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A HIVDA a MedTech Europe nemzetközi szervezet tagja, melynek több 

bizottságában is aktívan részt vesz. Közvetlenül tudjuk tájékoztatni tag-

vállalatainkat és partnereinket a hazai diagnosztikai piacot is érintő 

európai szintű változásokról. Kiemelt aktualitás, hogy az Európai Par-

lament 2017 áprilisában újraszabályozta az in vitro diagnosztikumokra 

(IVD) vonatkozó engedélyezési eljárásokat. A honlapunkon magyarul 

is olvasható rendelkezés egyes elemei a gyógyszerek engedélyezésé-

hez hasonló szigorúságúak. A teljes körű kötelező bevezetést (2022) 

követően a törvény számos új feladatot ró majd a diagnosztikum gyár-

tókra, forgalmazókra, felhasználókra és az engedélyező hatóságokra 

egyaránt.

Bemutatkozás

Célkitűzéseink

Nemzetközi
aktivitás

A Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Tudományos, 
Ismeretterjesztő és Érdekvédelmi Egyesülete (angol rövidítése HIVDA) 
1999-ben alakult. A 21 tagvállalat összesített kereskedelmi forgalma 
a hazai in vitro diagnosztikai piac 90%-át képviseli. A 2017 januárjától 
hivatalba lépett új elnökség kiemelt feladatának tekinti az Egyesület 
szakmai és közéleti aktivitásának fokozását.

Tagvállalataink érdekképviselete, széles körű informálása mellett alap-
vető feladatunknak tekintjük a diagnosztikai ipar új eredményeinek, 
fejlődési irányainak bemutatását a szakma és a döntéshozók részére. 
Fontosnak tartjuk, hogy szervezetileg is részt vegyünk labordiagnosz-
tikai események, rendezvények szervezésében és támogatásában. 
Elősegítjük, hogy a laborszakmát mind a klinikum, mind az egészség-
ügyi döntéshozók jobban elismerjék. Célkitűzéseink eléréséhez szorosan 
együttműködünk a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társasággal 
(MLDT).



Egyesületünk lényeges prioritása, hogy a laboratóriumi vizsgálatok 

eredményeit, azok jelentőségét az érintettek megértsék, helyesen ér-

telmezzék. Ezért a HIVDA – az MLDT-vel közösen – részt vesz az American 

Association for Clinical Chemistry (AACC) által létrhozott Lab Tests Online 

magyar változatának (www.labtestsonline.hu) fenntartásában és folya-

matos korszerűsítésében. A portál betegség leírásokat, laboratóriumi 

eljárásokat és azok értékelését magába foglaló közérthető, folyamatosan 

frissülő szócikkeit kiváló nemzetközi és hazai szakemberek írják.

Tagvállalataink és az egészségügyi szolgáltató szektor kapcsolat-

rendszerét várhatóan nagymértékben átalakítja az új, nemzetközi 

hatályú Etikai Kódex előírásainak 2018-ban történő életbelépése. 

A Kódex legfőbb célkitűzése, hogy a céges szponzoráció minden szeg-

mensét szabályozott mederbe terelje és visszaszorítsa a korrupciót. 

Tagvállalataink, továbbá több nemzetközi diagnosztikai cég által már 

jelenleg is alkalmazott szigorú előírások jelentős mértékben átfor-

málják a hazai szponzorációs gyakorlatot.
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