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Aktuális információk 

 

Adminisztratív tevékenységek 

Az új alapszabály és tisztségviselők bejegyzésre kerültek. A bírósági végzés a linken 

olvasható. 

 

Egyesületünk elnöke 2017. szeptember 18-ra elnökségi ülést hívott össze a folyamatban lévő 

ügyek megtárgyalására. A megbeszélés eredményéről a honlapon olvashatnak majd 

beszámolót.  
 

MOLSZE Nagygyűlés 

A HIVDA önálló standdal és összesen 300eFt előadói díjazással vett részt a MOLSZE XV. 

Nagygyűlésén (Szeged, 2017.08.24-26.). Az eseményről részletesebb, fényképekkel illusztrált 

beszámoló honlapunkon található. A Nagygyűlésre készült el új, A4 formátumú, igényes 

külsejű bemutatkozó kiadványunk, mely szintén megtekinthető honlapunkon. Tagjaink 

számára a nyomtatott példányokat az Elnökség titkársága kérésre rendelkezésre bocsátja. 

A Nagygyűlés ideje alatt az MLDT vezetőségi ülést tartott, melyen – Dr. Hodossy Lajos 

távolléte miatt – Dr. Schuman Ádám képviselte egyesületünket.  

 

LTO fejlemények 

Az Amerikai Klinikai Kémiai Társaság (AACC) 2018-tól teljesen áttervezi és megújítja a labtest 

online web felületét, így a magyar változat arculata is megváltozik. Az eddigi tartalom 

áttevése (migráció) a magyar fél számára is komoly kihívást jelent.  Az MLDT vezetőségi 

ülésén tájékoztatást kaptunk a LTO.hu migrációjával és aktualizálásával kapcsolatos eddigi 

munkáról és elvégzendő feladatokról. Dr. Ajzner Évával megállapodtunk, hogy az MLDT és a 

HIVDA korábbi döntéseit az LTO.hu-val kapcsolatban szeptember végéig szerződésbe 

foglaljuk. A szerződés első vázlatát a HIVDA készíti el. Felajánlottuk a segítségünket egyes 

technikai feladatok kivitelezésében. 

http://hivda.hu/wp-content/uploads/2017/09/20170721_HIVDA_Birosagi_vegzes.pdf
http://hivda.hu/a-magyar-orvosi-laboratoriumi-szakdolgozok-egyesulete-xv-nagygyulesen-beszamolo/
http://hivda.hu/a-magyar-orvosi-laboratoriumi-szakdolgozok-egyesulete-xv-nagygyulesen-beszamolo/
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MedTech hírek 

Honlapunkon a letölthető dokumentumok közé felkerült a MedTech kiadványa az új IVD 

szabályozásról (kétféle formátumban), valamint az „IVD Market Report 2015”. 

 

Az Egyesült Királyság (UK) Gyógyszerellenőrző Hatósága (MHRA) kiváló, interaktív ismertetőt 

tett közzé honlapján az orvosi eszközök és az in vitro diagnosztikumok új szabályozásainak 

(MDR és IVDR) legfontosabb elemeiről (MDR_IVDR_Guide), melyet mellékletként is 

csatolunk. A dokumentum többek között ismerteti az importőrök és a disztribútorok 

jövőbeni feladatait is. 

 

A HIVDA hivatalosan regisztrálta magát az European Med Tech Reimbursement Consulting 
AB levelezési listájára, mely szervezet folyamatosan figyeli az európai országok egészségügyi 
finanszírozását és annak változásait. A jövőben, hírleveleinkben az „EUROPEAN 
REIMBURSEMENT NEWS” kétheti kiadványát is szemlézzünk. Igény esetén szívesen 
regisztráljuk bármely tagunkat közvetlenül is. 
 
A MedTech szabályozással és iparpolitikai kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja 
összefoglalta a csoport előtt álló legfontosabb feladatokat. Akit az új szabályozás 
bevezetésével kapcsolatos műhelymunka részletei érdekelnek, itt olvashat ezekről.  
 
A MedTech Europe munkamegbeszélést tart 2017. október 19-20 között Brüsszelben IVD 
teljesítményértékelés tárgykörben (Workshop on Performance Evaluation of In Vitro 
Diagnostics Medical Devices, Workshop előzetes program). A részt venni szándékozók a 
kitöltött Jelentkezési lap nyomtatványt elektronikusan Kaspar Olejniczak úr részére küldjék 
vissza.  
 

 

 

 

 

Szerkesztés lezárva 2017. szeptember 03. 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
http://hivda.hu/wp-content/uploads/2017/09/MDR_IVDR_Guide.pdf
http://hivda.hu/wp-content/uploads/2017/09/MDR_IVDR_Guide.pdf
http://hivda.hu/wp-content/folder/Activity_Update__Regulations__Industrial_Policy__Summer_2017.pdf
http://hivda.hu/wp-content/uploads/2017/09/2017_10_19_and_20_Preliminaryagenda_Workshop_Performance_Evaluation.pdf
http://hivda.hu/wp-content/uploads/2017/09/2017_10_19and20_MTE_RegistrationForm_Workshop_Performance_Evaluation.docx
mailto:k.Olejniczak@medtecheurope.org

