KRITÉRIÁ EACCME na akreditáciu vzdelávacích podujatí (LEE)
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I. UEMS-EACCME®

Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) bola založená v roku 1958 s cieľom zastupovať
záujmy špecializovaných lekárov na medzinárodnej úrovni. UEMS je mimovládna dobrovoľnícka
organizácia, ktorej členovia sú národné zdravotnícke organizácie, ktoré zastupujú lekárskych
odborníkov v Európskej únii a pridružených krajinách.
V januári 2000 UEMS zriadila Európsku akreditačnú radu pre ďalšie vzdelávanie v medicíne
(EACCME®) (European Accreditation Council for Continuing Medical Education®), s cieľom
podporiť najvyššie štandardy v oblasti vývoja, poskytovania a harmonizácie pokračujúceho
medicínskeho vzdelávania (CME) a neskôr pokračujúceho profesionálneho rozvoja (CPD).
Účelom EACCME® bolo poskytnúť akreditáciu medzinárodného CME v Európe a uľahčiť uznávanie
kreditov medzi rôznymi krajinami v Európe. Na dosiahnutie tohto cieľa podpísali UEMS-EACCME®
dohody o spolupráci s krajinami v Európe a tiež mimo Európy.
V záujme podpory tohto procesu rozpoznávania UEMS-EACCME® zaviedol spoločnú "CME menu":
Európsky kredit CME (ECMEC®).
V roku 2009 sa zaviedli EACCME® kritériá pre akreditáciu materiálov elektronického vzdelávania.
V roku 2016 sa implementoval systém EACCME®- EACCME® 2.0 vrátane nových foriem aktivít
CME/CPD.

Poznámka:
EACCME® aj ECMEC® sú registrované ochranné známky UEMS a nemôžu byť použité bez
predchádzajúceho povolenia UEMS.
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II. Dohody s európskymi a mimoeurópskymi akreditačnými orgánmi

Európa
EACCME® podpísala dohody s väčšinou európskych krajín. Úplný a aktualizovaný zoznam
podpísaných dohôd v Európe nájdete na adrese www.eaccme.eu
Krajiny, s ktorými EACCME® podpísala dohody, uznávajú kredity EACCME®.
Všetky ostatné krajiny môžu dobrovoľne uznávať kredity EACCME®. V prípade týchto krajín budete
musieť požiadať aj ústredný, alebo príslušný regionálny akreditačný orgán.
USA
UEMS-EACCME® má dohodu o vzájomnom uznávaní kreditov s Americkou lekárskou asociáciou
(American Medical Association) (AMA) pre živé vzdelávacie podujatia a e-learningové materiály od
roku 2000. Dohoda bola obnovená v roku 2014 na ďalšie 4 roky.
Otázka teritoriality je veľmi dôležitá; obe organizácie sú plne zodpovedné za činnosti, ktoré sa konajú
alebo organizujú v rámci ich pôsobnosti. UEMS-EACCME® je ústredným orgánom pre akreditáciu
podujatí v Európe a AMA je ústredným orgánom pre uznávanie kreditov CME v USA.
E-learningové aktivity musia byť certifikované na kredit v procese, na ktorom je založený
poskytovateľ CME, t. J. AMA PRA kategória 1 Credit ™ pre poskytovateľov amerických CME a kredit
ECMEC® pre organizácie v krajinách reprezentovaných UEMS.
Kanada
UEMS-EACCME® má dohodu o vzájomnom uznávaní kreditov s Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada (RCPSC) pre živé vzdelávacie podujatia od roku 2011.
Otázka teritoriality je veľmi dôležitá; obe organizácie sú plne zodpovedné za činnosti, ktoré sa konajú
alebo organizujú v rámci ich pôsobnosti. UEMS-EACCME® je ústredným orgánom pre akreditáciu
udalostí v Európe a RCPSC je ústredným orgánom pre akreditáciu udalostí v Kanade prostredníctvom
svojich akreditovaných poskytovateľov.
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III. Definície

Živá vzdelávacia akcia (LEE):
Stretnutie / podujatie, ktorého primárnym cieľom je poskytovanie lekárskych vzdelávacích materiálov
zdravotníckym odborníkom, s cieľom dosiahnuť vzdelávací prínos. Vyžaduje prítomnosť účastníka na
mieste podujatia, alebo tele-prítomnosť, keď sa podujatie uskutoční. Každá forma prítomnosti /
účasti vyžaduje silný mechanizmus umožňujúci potvrdenie účasti. Očakáva sa, že v dôsledku tohto
vzdelávacieho procesu budú mať tiež prospech pacienti a to zo skúseností a poznatkov, ktoré získali
ich špecializovaný lekári a ktoré v vo svojej praxi uplatnia. Rozšírením sú živé webináre považované
tiež za LEE. Webinár je live online vzdelávacia prezentácia, počas ktorej je možné potvrdiť účasť
divákov a podávať otázky a poskytovať odpovede. Nahrávanie živého vzdelávacieho podujatia
sprístupneného on-line až po podujatí sa nepovažuje za LEE. Preto nie je prípustné previesť kredity
poskytnuté LEE divákovi online záznamu LEE. Záznam sa však môže považovať za materiál
elektronického vzdelávania, ak spĺňa kritériá akreditácie materiálov elektronického vzdelávania.
E-learningový materiál:
E-learning je učenie využívajúce elektronické technológie na prístup k trvalému vzdelávaciemu
obsahu v čase vhodnom pre študenta. Vo väčšine prípadov ide o kurz alebo program dodaný úplne
online. Mal by využívať moderné dostupné IT možnosti.
Zmiešané vzdelávanie:
Vzdelávací program, ktorý spája povinnú účasť v LEE a dokončenie príslušnej zložky e-learningu. Ak
chcete požiadať o akreditáciu modulu zmiešaného učenia, musíte požiadať o komponent živého
vzdelávania a tiež o komponent e-learning modulu samostatne.
Pokračujúci profesionálny rozvoj (CPD) a pokračujúce lekárske vzdelávanie (CME):
Pokračujúci profesionálny rozvoj pre lekárov označuje všetky profesionálne rozvojové aktivity, ku
ktorým dochádza po získaní odbornej kvalifikácie. Zahŕňa mnoho foriem vzdelávania a odbornej
prípravy, ktoré umožňujú jednotlivým lekárom udržiavať a zlepšovať štandardy lekárskej praxe
prostredníctvom rozvoja vedomostí, zručností, prístupu a správania.
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Bias:
Bias (skreslenie) je pojem používaný na opis tendencie alebo preferencie voči konkrétnej perspektíve,
ideológii alebo výsledku, najmä ak tendencia zasahuje do schopnosti byť nestranný, bez predsudkov
alebo objektívny. Bias môže byť vedecký, politický, ekonomický a finančný, náboženský, pohlavný,
etnický, rasový, kultúrny alebo geografický. Prípad skreslenia sa môže vyskytnúť vo vzťahu k
konkrétnemu odvetviu alebo komerčnému produktu, ako je mechanické zariadenie alebo
farmaceutické činidlo, alebo vo vzťahu k určitému intelektuálnemu, politickému alebo inému
pohľadu, v situáciách, keď je celý rad výrobkov alebo názorov rovnako užitočný alebo platný.
Fakulta:
Fakulta zahŕňa: pozvaných rečníkov, rečníkov, trénerov, moderátorov okrúhlych stolov, diskusných
facilitátorov, vývojárov a moderátorov vzdelávacieho obsahu a formátu e-learningového materiálu
atď. Nezahŕňa prezentátorov abstraktu/ otvoreného článku / prezentácie / posteru na stretnutiach
mimo CME, rečníkov na priemyselných sympóziách a iných neakreditovaných zasadnutiach.
Organizačný / vedecký výbor:
Ľudia zodpovední alebo prispievajúci k návrhu podujatia, výberu a príprave formátu a obsahu
programu, výberu fakulty atď. Toto nezahŕňa nemedicínsky personál zodpovedný za logistickú časť
usporiadanie podujatia, ani nezahŕňa členov fakulty podujatia, ktorí sa nezúčastnili prípravy
podujatia.
Neobmedzený vzdelávací grant:
Neobmedzený grant na vzdelávanie je finančné sponzorstvo, ktoré sponzor poskytol poskytovateľovi
prostredníctvom transparentnej zmluvy. Všetky finančné prostriedky musia byť poskytnuté bez
akéhokoľvek pokusu sponzora ovplyvniť program, jednotlivé zasadnutia, témy na diskusiu, obsah
alebo výber členov fakulty.
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IV. Kto je oprávnený požiadať o akreditáciu CME?

EACCME® uvažuje o udalostiach týkajúcich sa akreditácie ktoré predkladajú:
- individuálny lekár
- univerzitné alebo nemocničné oddelenie
- vedecká lekárska spoločnosti
- národné zdravotnícke združenie
- lekárska komunikačná agentúra
- profesionálny kongresový organizátor (PCO)
- žiadosti iných typov poskytovateľov budú posudzované od prípadu k prípadu, pokiaľ je prihláška
podporovaná príslušným lekárom, ktorý prevezme zodpovednosť za prihlášku. Táto osoba musí byť
zaregistrovaná u svojho národného regulačného orgánu.

EACCME® nebude brať do úvahy akreditačné udalosti, v ktorých je obsah, formát alebo fakulta
ovplyvňovaná priemyslom.
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V. Všeobecné zásady EACCME®

UEMS-EACCME® poskytuje akreditáciu pre lekárske vzdelávanie najvyššej kvality, čím podporuje
najlepšiu a najaktuálnejšiu starostlivosť o pacientov v Európe. Na zabezpečenie tohto
vysokoškolského vzdelania stanovila EACCME® tieto zásady:
Obchodný vplyv a zaujatosť
- poskytované vzdelanie musí byť bez akéhokoľvek obchodného vplyvu alebo zaujatosti;
- poskytované vzdelanie nesmie mať žiadnu formu reklamy;
- sponzorstvo musí mať formu neobmedzeného vzdelávacieho grantu;
- LEE poskytovaných výhradne farmaceutickým alebo zdravotníckym výrobcom alebo distribútorom
nebudú zvažované na akreditáciu.
Vzdelávacie potreby a ciele vzdelávania
- vykonanie posúdenia potrieb sa musí vykonať pred uskutočnením LEE;
- je potrebné definovať potreby vzdelávania a vzdelávacie výstupy.
Konflikt záujmov a riešenie konfliktu záujmov
- konflikt záujmov bude musieť zverejniť organizačný/vedecký výbor a fakulta;
- akýkoľvek skutočný konflikt záujmov bude potrebné vyriešiť pred LEE.
Zúčastnenie sa študentov a spätná väzba
- bude potrebné monitorovať účasť učiacich sa (poslucháčov, či študentov) ;
- od učiacich sa (poslucháčov, či študentov) sa očakáva, že poskytnú spätnú väzbu o LEE;
- poskytovateľ musí predložiť správu o podujatiach na základe spätnej väzby učiacich sa (poslucháčov,
či študentov).
Kontrola kvality
- UEMS-EACCME® bude náhodne vykonávať kontrolu kvality akreditovaných udalostí na mieste, aby
sa zabezpečila zhoda s akreditačnými kritériami EACCME®.
Ostatní zdravotnícki pracovníci
- EACCME® zváži podporu akreditácie pre ostatných zdravotníckych pracovníkov (okrem lekárov) v
spolupráci s príslušnými odbornými orgánmi.
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VI. Požiadavky na akreditáciu činnosti CME/CPD

Všetky nižšie uvedené kritériá sú kritériá „ESSENTIAL“. (ESENCIÁLNE)
POSKYTOVATEĽ MUSÍ:
1. Štruktúra LEE na splnenie definovaných vzdelávacích potrieb.
Posúdenie potrieb musí byť vykonané pred vypracovaním aktivity CME/CPD. Proces
hodnotenia potrieb je určený na identifikáciu medzery medzi súčasnou situáciou a
požadovanou situáciou.
Existujú rôzne typy hodnotenia potrieb:
- Výsledky hodnotenia z predchádzajúcej činnosti
- Prieskumy potenciálnych účastníkov
- Uverejnenie nového klinického usmernenia alebo nového výskumu
- Legislatívne (regulačné) organizačné zmeny týkajúce sa starostlivosti o pacienta...
Musí sa merať nezrovnalosť medzi súčasnou situáciou a požadovanou situáciou, aby sa
náležite identifikovala potreba. Potrebou môže byť túžba zlepšiť súčasný výkon alebo opraviť
nedostatok.
Musí sa poskytnúť krátky opis tohto procesu hodnotenia potrieb a odvodených potrieb
vzdelávania.
2. Definujte "cieľové publikum", pre ktoré je LEE s najväčšou pravdepodobnosťou vhodná.
Cieľové publikum musí spadať do kompetencie UEMS-EACCME® (plne kvalifikovaní lekári).
Cieľové publikum musí byť preto vysvetlené z hľadiska špecializácie a seniority (postavenia)
účastníka (poslucháča, študenta).
Akreditovaná akcia EACCME® je otvorená všetkým zainteresovaným lekárom a iným
zdravotníckym pracovníkom, nielen tým, ktorí zodpovedajú opísanému cieľovému publiku.
Certifikáty EACCME® sa preto môžu distribuovať ľubovoľnému inému zdravotníckemu
odborníkovi, ktorý sa zúčastňuje akreditovanej akcie (t. j sestrám, lekárnikom, klinickým
vedcom ...), ktorí chcú využívať kredity EACCME®. Očakáva sa, že združenie zdravotníckych
odborníkov bude dobrovoľne uznávať kredity EACCME®.
3. Identifikovať a oznámiť očakávaný výsledok vzdelávania LEE.
Očakávaný výsledok vzdelávania je formálnym vyhlásením o tom, čo účastníci očakávajú od
podujatia. Očakávané výpovede o výsledkoch učenia sa týkajú konkrétnych
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poznatkov, praktických zručností, oblasti profesionálneho rozvoja, postojov, zručnosti
myslenia, vyššej úrovne myslenia atď., teda toho, čo členovia fakulty očakávajú, že sa
účastníci naučia, rozvinú alebo zvládnu po účasti na podujatí.
Pri definovaní vzdelávacích výsledkov podujatia i sa musia vyjadriť akčné slovesá,
ktoré vyjadrujú, čo môžu účastníci urobiť. Napr. analyzovať, vytvárať, porovnávať, hodnotiť.
Príklad: "Po účasti na podujatí budú účastníci schopní + akčné sloveso + niečo."
Musí sa poskytnúť zoznam vzdelávacích výsledkov.
4. Uveďte názov LEE, jeho miesto konania, dátum (dátumy) a jasný opis povahy podujatia.
Názov: musí byť totožný s názvom používaným vo všetkých materiáloch súvisiacich s
podujatím. Nie je prípustné mať v názve podujatia názov priemyselného sponzora alebo
komerčného produktu.
Miesto konania: EACCME® sa zaoberá akreditáciou medzinárodných podujatí v Európe a
mimo nej (s výnimkou USA a Kanady, s ktorými má EACCME® dohody o vzájomnom uznávaní
kreditov).
Pri medzinárodných udalostiach v Európe sa bude EACCME® usilovať o schválenie národným
akreditačným orgánom krajiny, v ktorej sa podujatie koná.
Pri medzinárodných podujatiach mimo Európy EACCME® akceptuje takéto prihlášky, ak sa ich
zúčastnia európski účastníci a/alebo fakulty.
EACCME® však podporuje akreditáciu medzinárodných podujatí mimo Európy, aj keď
neexistujú európski účastníci a žiadna európska fakulta. V tomto prípade sa akreditácia
EACCME® považuje za "známku excelentnosti". Pre tieto podujatia bude EACCME®
uplatňovať štandardné kritériá EACCME®. Tieto podujatia by mali prilákať účastníkov z
niekoľkých krajín. Prihláška a program musia byť predložené v angličtine.
Dátum: EACCME® bude akceptovať jeden súbor dátumov pre každú udalosť. Pre každé
opakovanie tej istej udalosti sa musí podať samostatná žiadosť.
Povaha podujatia: Budete musieť uviesť, či je podujatie:
- kongres
- konferencia
- kurz
- satelitné sympózium
- praktický workshop (hands-on workshop)
- iný: žiadateľ musí objasniť...
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EACCME® nebude akreditovať komerčné sympóziá.

LEE MUSÍ:
5. byť prezentované spôsobom vhodným pre medzinárodné publikum.
EACCME® nebude akreditovať čisto miestne / národné podujatia s účasťou iba miestnych /
národných účastníkov. Toto je právomoc národného akreditačného orgánu.
Národná akcia, prilákajúca zahraničných účastníkov, však môže byť považovaná za
akreditovateľnú zo strany EACCME®.
EACCME® akredituje medzinárodné podujatia na celom svete (s výnimkou USA a Kanady) s
účasťou európskych poslucháčov (študentov) / účastníkov, fakulty a bez účasti európskych
účastníkov / fakúlt, v prípade, že udalosť priláka účastníkov z viacerých krajín a je k dispozícii
program predložený s prihláškou v angličtine.
Musí sa použiť medzinárodná terminológia pre postupy a terapeutické pomôcky.
6. Zahrňte metódy na podporu aktívneho učenia.
EACCME® podporuje používanie metód na podporu aktívneho vzdelávania dospelých.
Použitými metódami môže byť jedna alebo kombinácia nasledujúcich:
- Diskusný čas
- Kvíz
- Relácia Otázky a odpovede
- Tréning
- Skupiny
- Otvorený priestor
- Elektronická komunikácia
- Iné: žiadateľ musí objasniť.
7. Dané podujatie má byť vykonávané v súlade so všetkými príslušnými etickými, lekárskoprávnymi, regulačnými, priemyselnými a právnymi požiadavkami.
POSKYTOVATEĽ MUSÍ:
8. Uveďte podrobné informácie o trvaní LEE.
Poskytovateľ musí uviesť čas začiatku a konca každého dňa programu (vrátane prestávok na
obed a prestávok na kávu) spolu s počtom vyučovacích hodín za deň a za celú udalosť.
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Na akreditáciu sa budú brať iba čisto vedecké zasadnutia.
Obchodné stretnutia, prestávky na kávu / obed, úvodné / záverečné ceremoniály,
hodnotenia atď. nebudú mať udelené ECMEC®.
9. Uveďte mechanizmus (mechanizmy), ktorými sa overí, či sa účastník (poslucháč, či študent)
zapája do LEE s cieľom splniť vzdelávací cieľ (ciele).
Jednoduchá registrácia účasti na podujatí nie je dostatočná.
Budete musieť vysvetliť, ako sa počas trvania podujatia monitoruje účasť poslucháčov
(účastníkov,či študentov) a zahrnúť do formulára spätnej väzby poslucháča (študenta, či
účastníka) otázky týkajúce sa relevantnosti obsahu a rečníkov.
10. Uveďte krátky popis organizácie (poskytovateľov) poskytovateľa.
Poskytovateľ musí predložiť stručný popis vlastnej organizácie a všetkých ostatných, s
ktorými pracuje v súvislosti s LEE. Ak je poskytovateľom spoločnosť CME, ktorá produkuje
program v mene alebo je podporovaná inou organizáciou (napríklad výrobcom liekov alebo
výrobcom zariadenia), musí byť ich vzťah úplne zverejnený a akékoľvek finančné sponzorstvo
musí mať formu neobmedzeného vzdelávacieho grantu.
11. Uveďte názov a pracovný titul osoby zodpovednej za prípravu LEE.
Táto osoba nemôže byť lekár/profesor/člen personálu pracujúci pre priemyselného sponzora
alebo vzdelávaciu spoločnosť LEE.
12. Uveďte meno, titul a kontaktné údaje vedúceho lekárskeho špecialistu, ktorý prevezme
zodpovednosť za žiadosť o akreditáciu LEE. Tento lekár musí byť zaregistrovaný u lekárskych
regulačných orgánov a musia byť uvedené jeho registračné údaje.
Táto osoba musí byť lekár a musí byť poskytnuté jeho registračné číslo (lekárskym
regulačným orgánom). Úradom pre reguláciu lekárov predpisy sa rozumie autorita, ktorá
poskytuje lekárom právo praktizovať lekárstvo. Lekár, ktorý prevezme zodpovednosť za
žiadosť, je osoba, ktorá vyplní a podpíše vyhlásenie riaditeľa, ktoré sa má poskytnúť v čase
podania žiadosti.
13. Uveďte názvy, názvy pracovných miest a kontaktné údaje vedúceho a všetkých ostatných
členov organizačného a / alebo vedeckého výboru.
Pozri šablónu "Organizačný / vedecký výbor", ktorý sa má vyplniť a poskytnúť v čase podania
žiadosti.
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Žiadny člen pracovníkov priemyselného
vedeckom/organizačnom výbore.

sponzora

(z

LEE)

nesmie

byť

vo

14. Zabezpečiť, aby všetci členovia organizačného a/alebo vedeckého výboru poskytli písomné
vyhlásenia o možných alebo skutočných konfliktoch záujmov.
Každý člen vedeckého/organizačného výboru musí uviesť svoje finančné záujmy za posledné
tri roky Musia byť podpísané a dodané formuláre COI (Conflict of interests - konflikt
záujmov). Formuláre COI musia byť datované a poskytnuté v čase podania žiadosti.
Formuláre COI členov organizačného/vedeckého výboru musia byť k dispozícii na
internetovej stránke podujatia a v tlačenom vedeckom programe.
Poskytovatelia, ktorým bol udelený štatút "dôveryhodného poskytovateľa", nemusia
poskytovať formuláre COI v čase predloženia žiadosti, ale formuláre musia byť vyplnené pred
tým, než sa uskutoční LEE a musia byť k dispozícii pre on-site kontrolu pomocou systému
EACCME®.
15. Potvrďte, že všetky skutočné konflikty záujmov boli vyriešené.
Toto kritérium sa vzťahuje na členov organizačného/vedeckého výboru a je osobnou
zodpovednosťou vedeckého vedúceho fakulty (vrátane predsedov, moderátorov,
prezentujúcich ...).
Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby sa vyriešil akýkoľvek skutočný konflikt záujmov. Môžete to
urobiť niekoľkými spôsobmi:
- Každý člen fakulty musí poskytnúť vyhlásenie o COI ako druhý snímok jeho prezentácie.
- Hodnotiaci formulár vyplnený účastníkmi musí obsahovať otázku týkajúcu sa zaujatosti
fakulty.
- Formulár COI všetkých členov organizačného / vedeckého výboru a fakulty musí byť k
dispozícii v tlačenej vedeckej príručke a na webovej stránke podujatia.
- Člen organizačného / vedeckého výboru alebo fakulty je vylúčený z prípravy vedeckého
programu.
16. Zabezpečiť, aby všetci členovia fakulty poskytli písomné vyhlásenia o možných alebo
skutočných konfliktoch záujmov.
Všetci členovia fakulty musia predložiť písomné vyhlásenia o COI. Tieto vyhlásenia sa nesmú
predkladať v čase podania žiadosti, ale musia byť sprístupnené v prípade kontroly na mieste
zo strany EACCME®.
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17. Uveďte najnovšiu verziu programu LEE v čase podania žiadosti.
Program musí obsahovať minimálne:
- podrobnosti členov fakulty
- názvy prednášok atď.
- začiatok a koniec jednotlivých prednášok, workshopov a stretnutí
- celkové očakávané výsledky vzdelávania
Nie je prípustné, aby bol člen priemyslu zapojený do vedeckého programu.
Program EACCME® nepovolí dôležité zmeny programu po potvrdení akreditácie. Veľké zmeny
si vyžadujú predloženie novej žiadosti.
Po poskytnutí LEE poskytovateľ zašle finálnu verziu programu do systému EACCME® a
zvýrazní akékoľvek rozdiely od verzie predloženej s pôvodnou žiadosťou o akreditáciu.
18. Zdroj (zdroje) všetkých finančných prostriedkov pre LEE musia byť deklarované a sprístupnené
pre účastníkov ( poslucháčov, či študentov) ľahko prístupným spôsobom.
Musí sa uviesť zdroj všetkých finančných prostriedkov.
Financovanie sa môže uskutočniť prostredníctvom:
- vlastné zdroje poskytovateľa
- registračné poplatky účastníkov
- neobmedzený vzdelávací grant od sponzora
- výstavné stánky počas podujatia
- obchodné sympóziá organizované počas podujatia (nie sú oprávnené pre ECMEC®)
- reklamy mimo vedeckého programu
- poskytnutie škály nástrojov počas podujatia
- Iné, uveďte prosím
Sponzorstvo (od jedného alebo viacerých sponzorov) podujatia sa môže považovať len za
obdobie, keď je grant vo forme "neobmedzeného vzdelávacieho grantu" a sú splnené všetky
ostatné kritériá EACCME® LEE.
EACCME® si vyhradzuje právo požiadať o zmluvné dojednanie medzi poskytovateľom a
sponzorom.
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ORGANIZAČNÝ A/ALEBO VEDECKÝ VÝBOR MUSÍ:
19. Zabezpečte, aby LEE poskytol program, ktorý predstavuje vedecky vyvážený pohľad na
zahrnuté témy.
Toto musí zahŕňať nestrannosť pri plánovaní predmetov, lektorov a príležitosť na diskusiu.
20. Potvrďte, že určil obsah všetkých aspektov LEE, aby boli oslobodené od pokusov sponzorov
ovplyvniť rozhodnutia výboru.
Všetky finančné prostriedky musia byť poskytnuté bez akéhokoľvek pokusu ovplyvniť
program, jednotlivé zasadnutia, témy na diskusiu, obsah alebo výber členov fakulty.
V prípade, že sponzorom je farmaceutický alebo zdravotnícky priemysel, sponzor nemôže byť
priamo zapojený do usporiadaného podujatia. Sponzor preto nemôže:
- Pozvať účastníkov a rečníkov
- Pokryť cestovné náklady a náklady na ubytovanie účastníkov a rečníkov
- Zúčastňovať sa na organizácii podujatia (pozvanie účastníkov, registrácia účastníkov,
personálne obsadenie, stravovanie, poplatky rečníkov ...)
- Zúčastňovať sa na rozvoji vedeckého programu (žiadny člen finančnej spoločnosti na
organizujúcom sa / vedeckom výbore, žiaden vplyv na výber rečníkov/výber tém ...)
- Byť súčasťou vedeckého programu (na vedecký program nie je povolený žiadny rečník z
tohto odvetvia ...) ...
21. Všetok vzdelávací materiál nesmie mať žiadnu formu reklamy ani žiadnu formu zaujatosti.
Spoločnosť EACCME® zamietne akúkoľvek aplikáciu, ktorá podľa jej názoru zahŕňa reklamu na
akýkoľvek produkt alebo spoločnosť priamo súvisiacu s akýmkoľvek vzdelávacím materiálom.
Konkrétne príklady, ktoré povedú k automatickému odmietnutiu žiadosti, zahŕňajú:
- používanie názvu sponzora v názve vedeckého programu, vedeckej relácie alebo vedeckej
prednášky;
- zobrazovanie značiek a / alebo loga jednotlivých spoločností vo vedeckých prednáškach
alebo vo vedeckom programe.
EACCME® prijme poďakovanie veľkosti jednej strany na konci vedeckého programu, kde sú
všetci sponzori uznaní za svoju podporu LEE. Podrobnosti o priemyselných satelitných
sympóziách (názov, rečníci, stretnutia, sponzori ...) môžu byť publikované iba v samostatnej
časti po vedeckom programe.
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Všetky reklamné komponenty (vrátane zoznamu vystavovateľov) musia byť jasne oddelené
od vedeckých / vzdelávacích komponentov programu a identifikované ako také.
Webová stránka podujatia nemôže byť umiestnená na webových stránkach sponzora a
nemôže niesť logo sponzora odvetvia (s výnimkou pod samostatnou záložkou "sponzor", kde
bude sponzor potvrdený).
Úplné pokyny na potvrdenie sponzorov a sponzorovaných sympózií v materiáli udalostí sú k
dispozícii v kapitole XVI.
Ak existuje platná dôkazová základňa pre konkrétnu liečbu alebo liečivo, môže sa to uviesť,
ale toto musí byť uvedené spôsobom, ktorý je vhodný pre vedecký časopis. Povolené sú len
generické názvy.
POSKYTOVATEĽ MUSÍ:
22. Predložte informácie o očakávanom celkovom počte účastníkov, ktorí navštevujú LEE a
harmonograme registračných poplatkov pre týchto študentov.
Očakávaný celkový počet účastníkov:
Toto číslo zahŕňa všetkých účastníkov v prípade, či ide o špecializovaných lekárov alebo nie.
Zahŕňa aj rečníkov a vystavovateľov / sponzorov, ktorí sa zúčastnili podujatia.
Žiadateľ nemá po predložení žiadosti právo znížiť očakávaný počet účastníkov.
Registračný poplatok:
LEE môže byť poskytnutá bezplatne, ale iba ak sú všetci účastníci prijatí bez poplatku
(podporovaní napríklad z neobmedzeného grantu alebo dotovaní vedeckou spoločnosťou ...)
a neexistuje sponzorstvo od priemyslu.
23. Poskytnutie spoľahlivých a účinných prostriedkov študentom na poskytovanie spätnej väzby o
LEE vrátane rozsahu, v ktorom boli splnené vzdelávacie ciele LEE. Poskytovateľ sa musí zaviazať, že
sprístupní EACCME® správu o tejto spätnej väzbe a o odpovediach poskytovateľa na túto
skutočnosť.
Poskytovatelia sa vyzývajú, aby zabezpečili vyplnenie formulára spätnej väzby účastníkmi na
konci podujatia. Spätná väzba musí obsahovať otázky týkajúce sa lektora, prezentácie,
obsahu, hodnoty každej relácie a možného zaujatosti.
Žiadateľ poskytne prázdny dotazník o spätnej väzbe, ktorý bude distribuovaný účastníkom
podujatia.
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Účastníci budú môcť získať svoje osvedčenie o účasti len po vyplnení formulára spätnej
väzby. Môžu získať len taký počet ECMEC®, ktoré zodpovedajúc ich skutočnej prítomnosti.
Na základe individuálnej spätnej väzby účastníkov musí poskytovateľ do štyroch týždňov od
dokončenia udalosti odoslať správu EACCME® o spätnej väzbe (známej ako "správa o
udalosti"). Táto správa musí obsahovať spätnú väzbu účastníkov, informácie o celkovom
počte účastníkov a akékoľvek vnímanie zaujatosti účastníkmi. Neposkytnutie spätnej väzby by
mohlo ohroziť uznanie akýchkoľvek budúcich aplikácií.
Dodatok 1: formulár hodnotenia účastníka
Dodatok 2: spätná správa poskytovateľa služieb
24. Potvrďte, že podujatie bude v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi, reguláciami a
priemyselnými normami týkajúcimi sa výstavných priestorov, v ktorých sú spoločnosti oprávnené
prezentovať svoje výrobky.
Poskytovateľ má povinnosť skontrolovať, či sa na krajinu / región, kde sa uskutočňuje LEE,
vzťahujú osobitné opatrenia týkajúce sa akreditácie a uznávania kreditov CME. EACCME® sa
usiluje o monitorovanie miestnych predpisov, ale nie je vždy včas informovaná o miestnych
zmenách a poskytovateľ má zodpovednosť za to, aby sa uistila, že účastníci, najmä miestni
účastníci, budú mať uznané kredity CME.
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VII. Postupy predkladania / hodnotenia / akreditácie / odvolania

Odporúčaný čas na predloženie žiadosti je minimálne 14 týždňov od plánovaného dátumu začatia
podujatia. Najneskorší termín prijatia úplne vyplneného formulára žiadosti, podporných dokladov a
potvrdenej platby poplatku EACCME® je 12 týždňov pred plánovaným dátumom začiatku podujatia.
Celý proces hodnotenia by nemal trvať dlhšie ako 7 týždňov od okamihu, kedy bol žiadateľ
informovaný úradom EACCME®, že žiadosť je úplná a že bol prijatý poplatok za akreditáciu. Aplikácia
bude odoslaná na posúdenie.
Každý raz, keď dôjde k oneskoreniu procesu, za ktorý je žiadateľ zodpovedný (t. j. keď má recenzent
má otázky pre žiadateľov, na ktorých odpoveď sa čaká ...), čas sa neráta a oneskorenie sa nezahŕňa
do vyššie uvedeného 7 týždňového "plánu.
Proces predkladania
➢
➢
➢
➢

Jediný prihlasovací formulár, ktorý bude prijatý, je dostupný na adrese www.eaccme.eu
Žiadne žiadosti odoslané na papieri alebo e-mailom nebudú zohľadnené.
EACCME® nebude akceptovať oneskorené žiadosti.
Vzhľadom na to, že žiadosti môžu byť doručené len v angličtine, žiadatelia budú zodpovední
za preklad všetkých predložených materiálov.

Aby bola uchádzačova žiadosť o akreditáciu posúdená EACCME®, musí žiadateľ:
● predložiť úplne vyplnenú žiadosť v angličtine použitím špecifického formulára žiadosti
EACCME®;
● poskytnúť tento vyplnený formulár žiadosti so všetkými relevantnými prílohami a úplnou
platbou za žiadosť minimálne dvanásť týždňov od plánovaného dátumu začatia LEE a
najlepšie viac ako štrnásť týždňov;
● zabezpečiť, aby sa pre každé zo základných kritérií poskytli vhodné informácie;
● predložiť potvrdenie lekára, ktorý preberá zodpovednosť za žiadosť.
● musí poskytnúť potvrdenie vedeckého vedúceho fakulty, ktorý preberá zodpovednosť za
vedecký program.
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Spoločnosť EACCME® sa zaväzuje k:
● poskytovaniu formulára žiadosti EACCME® na svojej webovej stránke na základe kritérií
stanovených v tomto dokumente;
● zabezpečeniu dôvernosti predloženej žiadosti;
● potvrdeniu žiadateľa o nasledovné dátumy:
a. v ktorom bola podaná žiadosť EACCME®,
b. v ktorom bola prihláška EACCME® kompletná,
c. v ktorom bol zúčtovaný poplatok za podanie žiadosti,
d. "dátum začatia" - v ktorom EACCME® začalo svoje hodnotenie - ktoré sa určí dvomi
kritériami (b & c), ktoré boli splnené,
e. dátum dokončenie procesu akreditácie do siedmich týždňov od "dátumu začiatku",
s výnimkou prípadu podania odvolania, ak proces nebude trvať dlhšie ako desať
týždňov;
● po uverejnení akreditačného procesu;
● poskytovaniu záznamu o pokroku prostredníctvom webovej stránky EACCME®, ktorý je
prístupný žiadateľovi;
● zverejneniu zoznamu akreditovaných podujatí na webovej stránke EACCME

Kritériá a rozhodovanie o akreditácii
1. Materiál a formulár žiadosti preskúmajú súčasne dva hodnotiace orgány, ktoré sú
poverené organizáciou EACCME®:
a. národný akreditačný orgán krajiny, v ktorej sa bude konať LEE; a
b. príslušná organizácia špecialistov, či už sekcia a rada UEMS, alebo partnerská
Európska rada pre akreditáciu špecialistov (European Speciality Accreditation Board ESAB).
Spoločnosť EACCME® bude výhradne zodpovedná za menovanie týchto určených
hodnotiacich orgánov.
2. Na pozitívne rozhodnutie hodnotiacich orgánov určených EACCME® sa musia potvrdiť
všetky základné kritériá stanovené v tomto dokumente. Obe určené hodnotiace orgány
budú tiež musieť potvrdiť, či podľa hodnotenia poskytnutých informácií ide o činnosť, ktorá
zodpovedá definícii LEE v rámci UEMS a či je pravdepodobné, že uvedené študijné ciele budú
dosiahnuté.
Úlohou národnej akreditačnej agentúry (NAA) je v prvom rade overiť, či je žiadosť
kompatibilná s platnými predpismi, v ktorých sa koná LEE, zatiaľ čo sekcia/rada UEMS alebo
príslušná spoločnosť ESAB vykonáva vedeckú špecializáciu.
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3. Aby EACCME® akreditovali materiál, musia obe žiadosti podporiť obidva určené hodnotiace
orgány.
Postup pri zmene a doplnení
1. EACCME® uznáva, že niektoré prihlášky budú spĺňať takmer všetky kritériá potrebné na
akreditáciu, ale nemusia dosiahnuť štandard požadovaný pre malý počet kritérií. V súlade so
svojím mandátom na podporu zlepšenia kvality CME/CPD umožní EACCME® žiadateľovi, na
žiadosť EACCME®, jednu príležitosť poskytnúť dodatočné informácie.
2. Po aktivácii postupov na zmenu a doplnenie sa čas na spracovanie zastaví do prijatia
požadovaných informácií alebo dokumentov od žiadateľa a lehota na podanie rozhodnutia
EACCME sa podľa toho predĺži. Inak než prostredníctvom mechanizmu odvolania (pozri
nižšie), toto rozhodnutie EACCME® bude konečné.
Automatické prehodnotenie
Ak by sa dva hodnotiace orgány, ktoré boli poverené agentúrou EACCME®, líšili vo svojich
hodnoteniach, automatické opätovné posúdenie bude spustené systémom EACCME®. Toto
automatické prehodnotenie bude žiadateľovi poskytnuté bez ďalších nákladov a bude dokončené v
rámci časového rozvrhu platného pre pravidelnú kontrolu. Automatické opätovné preskúmanie bude
zahŕňať preskúmanie dvomi hodnotenými orgánmi EACCME® a generálnym tajomníkom UEMS (alebo
jeho nominantom).
Odvolanie
1. Ak žiadateľovi obidva hodnotiace orgány vymenované EACCME® žiadosť zamietnu,
žiadateľ sa môže odvolať. Rozhodnutie o odvolaní musí byť podané do jedného týždňa a
musí byť sprevádzané úplným zaplatením poplatku za odvolanie. Proces odvolania bude
vyžadovať ďalšie dva týždne od dátumu, kedy bolo odvolanie doručené. Za všetky takéto
odvolania bude poplatok 250 EUR.
2. Mechanizmus odvolania bude:
● generálny tajomník UEMS (alebo jeho nominant) preskúma všetky informácie
uvedené vo formulári žiadosti a akúkoľvek ďalšiu povolenú korešpondenciu.
Generálny tajomník potom prerokuje žiadosť s dvomi určenými hodnotiacimi
orgánmi EACCME®;
● tí budú hlasovať o žiadosti a väčšina (2: 1) bude mať povolenie potvrdiť akreditáciu;
● odvolacie rozhodnutie EACCME® bude konečné.
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VIII. výstupy

1. Kým poskytovateľovi nebolo doručené potvrdenie o akreditácii, jediné prípustné vyhlásenie,
ktoré môže poskytovateľ poskytnúť o materiáli súvisiacim s LEE, je, „že pre akreditáciu tejto
udalosti bola na "UEMS EACCME® podaná žiadosť".
2. Potvrdenie o akreditácii LEE spoločnosťou EACCME® umožní poskytovateľovi používať na
tento účel o tom vyhlásenie (pripravené EACCME®) v rámci daného materiálu. To sa potvrdí
na webovej stránke EACCME®, kde bude uvedený maximálny počet udelených ECMEC®. Iba
po potvrdení akreditácie môže poskytovateľ používať logo UEMS-EACCME® na materiál
súvisiaci s LEE.
Logo sa môže používať iba v spojení s vyhlásením o akreditácii EACCME® a v jeho blízkosti a
nesmie byť spojené s obchodným logom.
Logo sa nemôže používať v oznámení, reklame alebo propagácii aktivít, ktoré nesúvisia s
vyhlásením o akreditácii EACCME®.
3. Akreditácia cestou EACCME® o LEE bude pre konkrétnu udalosť určenú vo formulári
žiadosti. Nie je prípustné preniesť túto akreditáciu na akúkoľvek inú udalosť.
4. Ak webové stránky, elektronická komunikácia alebo tlačené materiály uvádzajú LEE
akreditované podľa EACCME® spolu s neautorizovanými podujatiami (LEEs), poskytovateľ
musí zabezpečiť, aby študenti mohli ľahko rozpoznať stav akreditácie. Výpis LEE, ktorý
EACCME® neakreditoval a zavádzajúcim spôsobom, naznačuje, že ho EACCME® tiež
akreditoval, povedie k zrušeniu akreditácie.
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IX. Hlavné príčiny zamietnutia žiadosti na úrovni počiatočného preskúmania

1. Ak poskytovateľ nezverejní prostriedky financovania LEE, bude to viesť k zamietnutiu žiadosti.
2. Hrubé alebo výrazne nepresné prezenčné vyhlásenia povedú k automatickému odmietnutiu
žiadosti a akejkoľvek budúcej žiadosti.
3. Žiadateľ sa nesmie pokúsiť ovplyvniť rozhodnutie EACCME®. Konkrétne akýkoľvek pokus o
kontaktovanie hodnotiteľov žiadosti bude mať za následok automatické zamietnutie žiadosti a
prepadnutie poplatku.
5. Použitie akéhokoľvek vyhlásenia poskytovateľa, ktoré naznačuje, že akreditácia bola udelená alebo
bola predbežne udelená, zatiaľ čo proces preskúmania žiadosti ešte nie je ukončený s pozitívnym
výsledkom, spôsobí automatické zamietnutie žiadosti.
6. Akékoľvek neoprávnené / nevhodné používanie loga UEMS povedie k tomu, že UEMS bude takisto
konať.
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X. Rozdelenie európskych kreditov CME (ECMEC®)

Spoločnosť EACCME® priznáva ECMEC® na nasledujúcom základe:
Jedna hodina aktivity LEE CME = 1 ECMEC®
1 akreditovaná hodina LEE = 60 minút skutočnej vzdelávacej činnosti.
Účastník si môže nárokovať maximálne 8 ECMEC® denne na LEE.

Je potrebné zdôrazniť, že:
● EACCME® neposkytuje zlomky kreditov.

Lekári musia požadovať iba ECMEC® pre tie LEE alebo časti LEE, ktoré navštevovali, a mali by
zabezpečiť, aby tak urobili v súlade s kritériami svojej domácej krajiny.
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XI. Poplatky EACCME®

Poplatok za prihlášku do EACCME® pre akreditáciu LEE je určený v súlade s očakávanou celkovou
účasťou študentov a nezávisí od počtu udelených ECMEC®. Rovnako ako pri akejkoľvek zmluvnej
dohode, všetky faktúry musia byť zaplatené.
Škála poplatkov EACCME® je:
Od 1 do 100 účastníkov: 175 EUR (akreditačný poplatok = 150 EUR + poplatok za spracovanie = 25
EUR)
Od 101 do 250 účastníkov: 375 EUR (akreditačný poplatok = 300 EUR + poplatok za spracovanie = 75
EUR)
Od 251 do 500 účastníkov: 675 EUR (akreditačný poplatok = 600 EUR + poplatok za spracovanie = 75
EUR)
Od 501 do 1000 účastníkov: 1 000 EUR (akreditačný poplatok = 900 EUR + poplatok za spracovanie =
100 EUR)
Od 1.001 do 2.000 účastníkov: 1.300 EUR (akreditačný poplatok = 1 200 EUR + poplatok za
spracovanie = 100 EUR)
Od 2 001 do 5 000 účastníkov: 2,550 EUR (akreditačný poplatok = 2 400 EUR + poplatok za
spracovanie = 150 EUR)
Viac ako 5 000 účastníkov: 4 400 EUR (akreditačný poplatok = 4 200 EUR + poplatok za spracovanie =
200 EUR)
Vyššie uvedené poplatky sú bez DPH.
Spoločnosť EACCME® si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť svoje
poplatky. Už predložená žiadosť bude účtovaná sadzbou platnou v čase, kedy bola podaná.
Žiadateľ nemá po predložení žiadosti právo znížiť očakávaný počet účastníkov.
V niektorých špecializáciách má UEMS-EACCME® konkrétne dohody s Európskymi špecializačnými
akreditačnými radami (European Speciality Accreditation Board - ESAB). Prostredníctvom vzájomných
dohôd s každou z nich poskytne UEMS-EACCME® všetky oprávnené žiadosti v týchto oblastiach
príslušnej ESAB na ich odborné preskúmanie. Preto sú ESAB oprávnené vydávať faktúru
poskytovateľom s cieľom pokryť ich špecifické administratívne úlohy a opatrenia na zabezpečenie
kvality vo svojich akciách CME.
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XII. Stav dôveryhodného poskytovateľa

EACCME® nepodporuje koncepciu štatútu akreditovaného poskytovateľa, pretože neposkytuje
žiadnu istotu o robustnosti a spravodlivosti procesu, keď má poskytovateľ právo akreditovať svoje
vlastné vzdelávacie aktivity; toto samo osebe podkopáva kvalitu akreditácie.
EACCME® však uznáva vynikajúcu kvalitu CME LEE, ktorú organizuje niekoľko poskytovateľov po
mnoho rokov, a verí, že títo poskytovatelia budú aj naďalej udržiavať vynikajúcu kvalitu činností CME.
Poskytovatelia s dostatočnými skúsenosťami a uspokojivou históriou aplikácií EACCME® môžu preto
požiadať o status Dôveryhodného poskytovateľa.
Stav dôveryhodného poskytovateľa je o rýchlejšom a jednoduchšom procese, nie o znížení noriem
EACCME® a kvality akreditačného procesu.
VÝHODY STAVU DOVERYHODNÉHO POSKYTOVATEĽA:
Dôveryhodní poskytovatelia budú mať prospech z urýchleného procesu pre niektoré oblasti kritérií.
Žiadateľ, ktorý má status dôveryhodného poskytovateľa, bude zbavený poskytovania určitých
dokumentov počas procesu predkladania, ale bude ich musieť mať k dispozícii v čase podujatia.
Pre dôveryhodných poskytovateľov:
- Proces hodnotenia sa skracuje na 4 týždne.
- formuláre COI nemusia byť predložené v čase podania žiadosti, ale musia byť k
dispozícii v čase podujatia na účely možného monitorovania. To platí pre členov
organizačnej/vedeckej organizačnej komisie a fakulty;
- Žiadosť sa môže odoslať na posúdenie bez čakania na prijatie platby. Platba však
musí byť prijatá pred ukončením konania.
KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA ZÍSKAVANIE ŠTATÚTU "DÔVERNÉHO POSKYTOVATEĽA"
1) Minimálne 10 žiadostí za rok za posledné 2 roky
Žiadateľ o stav dôveryhodného poskytovateľa bude musieť poskytnúť UEMS-EACCME® žiadosť spolu
so záznamom o predchádzajúcich predložených žiadostiach. UEMS-EACCME® skontroluje zoznam
žiadateľa proti vlastným záznamom.
2) Jednotný záznam vysokokvalitných aplikácií
➢
➢
➢
➢
➢

Správne vyplnený formulár žiadosti
Prihláška je presne vyplnená a zaplatená včas
Všetky podporné dokumenty boli vyplnené a predložené včas
Pozitívne konečné rozhodnutie UEMS-EACCME® pre všetky prijaté žiadosti
Materiál podujatia (brožúrka, webová stránka, aplikácia...) vyhovujúce kritériám UEMSEACCME®
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3) Ak sa vyžadujú zmeny a doplnenia žiadostí žiadateľa
➢ Tieto boli vykonané rýchlo (konzistentne za menej ako jeden týždeň)
➢ Zmeny a doplnenia plne riešili prípadne vzniknuté obavy
4) Žiadateľ poskytol spätnú väzbu o svojich žiadostiach na EACCME®.
➢ Vedecký program distribuovaný účastníkom stretnutia v tlačenej alebo elektronickej podobe
➢ Spätná väzba podujatia pre každú akreditovanú aktivitu (do jedného mesiaca)
Okrem týchto kritérií musí žiadateľ odpovedať na tieto otázky:
a) Ako sa môžu účastníci zaregistrovať na podujatie vopred?
b) preukážte, že pre každú činnosť bol dokončený proces hodnotenia potrieb, ako bol tento proces
vykonaný a aké relevantné vzdelávacie potreby boli z tohto procesu identifikované.
c) vysvetlite, ako sa vyriešia skutočné konflikty záujmov v prípade skutočného konfliktu záujmov
člena organizačného a / alebo vedeckého výboru a / alebo rečníka.
d) Vysvetlite, ako sa sleduje návštevnosť na každom zasadnutí udalosti a ako sú účastníkom doručené
certifikáty EACCME®.

POSKYTOVANIE ŠTATÚTU "TRUSTED PROVIDER"
Keď je žiadosť o stav Dôveryhodného poskytovateľa dokončená, predloží ju správnej rade UEMS
EACCME® na rozhodnutie. Stav Dôveryhodného poskytovateľa sa poskytuje na definované obdobie 3
rokov.
Vďaka vysokej kvalite LEE organizovaných dôveryhodnými poskytovateľmi ponúka EACCME® stav
bronzového (až 10 prihlášok za rok), strieborného (viac ako 10 a až 20 prihlášok za rok), zlatého (viac
ako 20 a až 30 prihlášok ročne) a platinového (viac ako 30 prihlášok ročne) dôveryhodného
poskytovateľa. EACCME® predstaví dôveryhodných poskytovateľov a ich postavenie (bronz, striebro
atď.) na poprednej stránke na svojho webu a dôveryhodní poskytovatelia môžu tiež prezentovať svoj
status na vlastných webových stránkach a na stránkach LEE.
Ak je rozhodnutie rady negatívne, žiadateľ môže podať písomné odôvodnené odvolanie generálnemu
tajomníkovi UEMS do 2 týždňov od prijatia rozhodnutia rady. Generálny tajomník môže požiadať
komisiu o opätovné posúdenie žiadosti do dvoch týždňov alebo potvrdiť rozhodnutie, v ktorom
prípade sa rozhodnutie stane konečným. Rozhodnutie prijaté Radou po prehodnotení žiadosti je
konečné.
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Ak je rozhodnutie UEMS EACCME® o stave dôveryhodného poskytovateľa záporné, obnovená žiadosť
sa môže predložiť najskôr po 1 roku.
STRATY STAVU "DÔVERNÉHO POSKYTOVATEĽA"
UEMS-EACCME® bude monitorovať náhodne vybrané aktivity organizované Dôveryhodným
poskytovateľom. Ak výsledok monitorovania aktivity nebude uspokojivý, správa z monitorovania
bude predložená správnej rade EACCME®, ktorá zváži zaťaženie statusu dôveryhodného
poskytovateľa. Správna rada môže požiadať poskytovateľa, aby poskytol dodatočné informácie a
vysvetlenia. Ak správna rada zistí, že poskytovateľ porušil pravidlá UEMS EACCME®, poskytovateľ
stratí stav dôveryhodného poskytovateľa na definované obdobie, nie kratšie ako 1 rok.
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XIII. Rýchly zoznam aplikácií pre poskytovateľov
Na dokončenie šablóny formulára žiadosti sú potrebné nasledujúce informácie:
Opis živého vzdelávacieho podujatia
o Názov udalosti
● Upozorňujeme, že používanie názvu sponzora v odvetví alebo komerčného
produktu v názve udalosti povedie k automatickému odmietnutiu vašej žiadosti.
o Webová stránka udalosti
Webová stránka udalosti nemôže byť umiestnená na webových stránkach sponzora a
nemôže znášať logo sponzora priemyslu (s výnimkou pod samostatnou záložkou
"sponzor", kde bude potvrdený sponzor).
o Miesto konania
Viac miest pre rovnaké vzdelávacie podujatie si vyžaduje samostatné aplikácie.
o Dátum začiatku - dátum ukončenia
● Pre každú udalosť je povolený iba jeden dátum alebo súbor dátumov.
● Pre každé opakovanie tej istej udalosti sa musí podať samostatná žiadosť.
o Trvanie udalosti
● Uveďte prosím čas začiatku a konca každého dňa programu (vrátane prestávok na
obed a prestávky na kávu) spolu s počtom vyučovacích hodín denne a pre celú
udalosť.
o Cieľové publikum
● Uveďte špecialitu a senioritu lekára (lekárov), u ktorých je pravdepodobné, že budú
mať prospech.
o Hlavná špecialita podujatia
● Vyberte hlavnú špecialitu podujatia. EACCME® si vyhradzuje právo zmeniť
špecifikáciu podujatia.
o Očakávaný celkový počet účastníkov
o Vzdelávacie potreby
o Očakávané výsledky vzdelávania
o Jasný opis povahy podujatia
o Metódy na podporu aktívneho učenia
o Potvrdenie angažovanosti žiaka
o Dodržiavanie všetkých príslušných
priemyselných a právnych požiadaviek
o Medzinárodné publikum
o Hlavný jazyk podujatia
o Simultánny preklad
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etických,

medicínsko-právnych,

regulačných,

Podrobnosti poskytovateľa
o Stručný opis organizácie (poskytovateľov) poskytovateľa
● Poskytovateľ musí predložiť krátky opis svojej organizácie a všetkých ostatných, s
ktorými pracuje
o Vedúca osoba / organizácie / organizácie zodpovedné za prípravu, plánovanie a správu LEE
o Lekár, ktorý prevezme zodpovednosť za žiadosť
● Tento lekár musí byť zaregistrovaný u lekárskeho regulačného úradu a musia byť
uvedené jeho registračné údaje
Organizačný a / alebo vedecký výbor
o Meno, profesijná príslušnosť a kontaktné údaje vedúceho organizačného a/alebo
vedeckého výboru, ktorý bude osobne zodpovedný za vzdelávací obsah podujatia.
o Meno a profesné zaradenie a kontaktné údaje členov organizačného a/alebo vedeckého
výboru
o Vysvetlite prosím, ako sa vyriešili akékoľvek skutočné konflikty záujmov týkajúce sa členov
organizačného a/alebo vedeckého výboru
Fakulta
o Potvrdenie, že všetci členovia fakulty (definícia fakulty viď úvod dokumentu) poskytli písomné
vyhlásenia o možných alebo skutočných konfliktoch záujmov (zaškrtnite políčko)
Financovanie LEE
o Zdroje všetkých finančných prostriedkov
● Názov sponzora (sponzorov)
● Druh financovania
● Podrobnosti o nevybavených žiadostiach o financovanie
o Harmonogram poplatkov pre študentov
o Potvrdenie, že všetky finančné prostriedky sa poskytujú bez akéhokoľvek pokusu ovplyvniť
program, jednotlivé zasadnutia, témy na diskusiu, obsah alebo výber členov fakulty
(začiarknite políčko)
Propagačný materiál
o Potvrdenie, že všetok vzdelávací materiál neobsahuje žiadnu formu reklamy a žiadnu formu
zaujatosti (začiarknite políčko)
o Potvrdenie, že podujatie je v súlade s platnými vnútroštátnymi pravidlami, predpismi a
priemyselnými normami týkajúcimi sa výstavných priestorov, v ktorých sú spoločnosti oprávnené
prezentovať svoje výrobky (zaškrtnite políčko)
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Preskúmanie študentmi
o Prostriedky pre študentov na poskytovanie spätnej väzby o LEE
o Záväzok sprístupniť EACCME® správu o spätnej väzbe študentov ao odpovediach
poskytovateľa na tieto (zaškrtnite políčko)
Kontaktné a fakturačné informácie
o Kontaktná osoba pre aplikáciu
o Fakturačné informácie
Dokumenty, ktoré sa majú nahrať okrem šablóny formulára žiadosti
o Najnovšia verzia programu vrátane
● podrobností o členoch fakulty
● názvy prednášok atď.
● začiatok a koniec jednotlivých prednášok, workshopov a stretnutí
● celkové očakávané výsledky vzdelávania
o Prehľad programu (ak je k dispozícii)
o Vyhlásenie riaditeľa
●Vyplní a podpíše lekár, ktorý preberá zodpovednosť za žiadosť
o Organizačná šablóna / vedecký výbor
●Vyplnia sa názvy a podrobnosti všetkých členov organizačného / vedeckého
výboru
o Formulár na zverejnenie informácií o konflikte záujmov
● Má sa poskytnúť každému členovi organizačného / vedeckého výboru
● Vyplní a podpíše každý člen organizačného / vedeckého výboru
o Spätná väzba študenta (formulár na vyhodnotenie)
o Správa o udalosti (predloží sa najneskôr do 4 týždňov po udalosti)
aplikáciou)
o Konečný program (po LEE zvýraznenie akýchkoľvek rozdielov od verzie predloženej
s pôvodnou prihláškou)
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XIV. Kontrolný zoznam rýchlych aplikácií pre dôveryhodných poskytovateľov

Pozrite si "kontrolný zoznam rýchlych aplikácií pre poskytovateľov".
Dôveryhodní poskytovatelia nemusia poskytovať:
1. informačné formuláre COI pre všetkých členov organizačného / vedeckého výboru v čase
podania žiadosti. Tieto musia byť však k dispozícii v čase udalosti pre prípadnú kontrolu na
mieste prostredníctvom systému EACCME®.
2. Platba akreditačného poplatku v čase podania žiadosti. Platba však musí byť doručená pred
dokončením postupu hodnotenia.
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XV. Sankcie

Sankcia, ak konečný program LEE nie je v súlade s kritériami EACCME®.
Ak bude konečný program, ktorý bude distribuovaný účastníkom v LEE v tlačenej alebo elektronickej
podobe, odlišný od akreditovaného programu EACCME® pre túto LEE a nie je v súlade s kritériami
EACCME®, poskytovateľovi bude uložená pokuta (500 EUR ) a nebude môcť požiadať o akreditáciu
pre
- Nasledujúce vydanie podujatia v prípade každoročného podujatia
- Nasledujúcich 6 mesiacov v prípade akéhokoľvek iného podujatia
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XVI. Pokyny týkajúce sa materiálu podujatia, ako sú oznámenia, plagáty, programové
brožúry, webové stránky, webové stránky atď.

PRIEMYSELNÍ SPONZORI
Všetok vzdelávací materiál musí byť zbavený akejkoľvek formy reklamy a akejkoľvek formy zaujatosti.
EACCME® zamietne akúkoľvek aplikáciu, ktorá podľa jej názoru zahŕňa reklamu na akýkoľvek výrobok
alebo spoločnosť priamo súvisiacu s akýmkoľvek vzdelávacím materiálom (základné kritérium).
Konkrétne príklady, ktoré povedú k automatickému odmietnutiu žiadosti, zahŕňajú:
- používanie názvu sponzora v názve vedeckého programu, vedeckej relácie alebo
vedeckej prednášky;
- zobrazenie značiek a/alebo jednotlivých log na vedeckých prednáškach alebo vo
vedeckom programe.
EACCME® prijme potvrdenie o jednej strane vo vedeckom programe, kde sú všetci sponzori uznaní za
svoju podporu LEE. Podrobnosti o priemyselných satelitných sympóziách (titul, rečníci, stretnutia,
sponzori ...) môžu byť uverejnené v samostatnej sekcii až po vedeckom programe. Všetky reklamné
komponenty (vrátane zoznamu vystavovateľov) musia byť jasne oddelené a odlíšené od vedeckých /
vzdelávacích komponentov programu a označené ako také.
V prípade sponzorstva vo forme materiálu, ktorý sa používa na praktické kurzy (t. j. chirurgické
nástroje a vybavenie atď.), musia poskytovatelia do programu uviesť vyhlásenie informujúce
účastníkov, že existuje množstvo rôznych podobných výrobkov, ktoré môžu použiť nad rámec tých,
ktoré boli poskytnuté na podujatí.
1. Programová brožúra
Reklamy a mená spoločností sa nesmú zobrazovať vedľa vedeckých a vzdelávacích informácií. Brožúra
by mala byť rozdelená na dve časti:
I. Prvá časť všetkých vedeckých / vzdelávacích informácií, ako napríklad:
● Prezidentovo úvodné slovo, pozvanie, rozsah podujatia, vedecké/organizačné výbory,
zoznam fakúlt, prehľad programov, vedecký program atď.
● V rámci vedeckého programu a prehľadu by mali byť sponzorované sympóziá označené ako
také, ale mená sponzorov sa nesmú spomenúť, ani podrobnosti ako napríklad názov, rečníci
atď. Preto ich uveďte pomocou vzorca ako " sponzorované sympózium ";
●V rámci tejto prvej "vedeckej" časti sa nesmú zobrazovať inzeráty, potvrdenia sponzorov
atď.
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II. Druhá časť pre všetky ostatné informácie, ako napríklad:
● registrácia, miesto konania atď.
● potvrdenie sponzorov, kde sa môžu objaviť mená a logá sponzorov;
● (podrobný) zoznam sponzorovaných stretnutí s názvami, rečníkmi, menami a logami
sponzorov;
● Reklama z priemyslu.
Priemyselné názvy / logá sa tiež nesmú objaviť v blízkosti vyhlásenia o akreditácii EACCME®.
Komerčné reklamy nemusia byť vytlačené na druhej strane (v prednej časti obálky) a v rámci
prvého oddielu (sekcia vedecké / vzdelávacie informácie) programovej brožúry.
Názvy a logá sponzorov sa nemajú zobrazovať na prednom obale programu.

2. Webová stránka
Platí rovnaká zásada, pričom názvy/logá priemyslu
vedeckých/vzdelávacích informácií. V tejto súvislosti:

sa

nemajú

zobrazovať

vedľa

I. Všetky verzie programu (pdf a iné "uploady", ako aj programy ako webové stránky) musia
rešpektovať vyššie uvedené pravidlá;
II. Názvy a logá sponzorov, ako aj reklamy z priemyslu sa nemajú zobrazovať na domovskej
stránke, na všetkých stránkach s vedeckými / vzdelávacími informáciami a v ideálnom
prípade by mali byť umiestnené na osobitnej karte venovanej sponzorom; znova - nemajte
komerčné loga, na miestach, kde umiestnite vyhlásenie o akreditácii EACCME®.
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XVII. Podmienky

Podanie žiadosti o akreditáciu na tejto webovej stránke sa považuje za fakt, že ste si prečítali a
súhlasíte s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami (ako sú definované nižšie):
TERMINOLÓGIA A INTERPRETÁCIA
Pokiaľ kontext nevyžaduje inak, každý z nasledujúcich výrazov a výrazov v týchto zmluvných
podmienkach bude mať nasledujúci význam:
"Zmluvné podmienky" sa vzťahujú na súčasné zmluvné podmienky so všetkými rozpismi a prílohami
(ak existujú).
Výrazy "Žiadateľ", "Vy" a "Vaša" sa vzťahujú na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá
pristupuje na túto webovú stránku a požiada o akreditačný systém UEMS-EACCME® pre živé
pokračujúce lekárske vzdelávacie podujatia podľa on-line procesu uvedeného na webovej stránke
http:/www.eaccme.eu.
"UEMS-EACCME®", "Oni", "My" a "Nám" sa týkajú belgickej medzinárodnej neziskovej organizácie
Union Européenne des Médecins Spécialistes AISBL so sídlom na B-1040 Brusel (Belgicko), Rue de
l'Industrie 24 a zapísanej v registri právnických osôb (RPR Brussels) spoločnosti Crossroads Bank for
Enterprises pod č. 0469.067.848.
"Strana", "Strany" alebo "Nás" sa vzťahujú na oboch - žiadateľa aj na nás, alebo len na žiadateľa
alebo na nás.
Pokiaľ to kontext nevyžaduje inak, (i) slová prinášajúce singulárny obsahujú množné číslo a naopak,
(ii) všetky odkazy na právne ustanovenie obsahujú odkaz na toto ustanovenie ako aj (iii) všetky
odkazy na "stranu" zahŕňajú odkazy na jej povolené priradenia a nadobúdateľov a ich právnych
nástupcov a iv) uvedené položky sú len pre zjednodušenie odkazu.
ROZSAH
Tieto Podmienky sa vzťahujú na žiadosť o akreditáciu, ktorú podal Žiadateľ prostredníctvom webovej
stránky UEMS-EACCME® (http://www.eaccme.eu /) a riadia akúkoľvek službu alebo akýkoľvek
produkt dodaný spoločnosťou UEMS-EACCME® Žiadateľovi v tomto rámci, pokiaľ sa zmluvné strany
výslovne nedohodnú písomne inak.
Podaním žiadosti žiadateľ v maximálnej možnej miere povolenej zákonom neodvolateľne a
bezpodmienečne upustí od uplatňovania svojich vlastných podmienok na žiadosť o akreditáciu
UEMS-EACCME®, ktoré táto zaviedla.
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PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Autorské práva a ďalšie príslušné práva duševného vlastníctva existujú vo všetkých textoch týkajúcich
sa služieb UEMS-EACCME® a úplného obsahu týchto webových stránok. Tieto práva budú vždy
výhradným a úplným vlastníctvom UEMS-EACCME®.
Logo UEMS-EACCME®, obchodné značky a špecifické služby uvedené na tejto webovej stránke sú
registrované ochranné známky UEMS-EACCME® v Európskej únii.
Až po potvrdení akreditácie môže žiadateľ používať logá UEMS a EACCME® na materiál súvisiaci so
živými vzdelávacími podujatiami. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto logov bude viesť k tomu, že
UEMS bude konať, vrátane, ale nie výlučne, súdnych konaní.
DÔVERNOSŤ
Žiadateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím stranám žiadne dôverné informácie týkajúce sa UEMSEACCME®, ich dodávateľov, zamestnancov, zásobovačov, zástupcov, poradcov, zástupcov a/alebo
akýchkoľvek spriaznených spoločností, s výnimkou písomného výslovného súhlasu UEMS-EACCME®.
Táto povinnosť sa vzťahuje na celé obdobie trvania zmluvy medzi UEMS-EACCME® a žiadateľom, ako
aj na obdobie piatich rokov od ukončenia zmluvy.
Dôvernými informáciami sú všetky informácie a dokumenty, ktoré sa vymieňajú medzi UEMSEACCME® a žiadateľom, či už ústne alebo hovorené, bez ohľadu na ich povahu a či sú označené ako
dôverné.
CENY
Poplatok za akreditáciu UEMS-EACCME® týkajúci sa živého podujatia sa určuje v súlade so zásadami
stanovenými v dokumente Akreditácia živých vzdelávacích podujatí prostredníctvom EACCME®, ktorý
je dostupný prostredníctvom tohto odkazu na webovej stránke: www.eaccme.eu.
Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok. Žiadateľ priznáva, že prečítal tieto
dokumenty a zaväzuje sa dodržiavať platné podmienky.
Poplatok za akreditáciu UEMS-EACCME® týkajúci sa živého podujatia sa určuje v súlade s očakávanou
celkovou účasťou študentov. Žiadateľ predloží v dobrej viere počet študentov, u ktorých sa očakáva,
že sa zúčastnia akreditovanej akcie naživo. Ak uchádzač predloží počet študentov, ktorý je zreteľne
nižší ako počet študentov, ktorý by mal byť primerane predvídateľný, UEMS-EACCME® si vyhradzuje
právo odmietnuť akúkoľvek budúcu žiadosť tohto žiadateľa a zaslať dodatočnú faktúru na základe
skutočného počtu študenti, ktorí navštívili živé vzdelávacie podujatie.
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Akékoľvek dane akéhokoľvek druhu z poplatku, ktorý sa má zaplatiť, znáša žiadateľ v súlade s
platnými predpismi.
Žiadateľ poskytne správne informácie o fakturácii a v prípade oslobodenia od DPH osvedčujúce
dokumenty preukazujúce takúto výnimku.
UEMS-EACCME® si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť svoje poplatky.
Žiadosť o akreditáciu UEMS-EACCME® predložená pred úpravou poplatku bude účtovaná sadzbou
platnou v čase, keď bola vykonaná.
Žiadateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že kontrola žiadosti o akreditáciu UEMS-EACCME® od nás
sa začne až vtedy, ak bol poplatok úplne zaplatený.
PLATBA
Bankové prevody a on-line platby sú prijateľnými spôsobmi platby. V prípade bankového prevodu sú
naše podmienky v priebehu piatich dní odo dňa doručenia faktúry platbou v plnej výške a bez
poplatkov. V prípade platby online bude poplatok za služby znášať žiadateľ. Poskytovanie služby
UEMS-EACCME® bude vykonané až po prijatí celej platby po predložení.
Každé omeškanie platby spôsobí vznik úrokov na účet oneskorenej platby v zákonom stanovenej
výške v súlade s belgickým právom. Vyhradzujeme si právo požadovať vymáhanie všetkých
finančných prostriedkov, ktoré zostali nezaplatené šesťdesiat dní od dátumu faktúry prostredníctvom
agentúr na vymáhanie pohľadávok a / alebo prostredníctvom súdu. Za takýchto okolností ste
zodpovední za všetky dodatočné administratívne a / alebo súdne náklady.
Ak žiadateľ neuhradí faktúru v deň splatnosti, UEMS-EACCME® si vyhradzuje právo pozastaviť
spracovanie akejkoľvek čakajúcej alebo budúcej žiadosti až do úplného zaplatenia.
ZODPOVEDNOSŤ
V maximálnej možnej miere povolenej zákonom, okrem prípadu úmyselnej nedbanlivosti alebo
nesprávneho konania, UEMS-EACCME® vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté v
súvislosti s vašou žiadosťou a / alebo s použitím tejto webovej stránky. Toto zahŕňa, bez obmedzenia,
priamu stratu, stratu podnikania alebo zisky (či strata takéhoto zisku bola alebo nemohla byť
predvídateľná, vznikla v normálnom priebehu vecí alebo ste poradili UEMS-EACCME® o možnosti
takejto potenciálnej straty) , poškodenie počítača, počítačového softvéru, systémov a programov a
údajov na nich alebo akýchkoľvek iných priamych alebo nepriamych, následných a náhodných škôd.
V plnom rozsahu povolenom zákonom strany súhlasia, že celková zodpovednosť spoločnosti UEMSEACCME® za škody, ktoré sú dôsledkom jej nesplnenia zmluvy, sa v každom prípade obmedzí na
DATA.
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Žiadateľ je povinný odškodniť UEMS-EACCME®, jeho zamestnancov a ich zmluvných partnerov a
zástupcov, voči ktorýmkoľvek a všetkým zodpovednosti voči tretej strane, ak je vyššia alebo sa
odlišuje od zodpovednosti voči Žiadateľovi.
UKONČENIE DOHODY A POLITIKY REFUNDÁCIE
Žiadateľ má právo ukončiť akúkoľvek zmluvu o poskytovaní služieb z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek
vrátane ukončenia služieb, ktoré už prebiehajú v súlade s pravidlami obsiahnutými v tejto časti
Podmienok. Nebude poskytnutá žiadna náhrada.
V prípade vážneho porušenia týchto podmienok, ktoré nie je odstránené do 5 dní od oznámenia
UEMS-EACCME® žiadateľom, UEMS-EACCME® má právo ukončiť zmluvu o poskytnutí služby bez
náhrady. Toto ukončenie sa písomne oznámi žiadateľovi. Žiadna náhrada sa neposkytuje a UEMSEACCME® si vyhradzuje právo požadovať dodatočnú náhradu od žiadateľa z dôvodu akejkoľvek straty
spôsobenej jeho / jej zneužitím.
PODMIENKY ZRUŠENIA
UEMS-EACCME® umožní, aby bola žiadosť stiahnutá do jedného týždňa od podania žiadosti z
akéhokoľvek rozumného dôvodu poskytnutého žiadateľom a vráti poplatok za podanie žiadosti, ak už
bol zaplatený. Žiadateľovi bude účtovaný poplatok za spracovanie vo výške 75 EUR a všetky bankové
poplatky, ktoré vzniknú.
Po uplynutí jedného týždňa nebudú môcť žiadosť odobrať alebo získať náhradu za zrušenie, okrem
výnimočných okolností, ktoré žiadateľ musí riadne odôvodniť a po prijatí UEMS-EACCME® v písomnej
forme. V súlade s postupom na zmenu a doplnenie je však povolené vykonať potrebné a vhodné
zmeny v predložených informáciách.
POLITIKA ODLOŽENIA
Pred odoslaním žiadosti o preskúmanie, či už bola zaplatená alebo nie, je možné ju odložiť na základe
písomného upozornenia na UEMS-EACCME® bez dodatočného poplatku alebo poplatku.
Po odoslaní žiadosti o preskúmanie, spoločnosť UEMS-EACCME® už nebude akceptovať žiadny
odklad, s výnimkou výnimočných okolností, ktoré žiadateľ musí riadne odôvodniť a na základe
písomného súhlasu UEMS-EACCME®.
NEPLATNÁ PRIHLASOVACIA POLITIKA
Ak žiadateľ nedokončí svoju žiadosť v lehotách stanovených v UEMS-EACCME®, prihlásenie bude
automaticky odmietnutá bez akejkoľvek náhrady.
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SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Žiadateľ musí získať súhlas svojich členov na spracovanie ich osobných údajov spoločnosťou UEMSEACCME® v súlade so zásadami ochrany osobných údajov UEMS-EACCME® a akýmikoľvek platnými
pravidlami ochrany osobných údajov. UEMS-EACCME® si vyhradzuje právo pozastaviť spracovanie
každej prihlášky, kým nebudú poskytnuté všetky potrebné údaje. Spoločnosť UEMS-EACCME®
vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené oneskorením pri spracovaní žiadosti
v dôsledku nedodržania tohto ustanovenia.
VYŠŠIA MOC
Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná voči druhej strane za akékoľvek neplnenie akýchkoľvek
záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek dohody, ktorá je spôsobená udalosťou mimo kontroly takejto
strany vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek terorizmu, vojny, politickej insurgencie, povstania,
občianskych nepokojov, vzbúr, úkonov civilnej alebo vojenskej moci, povstania, zemetrasenia ,
povodne alebo akéhokoľvek iného prírodného alebo človekom spôsobeného javu mimo jeho / jej
kontroly, čo spôsobuje neplnenie akýchkoľvek záväzkov alebo ukončenie uzatvorenej zmluvy alebo
zmluvy, ani mohli byť primerane predvídané.
Každá zmluvná strana ovplyvnená takouto udalosťou bezodkladne o tom informuje druhú stranu a
vynaloží všetko primerané úsilie na dodržanie podmienok akejkoľvek dohody, ktorá je v nej
obsiahnutá. Povinnosti dotknutej strany sa znižujú a lehoty sa predlžujú počas trvania zásahu vyššej
moci. Obe strany vynaložia maximálne úsilie na čo najväčšie obmedzenie následkov vyššej moci na
zmluvu alebo dohodu.
ZRIEKNUTIE SA PRÁV
Ak niektorá zo zmluvných strán nevydrží prísne vykonanie akéhokoľvek ustanovenia tejto alebo
akejkoľvek dohody obsiahnutej v týchto zmluvných podmienkach alebo vzniknutá neúspešnosť
ktorejkoľvek zo zmluvných strán uplatniť akékoľvek právo alebo opravné prostriedky, na ktoré má
nárok podľa tejto zmluvy, nepredstavuje jej zrieknutie sa a nebude spôsobovať zníženie záväzkov
vyplývajúcich z tejto alebo akejkoľvek dohody. Žiadne vzdanie sa ustanovení týchto Podmienok alebo
akejkoľvek dohody nie je účinné, pokiaľ nie je výslovne uvedené ako také a podpísané oboma
zmluvnými stranami.
NEDODRŽANIE
Ak sa niektoré z týchto ustanovení považuje za neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu
(vrátane, ale nie výhradne, vyššie uvedených vylúčení a obmedzení), neplatné alebo nevymáhateľné
ustanovenie bude oddelené od týchto Zmluvných podmienok a zostávajúce ustanovenia budú
naďalej platiť. Žiadateľ a UEMS-EACCME® budú rokovať v dobrej viere s cieľom nahradiť neplatné
alebo nevykonateľné ustanovenie platným a vynútiteľným ustanovením, ktoré by malo byť čo
najbližšie k pôvodnému účelu. Neúspešnosť UEMS-EACCME® pri presadzovaní akýchkoľvek
ustanovení uvedených v týchto zmluvných podmienkach a akejkoľvek dohode alebo neuplatňovaní
možnosti ukončenia nemá vplyv na platnosť týchto Podmienok.
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KOMUNIKÁCIA
Máme niekoľko rôznych e-mailových adries pre rôzne otázky. Tieto a ďalšie kontaktné informácie
nájdete na linku Kontaktujte nás na našej webovej stránke alebo prostredníctvom literatúry UEMSEACCME® alebo prostredníctvom telefónnych, faxových alebo mobilných telefónnych čísiel UEMSEACCME®.
Tento UEMS-EACCME® je registrovaný v Belgicku pod registračným číslom 0469.067.848
Sídlo sa nachádza na adrese Rue de l'Industrie, 24, BE-1040 Brusel.
ZMENY
Tieto Zmluvné podmienky sa nesmú meniť a dopĺňať, upravovať, meniť alebo dopĺňať iba písomne a
podpísané riadne splnomocnenými zástupcami UEMS-EACCME®.
Spoločnosť UEMS-EACCME® si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto podmienky a to podľa
vlastného uváženia, ak je špecifikované, že žiadosť o akreditáciu UEMS-EACCME® predložená pred
zmenou týchto podmienok zostáva v súlade s podmienkami a podmienok, ktoré platili v čase, keď
boli vykonané.
VÝBER PRÁVA A JURISDIKCIA
Zákony Belgicka upravujú výlučne tieto podmienky a všetky vzťahy medzi organizáciou UEMSEACCME® a žiadateľom.
Všetky spory vyplývajúce z akejkoľvek dohody podliehajúcej týmto podmienkam sú výlučne v
právomoci súdov a súdov v Bruseli.
© UEMS-EACCME® 2016 Všetky práva vyhradené
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