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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Budujemy 

świadomość

Promujemy 
postawę etyczną

Wdrażamy systemy 
antykorupcyjne w szpitalach

Prowadzimy 
kampanię edukacyjną

Edukujemy

Zapraszamy do udziału 
w projekcie

ul. T. Chałubińskiego 8, 28:81
OO-613 Warszawa
NIP: 113-24-31-298

+48 606 780 842

biuro@medkompas.pl

www.medkompas.pl

promujemy etyczną współpracę

wdrażamy systemy antykorupcyjne

MedKompas to projekt prowadzony przez 
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów 

Medycznych POLMED

edukujemy
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 

WYROBÓW MEDYCZNYCH 
POLMED



O projekcie Cele projektu

Przeprowadzenie 60 bezpłatnych warsztatów 
„Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym 

w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne 
współpracy branży medycznej z sektorem 

ochrony zdrowia” 

Wdrożenie systemów antykorupcyjnych 
w 21 szpitalach na terenie całego kraju

Organizacja czterech paneli dyskusyjnych/debat

Rozpowszechnianie standardów medycznych 
wśród uczestników systemu ochrony zdrowia

MedKompas to inicjatywa promująca 
zasady etycznej współpracy pomiędzy 
przedstawicielami rynku wyrobów 
medycznych a przedstawicielami 
ochrony zdrowia. 

Inicjatywa ta jest prowadzona w różnych 
odsłonach od 2011 r. W obecnym etapie 
projektu, który będzie prowadzony 
w okresie od października 2019 do końca 
września 2023, koncentrujemy się na:  

prowadzeniu bezpłatnych warsztatów 
„Zapobieganie zagrożeniom 
korupcyjnym w jednostce leczniczej. 
Standardy prawno-etyczne współpracy 
branży medycznej z sektorem ochrony 
zdrowia” 

bezpłatnym wdrażaniu systemów 
antykorupcyjnych w jednostkach 
ochrony zdrowia 

Cele projektu O Izbie POLMED Cele projektu

D

Ogólnopolska Izba Gospodarcza 
Wyrobów Medycznych POLMED 
to największa organizacja zrzeszającą 
producentów i dystrybutorów działających 
na polskim rynku wyrobów medycznych.

Do naszych priorytetów należy szeroko 
rozumiane reprezentowanie i wspieranie 
firm działających w branży wyrobów 
medycznych. 

Dążymy również do stworzenia przyjaznego 
i transparentnego środowiska biznesowego. 

Damy o to, aby relacje pomiędzy 
podmiotami działającymi na rynku ochrony 
zdrowia w obszarze wyrobów medycznych 
odbywały się w sposób etyczny, 
z poszanowaniem obowiązującego prawa.

Transparentność  
i zaufanie  

to podstawa sukcesu 
naszej branży 

Warsztaty:  
pracownicy placówek ochrony zdrowia 
(dyrektorzy, menedżerowie ochrony 
zdrowia, pracownicy administracyjni, 
lekarze, pielęgniarki, osoby 
współpracujące regularnie z partnerami 
z sektora prywatnego, członkowie 
komisji przetargowych, pracownicy aptek 
szpitalnych, działy prawne  itp.)

Wdrożenia systemów antykorupcyjnych: 
placówki ochrony zdrowia

Grupa docelowa projektu Cele projektu

KatarzynaRadziejewsk
Przekreślenie
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