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

(Kedvezményre jogosító kód: PMS30)

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

(Kedvezményre jogosító kód: PMS40)



PROGRAM

1. A forgalomba hozatal utáni felügyeleti rendszer (PMS) bemenő 
és kimenő adatai.
• Bemenő adatok: termékhibák, alkalmazással kapcsolatos események, ekvivalens 

eszközökről megjelenő közlemények.
• Adatgyűjtés és feldolgozás.
• Minőségi hibák kivizsgálása
• Kimenő adatok: forgalomba hozatal utáni felügyeleti jelentések, hatósági 

bejelentések, dokumentáció módosítás.

2. A PMS rendszer és a forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés (PMCF) összekapcsolása.
• PMCF elemei és megvalósítási módszerek.
• Kapcsolat az orvostechnikai eszköz életciklusával és a műszaki dokumentáció 

egyéb elemeivel.

3. A PMS terv és a felügyeleti jelentések elemei.

Haza vihető minták
• Forgalomba hozatal utáni felügyeleti (PMS) terv sablon
• Forgalomba hozatal utáni felügyeleti jelentés/időszakos eszközbiztonsági jelentés sablon
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A KÉPZÉSRŐL

A MDR változások másik nagy kihívást jelentő része a klinikai értékelés mellett, a forgalomba
hozatal utáni nyomon követés, beleértve a klinikai nyomon követést is. A változások új
szemléletet igényelnek a gyártóktól, a forgalomba hozatalt követő felügyelet egy folyamatos,
nagy erőforrás igényű tevékenység lesz.

A képzésünk során az MDR vonatkozó követelményeit tekintjük át a forgalomba hozatalt
követő felügyeleti tervtől a felügyeleti jelentés készítéséig.



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
2019.05.31. 16,00 óra

Képzés időtartama
2019.06.05. 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.
• Felügyeleti terveket és jelentéseket készítő szakembereknek, orvosoknak.
• Minőségügyi szakembereknek, tanácsadóknak és auditoroknak.
• A piacfelügyeleti hatóságok szakembereinek és a bejelentett szervezetek munkatársainak.
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