyfikacją Izby POLMED.
Wskazujemy, że wydarzenie odbywa się w trakcie trwania zimowego sezonu turystycznego w rozumieniu Kodeksu, w miejscowości,
której wizerunek kojarzony jest z wypoczynkiem i turystyką. Pomimo, że wydarzenie ma charakter ogólnopolski, lokalizacja nie
zapewnia centralnego położenia dla większości uczestników, a łatwość dojazdu jest dyskusyjna. Wybór lokalizacji wynika zaś m.in. z
faktu, że siedzibę w Wiśle ma jeden z organizatorów wydarzenia.
Zaznaczamy, że hotel Gołębiewski w Wiśle jest obiektem niezgodnym z wymaganiami Kodeksu Etyki. Jest on głównie kojarzony z
wypoczynkiem, rozrywką i rekreacją. Obiekty spełniające kryteria Kodeksu powinny posiadać charakter ściśle
biznesowy/szkoleniowy.
Z powyższych względów zastrzegamy, że w kolejnych latach wydarzenie odbywające się w tej lokalizacji i obiekcie w analogicznym
terminie może nie otrzymać certyfikatu zgodności z wymaganiami etycznymi. Ocena zależna będzie od konkretnych okoliczności
towarzyszących wydarzeniu.
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Ogólnopolska Izba
Gospodarcza Wyrobów
Medycznych
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