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MEGHÍVÓ

előadó

dr. Mikó Péter tanácsadó

helyszín

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

időpont

2019.05.08. délután

képzés díja 

98.000 Ft + ÁFA/fő

jelentkezés 

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

1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 108.  – 3200 Gyöngyös, Búza u. 1.
www.saasco.hu  – www.ce-jeloles.hu  – www.ce-meddev.hu
info@saasco.hu

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

(Kedvezményre jogosító kód: KLIW30)

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

(Kedvezményre jogosító kód: KLIW40)



PROGRAM

1. Irodalomkutatási terv és jelentés.
• Irodalom kutatási terv és jelentés készítésének módszerei.
• Gyakorlat: irodalom kutatási terv és jelentés készítése konkrét minta eszközre. 

2. A bizonyítékokon alapuló orvoslás alkalmazása.
• A bizonyítékokon alapuló orvoslás alkalmazása a gyakorlatban.
• Gyakorlat: haszon/kockázat számszerű meghatározása evidancia alapon konkrét 

minta eszközre.

3. Klinikai értékelés jelentés készítése a gyakorlatban.

Haza vihető minták
• A gyakorlatok minden dokumentuma, amely tartalmazza a minta eszközökre vonatkozó 

gyakorlatok eredményeit.
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A WORKSHOPRÓL

A workshop az „MDR klinikai értékelés” című elméleti képzésünkre épül, a gyakorlatok
megfelelő megértéséhez ajánlott az elméleti képzésen való részvétel.

A klinikai értékelésre vonatkozó MDR követelményekről számtalan korábbi képzésben lehetett
hallani, de a hogyan kérdésre eddig egyetlen képzés sem adott választ. E workshopnak
viszont kimondottan az a célja, hogy konkrét, a gyakorlatban is alkalmazható módszereket
sajátíthassanak el a résztvevők.



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. 13,30 – 16,30 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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