
Helyszín:  SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 
 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. – I. em. 108. 
 
Képzés időpontja:  
 2014.04.23.  Orvostechnikai eszközök 

Kockázatirányítási folyamata 
 
Képzés díja: 55.000 Ft + ÁFA/fő 
 
Minden résztvevő egy komplett, azonnal használható 
kockázatirányítási iratgyűjtővel térhet haza!  
 

KEDVEZMÉNYEK!  
30%-os kedvezményt biztosítunk a SAASCO Kft 
ügyfeleinek!  
(Kedvezményre jogosító kód: 3MOD30) 
20%-os kedvezményt biztosítunk a MATE és a 
Mediklaszter tagjainak!  
(Kedvezményre jogosító kód: 3MOD20) 
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 1. Bevezetés 

Miért kell foglalkozni a kockázatirányítással? 
• Alapvető követelmények és a kockázatirányítás 
• Kockázatirányítás életciklusa, nehézségei 

2. Szakkifejezések 
A szakkifejezések és ezek kapcsolatának bemutatása. 
• Szakkifejezések 
• Kapcsolatok 

3. Kockázatirányítási rendszer 
Kockázatirányítási rendszer elemeinek bemutatása, illetve 
létrehozása. 
• Rendszer és termék dokumentáció kapcsolata 
• A rendszer létrehozásának lépései 
• Kockázatirányítási folyamat 
• Kockázatirányítási dokumentumok 

1. Gyakorlat: Kockázatirányítási eljárás 
Egy konkrét kockázatirányítási eljárás elemzése  
• Az eljárás részei 
• Kockázat-elfogadhatósági kritériumok megállapítására 
vonatkozó politika 

4. Kockázatelemzés 
A kockázatelemzés folyamatának bemutatása. 
• Tervezett használat és a biztonsággal kapcsolatos jellemzők 
azonosítása 
• Veszélyek azonosítása 
• Kockázatbecslés 

2. Gyakorlat: Kockázatirányítási terv 
Egy konkrét kockázatirányítási terv elemzése 
• A terv részei 
• Valószínűségi és súlyossági szintek meghatározása 
• Kockázati mátrix készítése 

5. Kockázatértékelés 
Kockázatértékelés bemutatása. 
• Kockázatértékelési módok 

3. Gyakorlat: Veszélyek azonosítása 
Egy konkrét termék veszélyeinek azonosítása 
• Tervezett használat és a biztonsággal kapcsolatos jellemzők  

• Veszélyek azonosítás a termék teljes életciklusában 

Hogyan szabadulhat meg 
a CE jelöléssel 
kapcsolatos 
szorongásaitól? 
Egy orvostechnikai eszköz CE 
jelölési folyamatának 
lebonyolítása és a CE jelölés 
fenntartása komoly feladat. A CE 
jelöléshez és a műszaki 
dokumentáció elkészítéséhez 
rendkívül szerteágazó 
ismeretekkel, információkkal és 
tapasztalatokkal kell rendelkezni. 
Jártasnak kell lenni a 
kockázatirányításban, a klinikai 
értékelésben, illetve alaposan 
ismerni kell a vonatkozó 
jogszabályi előírásokat… és 
hosszasan sorolhatnánk a 
további követelményeket. 

Nem csoda, hogy Ön, mint 
gyártó nehezen boldogul a 
feladattal. Bizonyára a hideg 
futkos a hátán, ha erre gondol. 
Hibáznia viszont nem lehet!  

A 3. modul alapos és gyakorlati 
ismereteket nyújt az EN ISO 
14971 szerinti kockázatirányítási 
rendszerről. Végig haladunk a 
kockázatirányítási folyamat 6 
lépésén, ahol minden lépést 
konkrét példákkal és 
gyakorlatokkal mélyítünk el. 
Innen sem fog üres kézzel 
hazatérni, mivel egy komplett 
kockázatirányítási iratgyűjtőt 
mintát adunk Önnek 
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 4. Gyakorlat: Kockázatfelmérés 

Egy konkrét termék kockázatainak azonosítása, 
kockázatbecslése 
• Kockázat azonosítás a termék teljes életciklusában 
• Események előre látható sorozata 
• Veszélyes helyzet 
• Ártalom 
• Kockázatbecslés 
• Kockázatértékelés 

6. Kockázatkezelés 
A kockázatkezelés lépései. 
• Kockázatkezelési lehetőségek 

• Kockázatkezelési intézkedések bevezetése 
• Fennmaradó kockázatok értékelése 
• A kockázatkezelésből származó kockázatok értékelése 
• A kockázatkezelés teljességének értékelése 
• Kockázat-előny elemzés 

5. Gyakorlat: Kockázatkezelés 
Egy konkrét termék kockázatkezelése. 
• Kockázatkezelési intézkedések meghatározása 
• Fennmaradó kockázatok értékelése 

7. Összes fennmaradó kockázat értékelése 
Az összes fennmaradó kockázat elfogadhatóságának 
értékelése. 
• Értékelési lehetőségek 

8. Kockázatirányítási jelentés 
A Kockázatirányítási jelentés tartalma.  
• Kockázatirányítási folyamat átvizsgálása 

9. Gyártási és gyártás utáni információk 
Gyártási és gyártási utáni információk feldolgozásának 
módszerei. 
• Információforrások 
• Az információk értékelése 
•  Intézkedések meghatározása 

6. Gyakorlat: Gyártás utáni információk 
Egy konkrét termékre vonatkozó gyártás utáni információk 
feldolgozása 
• Gyártás utáni információk gyűjtése a gyakorlatban 

10. Összefoglalás, kérdések 
A nap programjának áttekintése  

• Kérdések 
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Helyszín 
SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 
3200 Gyöngyös, Búza út 1. – I. em. 108. 

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

Jelentkezési határidő 
2014.04.18. 16,00 óra 

A képzés időtartama 
2014.04.23.  9,30 – 16,30 

Részvételi igazolás 
Akik csak ezt a modult kívánják elvégezni, azoknak ezen 
képzésről külön részvételi igazolást állítunk ki. A modulokra külön 
jelentkezési lapon lehet jelentkezni, amelyen a modulok árát 
külön feltüntetjük. 

Szükséges alapismeretek 
Nincs szükség alapismeretekre, de könnyebben megérti az 
előadást az, aki ismeri az orvostechnikai eszközökről szóló 
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeit. 

Kinek ajánljuk 
• Orvostechnikai eszköz gyártóknak, importőröknek és 

forgalmazóknak 
• Klinikai vizsgálat szervezőknek 
• Meghatalmazott képviselőknek 
• Minőségügyi szakembereknek, tanácsadóknak és auditoroknak 
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KÉPZÉS 

AUDITÁLÁS 

TANÁCSADÁS 

ISO 13485 rendszerek 

Belső auditok 

Műszaki dokumentáció 

Kockázatirányítás 

Használhatóság 

Klinikai értékelés 

Kihelyezett képzés 

ISO 13485 belső auditor képzés 

Nyílt képzés 

CE jelölési projektek támogatása 

Tanúsítási eljárás 
RENDSZERÉPÍTÉS 

SEGÍTÜNK! 


