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vagy az info@saasco.hu címre küldött e-mail-ben
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info@saasco.hu

KEDVEZMÉNYEK
69.000 Ft + ÁFA/fő 30%-os kedvezménnyel a SAASCO ügyfelek számára

(Kedvezményre jogosító kód: KLI30)

59.000 Ft + ÁFA/fő 40%-os kedvezménnyel a 10 fő alatti magyar 
tulajdonú kisvállalkozások számára

(Kedvezményre jogosító kód: KLI40)



PROGRAM

1. A műszaki dokumentáció és a klinikai értékelés kapcsolata 

2. Klinikai értékelési terv vs tervezés és fejlesztés 
• Haszon/kockázat értékelés alkalmazása.
• Haszon/kockázat értékeinek meghatározására szolgáló módszerek.

3. Klinikai értékelés bemenő és kimenő információi 

4. Klinikai értékelés kulcs kérdései és a válaszok
• A vonatkozó jogszabályok, szabványok következetes alkalmazása.
• A klinikai validációs lehetőségei és szempontjai.
• A „state of the art” jelentősége.
• A használati útmutató és a kockázatirányítás, fejlesztés, klinikai értékelés tartalmának 

harmonizálása.
• A PMS/PMCF tevékenység tervezése.

5. A bizonyítékokon alapuló orvoslás alapjai 
• A publikációk evidencia szintjei.
• A módszer alkalmazása a publikációk kiválasztása és a klinikai értékelés jelentés 

elkészítése során. 

Hazavihető minták, sablonok
• Klinikai értékelés eljárás minta
• Klinikai értékelés jelentés sablon
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A KÉPZÉSRŐL

A MDR változások talán legnagyobb kihívást jelentő része a klinikai értékelések területén
jelent meg. A változások a MEDDEV 2.7/1 rev4 útmutató bevezetésével kezdődtek, amely egy
új irányt szabott a klinikai értékelések készítésének.

A képzésünk során az MDR vonatkozó követelményeit tekintjük át a klinikai értékelési tervtől
a klinikai értékelés jelentés készítéséig olyan módon, hogy bemutatjuk a tervezési és
fejlesztési folyamattal való kapcsolatot.



JELENTKEZÉS

Helyszín
Lurdy Ház Konferencia és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Jelentkezés
A www.saasco.hu/Tanfolyamok oldalon elérhető online jelentkezési lap kitöltésével, vagy az 
info@saasco.hu e-mail címre küldött levélben. A jelentkezési lap eléréséhez kattintson IDE!

Jelentkezési határidő
2019.05.03. 16,00 óra

Képzés időtartama
2019.05.08. 9,30 – 12,30 óra

Parkolás
A Lurdy Ház felszíni parkolójában a képzés résztvevői ingyen parkolhatnak. A kiváltott 
parkolójegyet a regisztrációnál ingyenes kilépőjegyre cseréljük.

Kinek ajánljuk
• Orvostechnikai eszköz gyártóknak.
• Klinikai értékelést készítő szakembereknek, orvosoknak.
• Minőségügyi szakembereknek, tanácsadóknak és auditoroknak.
• A piacfelügyeleti hatóságok szakembereinek és a bejelentett szervezetek munkatársainak.
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