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SAASCO Orvostechnikai képzések 2019. ősz

A SAASCO Orvostechnikai Eszközök Divíziója széles választékban kí-

nál képzéseket az orvostechnikai eszközök gyártóinak. Képzéseink 

lefedik a szabályozási, minőségirányítási és klinikai szakterületeket. 

Piacvezető cégünk tanácsadói csapata villamos, IT és gépészmér-

nökökből, biológusokból és orvosokból áll, így megbízóink számá-

ra számtalan területen tudunk képzéseket és szakértői támogatást 

nyújtani.

Milyen a képzési stílusunk?

Képzéseink kifejezetten gyakorlatközpontúak. Az elméleti képzé-

seket minden esetben, a résztvevőket bevonó műhelygyakorlatok  

(workshop) követik az ismeretek elmélyítése érdekében.  Az átadott 

információknak a minőségirányítási rendszerben történő hatékony 

alkalmazása érdekében haza vihető mintákat, sablonokat biztosítunk.

Miért érdemes a SAASCO képzéseit választani?

Más oktatásokon a jogszabályi követelményeket egyszerűen átmásol-

ják a diákra, sok esetben az előadó egyszerűen felolvassa a dia tar-

talmát. A SAASCO előadások nem pusztán a követelményeket ismer-

tetik, hanem gyakorlati megoldásokat mutatnak be a követelmények 

teljesítésére. Ahol lehet a követelmények összefüggéseit grafikusan 

igyekszünk szemléltetni. Az előadásokat tapasztalt tanácsadók tartják, 

akik számtalan gyakorlati példával támasztják alá a mondanivalót. 

Hogyan lehet jelentkezni?

Képzéseink teljes listáját megtalálja a honlapunkon:  

www.saasco.hu/Tanfolyamok. A képzésekre a honlapunkon ta-

lálható jelentkezési lapon vagy az info@saasco.hu címre küldött  

e-mail-ben lehet. Ha bármilyen további információra lenne szüksége, 

írjon e-mail-t a következő címre: info@saasco.hu

BEVEZETŐ
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A 2019. őszi képzési sorozatunk célja, hogy az orvostechnikai eszköz 

gyártókat támogassa a 2020.05.26-tól alkalmazandó (EU) 2017/745 

rendeletre (MDR) való áttérés során.

A cél érdekében a sorozatot az MDR átállás lépéseit és módszertanát 

ismertető képzéssel indítjuk. Lépésről-lépésre bemutatjuk az átállási 

folyamatot a helyzetfelméréstől, a tervezésen át, egészen a meg-

valósításig. Az oktatás egy rövid műhely munkával zárul, ahol egy 

konkrét példán keresztül tesszük érhetőbbé az átállási folyamatot. 

Fontos újdonság, hogy a tavaszi képzés óta megvalósult projektek 

tapasztalatait is megosztjuk a hallgatósággal.

A következő képzés az ISO 13485:2016 belső auditor tréning, amely 

az MDR követelmények minőségirányítási rendszerbe való integrálá-

sát is bemutatja. 

Ez a gyakorlat orientált tréning az évek óta finomított tematikájával 

az egyik legnépszerűbb képzésünk.

Az utolsó képzés az MDR talán legnagyobb változását hozó követel-

ményének teljesítésében segíti a gazdasági szereplőket. Az MDR 15. 

cikke előírja, hogy minden gyártónak és meghatalmazott képviselő-

nek gondoskodnia kell arról, hogy a szervezeten belül rendelkezésre 

álljon egy olyan személy, akinek a szabályoknak való megfelelés biz-

tosítása a feladata. 

A képzés 3 napos, mely írásbeli vizsgával zárul és felölel minden 

olyan területet, amelyért a szabályoknak való megfelelés biztosításá-

ért felelős személynek felelnie kell.

A tréning tematikájának legfontosabb elemei:

 • minőségirányítási rendszer és gyártási követelmények,

 • műszaki dokumentáció és naprakészségének biztosítása (PMS),

 • klinikai értékelés és forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon követés,

 • vigilancia rendszer.

Az orvostechnikai képzésekről

KÉPZÉSEK
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előadó

Juhász Attila

képzés időtartama

0,5 nap elmélet + 1 óra workshop

helyszín

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

képzés díja

105.000 Ft + ÁFA/fő
73.000 Ft + ÁFA/fő SAASCO ügyfeleknek, Mediklaszter tagoknak 
63.000 Ft + ÁFA/fő 10 fő alatti magyar KKV-nak

képzés leírása

 • Az MDR fontossága és üzleti hatásai.
 • A rendelet termék portfólióra gyakorolt hatása 
    (portfóliói-racionalizálás).
 • Átmeneti időszak és átállási stratégiák.
 • Átállási terv készítése 
    (termék, rendszer,szervezet, költségek).

MDD/MDR 
ÁTÁLLÁS
NYÍLT KÉPZÉS 2019.09.11.

előadó

Sántics Csaba, Juhász Attila

helyszín

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

képzés időtartama

3 nap

képzés díja

125.000 Ft + ÁFA/fő
110.000 Ft + ÁFA/fő SAASCO ügyfeleknek, Mediklaszter tagoknak 
98.000 Ft + ÁFA/fő 10 fő alatti magyar KKV-nak

képzés leírása

 • Az MDR és az ISO 13485:2016 kapcsolata.
 • CE jelölési folyamat dióhéjban. 
 • ISO 19011:2018 szerinti auditori ismeretek.
 • ISO 13485:2016 követelményei és auditálásuk.
 • Helyzet gyakorlatok.
 • Írásbeli vizsga.

ISO 13845 
BELSŐ AUDITOR TRÉNING
NYÍLT KÉPZÉS 2019. 09. 30. - 10. 02.

KÉPZÉSEK
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előadó

dr Mikó Péter, Juhász Attila

helyszín

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

képzés időtartama 
3 nap

képzés díja

195.000 Ft + ÁFA/fő
136.000 Ft + ÁFA/fő SAASCO ügyfeleknek, Mediklaszter tagoknak 
117.000 Ft + ÁFA/fő 10 fő alatti magyar KKV-nak

képzés leírása

 • A szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy helye a szervezetben, felelősségi és hatáskörei, végzettségi követelmények.
 • MDR minőségirányítási rendszer és gyártási követelmények.
 • MDR műszaki dokumentáció tartalma és naprakészségének biztosítása (PMS). 
 • MDR klinikai értékelés folyamata és forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon követés. 
 • MDR vigilancia rendszer követelményei.

SZABÁLYOKNAK VALÓ 
MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY TRÉNING
NYÍLT KÉPZÉS 2019. 11. 18 - 20.

KÉPZÉSEK
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ELŐADÓK

SÁNTICS CSABA
• 20+ év tapasztalat szerviz szolgáltatási és minőségirányítási rendszerek tervezésében, működtetésében, auditálásában.

• 5+ év tanácsadói tapasztalat ISO 9001/ISO 13485 és USA FDA QSR dokumentációjának elkészítésében. 

• 5+ év tapasztalat az EU orvostechnikai eszközök kockázatirányítása, műszaki dokumentáció készítése, szoftverek és programozható  

   gyógyászati villamos rendszerek (PEMS) tervezési és validálási dokumentáció készítése területén.

• 5+ év ISO 9001/ISO 13485 auditori és ISO 13485/ISO 14971 oktatói tapasztalat.

JUHÁSZ ATTILA
• 20+ év gyakorlat az orvostechnikai eszközök EU szabályozási és minőségirányítási területein.

• 15 év ipari tapasztalat ISO 9001/ISO 13485 minőségirányítási rendszerek működtetésében.

• 15+ év tanácsadói tapasztalat ISO 9001/ISO 13485 rendszerek bevezetésében, orvostechnikai eszközök kockázatirányítása, műszaki  

   dokumentáció készítése, használhatósági vizsgálatok területén.

• 20+ év ISO 9001/ISO 13485 auditori tapasztalat.  

• 10+ év oktatói tapasztalat MDD/MDR CE jelölési, kockázatirányítási, használhatóság tervezési és ISO 13485 belső auditor témákban.

DR. MIKÓ PÉTER
• 10+ év orvosi gyakorlat belgyógyászat, intenzív terápia területen.

• 20+ év gyógyszeripar tapasztalat: gyógyszer engedélyezés, promóciós anyagok engedélyezése, nemzetközi szakmai információs  

   tevékenység, dokumentáció készítés - clinical overview, farmakovigilancia, minőségbiztosítási rendszer.

• 9 év orvostechnikai szabályozási gyakorlat: nemzetközi termékengedélyeztetés, dokumentáció készítés – biokompatibilitás,  

   klinikai értékelés, kockázatirányítás, vigilancia, minőségbiztosítási rendszer, európai orvostechnikai szabályozás, ISO 13485.



1212 Budapest, Táncsics Mihály út 108. – 3200 Gyöngyös, Búza út 1.

www.saasco.hu – www.ce-jeloles.hu – www.ce-meddev.hu

info@saasco.hu – med@saasco.hu


