
 

 

 

 

 
Ekskluzivni regulatorni seminar 

NOVA ZAKONODAJA NA PODROČJU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV  
Bodite pripravljeni na korenite spremembe, nove obveznosti in nove odgovornosti! 
2. in 3. februar 2017, Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 
 

 

Kar 660 strani nove zakonodaje prinaša korenite spremembe, ki bodo vplivale na prav vse medicinske pripomočke in na prav vse proizvajalce, 

pooblaščene predstavnike, uvoznike in distributerje ter na priglašene in pristojne organe. Ureditev področja medicinskih pripomočkov bo po novem 

strožja in natančnejša, zadevala bo več izdelkov in zato zahteva temeljite priprave na implementacijo. 

Dvodnevni seminar vam omogoča, da se na pregleden, sistematičen in razumljiv način seznanite s spremembami, z novimi zahtevami in obveznostmi 

ter planirate prilagoditve poslovanja pred njihovo uvedbo. Nova zakonodaja bo v kratkem objavljena v Uradnem listu EU. 

Seminar je namenjen: 

 Proizvajalcem, pooblaščenim predstavnikom, uvoznikom in distributerjem medicinskih pripomočkov, ker bo nova zakonodaja temeljito vplivala 

na celotno dobavno verigo 

 Priglašenim organom, ker bodo bistveno poostreni kriteriji imenovanja in obstoja na trgu 

 Pristojnim organom, ker bo njihova vloga bolj zahtevna in bolj jasno opredeljena 

 Proizvajalcem zdravil in imetnikom DzP, ker bo nova zakonodaja direktno vplivala tudi na zakonodajo o zdravilih 

 Proizvajalcem izdelkov, ki do sedaj niso bili vključeni med medicinske pripomočke ter proizvajalcem izdelkov po lastnostih in zahtevah glede 

varnosti podobnih medicinskim pripomočkom, ki bodo morali slediti enakim pravilom 

 Poslovnim subjektom, ki so do sedaj proizvajali/tržili v EU izdelke z istim namenom uporabe vendar različnim pravnim statusom 

Seminar odgovarja na sledeča vprašanja: 

 Kako po novem omogočiti dostopnost medicinskih pripomočkov na trgu? 

 Kako po novem do CE oznake? 

 Kako po novem pripraviti dokumentacijo? 

 Ali po novem proizvajam/tržim medicinski pripomoček? 

 Ali po novem potrebujem sodelovanje s priglašenim organom? 

 Kakšna je nova vloga priglašenih organov in kakšni so izzivi za novo kategorijo priglašenih organov? 

 Kakšne so odgovornosti in pooblastila nacionalnih pristojnih organov? 

 Kakšne so spremembe pri bistvenih zahtevah? 

 Kakšne obveznosti in odgovornosti uvajata uredbi za proizvajalce, pooblaščene predstavnike, uvoznike in distributerje? 

 Na kaj je treba biti pozoren pri pogodbah? 

 Kako bo sprememba meril za razvrščanje medicinskih pripomočkov in meril za razvrščanje IVD pripomočkov vplivala na moje poslovanje? 

 Kakšne so nove zahteve za ponovno obdelavo medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo (reprocesiranje)? 

 Kako bo poostritev zahtev glede predkliničnih in kliničnih podatkov vplivala na ponovno certificiranje? 

 Koliko smo bližje zdravilom? 

 Kaj morajo vedeti proizvajalci in imetniki dovoljenj za promet z zdravilom? 

 Kakšna so nova pooblastila Evropske Komisije? 

Skozi seminar vas vodijo izkušeni strokovnjaki s področja regulative medicinskih pripomočkov s številnimi mednarodnimi izkušnjami: 

Dr. Vesna Koblar, dr. med. spec. 

Mag. Igor Lipušček, univ. dipl. ing. 

Mag. Ana Pribakovič Borštnik, univ. dipl. ing. 

Mag. Vinka Soljačič, univ. dipl. ing. 



 
 

PROGRAM SEMINARJA 
Četrtek, 2. februar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 h – 09.00 h Registracija udeležencev 
 
09.00 h – 10.15 h 
Osnovne spremembe, cilji in posledice 
 Zakaj so bile potrebne spremembe in kaj so cilji nove 

zakonodaje? 
 Kako po novem razumemo medicinski pripomoček, posledice? 
 Kateri izdelki bodo še morali slediti zahtevam za medicinske 

pripomočke? 
 Kje so največje spremembe in poostritve? 
 Na koga bodo posebej vplivale sprememb in kako se pripraviti? 
 Novice za bolnišnice 
Dr. Vesna Koblar, dr. med. spec. 
 
10.15 h – 11.00 h 
Umestitev nove zakonodaje v »horizontalno« zakonodajo in 
posledične dodatne zahteve  
 Splošna varnost in delovanje 
 Novi zakonodajni okvir za trženje izdelkov v EU  
 Splošna pravila nadzora in kontrole izdelkov, ki prihajajo v EU 
 Elektromagnetna kompatibilnost, ionizirajoče sevanje 
 Tehnični standardi in tehnične specifikacije 
 Pravila EU glede kompenzacije za škodo, povzročeno z 

defektnim izdelkom 
 Paralelno trženje in TFEU 
Mag. Vinka Soljačič, univ. dipl. ing. 
 
11.00 h – 11.30 h Odmor 
 

11.30 h – 13.00 h 
Obveznosti in odgovornosti gospodarskih subjektov pri omogočanju 
dostopnosti pripomočkov na trgu 
 Dajanje na trg in v uporabo ter prodaja na daljavo 
 Nove opredelitve gospodarskih subjektov in posledice 
 Splošne obveznosti proizvajalca: zagotavljanje skladnosti, EIP, 

registracija, sistem kakovosti, sistem za nadzor trga, 
označevanje, oseba odgovorna za skladnost z zakonodajo … 

 Naloge pooblaščenega predstavnika: pooblastilo, registracija, 
izpolnjevanje obveznosti, odgovornost … 

 Splošne obveznosti uvoznikov: preverjanje skladnosti 
pripomočkov, identifikacija uvoznika, odgovornost za prevoz in 
skladiščenje, vodenje registra … 

 Splošne obveznosti distributerjev: preverjanje skladnosti 
pripomočkov, odgovornost za prevoz in skladiščenje, vodenje 
registra …  

 Primeri, v katerih se obveznosti proizvajalcev uporabljajo za 
uvoznike, distributerje in druge 

 Pripomočki za enkratno uporabo in njihova obdelava 
(reprocesiranje)  

 Sistemi in paketi ter sestavni deli 
 Oznaka skladnosti CE, izjave, certifikat o prosti prodaji  
 Pripomočki za posebne namene 
Mag. Igor Lipušček, univ. dipl. ing. 
 
13.00 h – 14.00 h Kosilo 
 
14.00 h – 15.30 h 
Razširitev področja, nova klasifikacija IVD, nova razvrstitvena pravila 
in posledice v praksi 
 Novi člani družine medicinskih pripomočkov: izdelki z 

nanomateriali, izdelki iz derivatov tkiv ali celic človeškega 
izvora, ki so narejeni iz neživih celic humanega porekla … 

 Nov koncept klasifikacije IVD, ki upošteva razred tveganja 
 Nova merila za razvrščanje, posledice 
 Mejni izdelki, kombinirani izdelki in centralizacija 
 Razmerja z drugo zakonodajo 
Dr. Vesna Koblar, dr. med. spec. 
 
15.30 h – 16.00 h Odmor  
 
16.00 h – 17.30 h 
Identifikacija in sledljivost, registracija, evropska banka podatkov, 
sodelovanje znotraj EU in nadzor trga 
 Sistem enotne identifikacije pripomočkov: vsebina, cilji in roki 

ter pričakovanja 
 Registracija medicinskih pripomočkov in gospodarskih 

subjektov  
 Evropska banka podatkov o medicinskih pripomočkih: razširitev 

in odprtost za javnost, gospodarske subjekte / obveščanje 
pristojnih organov 

 Krepitev sodelovanja med državami članicami in EU 
institucijami: koordinacijska skupina, referenčni laboratoriji, 
strokovni odbori, registri pripomočkov … 

 Okrepitev nadzora trga in dodatne obveznosti nacionalnih 
pristojnih organov: dejavnosti, letni načrti, obveščanje javnosti 
… 

 Vloga priglašenih organov 
 Zaupnost, varstvo podatkov, financiranje, kazni   
Mag. Igor Lipušček, univ. dipl. ing. 
 
17.30 h – 18.00 h Vprašanja in odgovori 
 



 
 
 

PROGRAM SEMINARJA 
Petek, 3. februar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 h – 10.00 h 
Nove zahteve za klinično oceno in klinične raziskave ter oceno 
učinkovitosti in študije učinkovitosti 
 Strožje zahteve za predklinične in klinične podatke in pasti 

ponovnega certificiranja 
 Strožje zahteve za klinične raziskave: lastni podatki, stroge 

zahteve za obrazložitev izjem, vloga sponzorja, okrepitev 
zahtev glede zaščite ranljivih udeležencev 

 Strožje zahteve glede klinične ocene, vloga znanstvenega 
strokovnega odbora 

 Dopolnilna diagnostika (companion diagnostic) in zahteve,  
 ocena učinkovitosti IVD pripomočka 
 Klinično spremljanje po dajanju na trg kot obveznost 
Dr. Vesna Koblar, dr. med. spec. 
 
10.00 h – 11.00 h 
Kako po novem do CE oznake  
 Spremembe pri postopkih ugotavljanja skladnosti 
 Poseben postopek v primeru nekaterih pripomočkov razreda III 

in IIb  
 Harmonizirani standardi in skupne specifikacije 
 Namesto bistvenih zahtev splošne zahteve glede varnosti in 

učinkovitosti  
 Ostrejše zahteve glede označevanja in navodil za uporabo 
 Tehnična dokumentacija 
Mag. Igor Lipušček, univ. dipl. ing. 
 
11.00 h – 11.30 h Odmor 
 
11.30 h – 13.00 h 
Nova vloga priglašenih organov in poostritev zahtev  
 Zakaj je težja pot do imenovanja? 
 Dva razreda priglašenih organov: vpliv na poslovanje 
 Sprememba vloge – »od partnerja do policaja«? 
 Strožje zahteve pred pridobitvijo CE znaka 
 Strožje zahteve po pridobitvi CE znaka, nenapovedani obiski  
 Certificiranje in transparentnost 
Mag. Ana Pribakovič Borštnik, univ. dipl. ing. 
 
13.00 h – 14.00 h Kosilo 

 
 
 
14.00 h – 14.45 h 
Okrepitev nadzora po dajanju na trg 
 Vključitev EU smernic (MEDDEV) v uredbe 
 Dodatne zahteve: 

o načrt nadzora po dajanju na trg  
o redno posodobljeno poročilo o varnosti 

 Posodabljanje tehnične dokumentacije  
 Vpliv na izdane certifikate  
 Vpliv na izjavo EU o skladnosti in njena vsebina 
 Posebnosti za pripomočke izdelane za posameznega 

uporabnika 
Mag. Igor Lišušček, univ. dipl. ing. 
 
14.45 h – 16.00 h 
Vigilanca: okrepitev in spremembe  
 Poročanje: neželeni dogodki vs. zapleti 
 Koliko smo bližje konceptu farmakovigilance? 
 Vloge udeležencev v sistemu ter elektronski sistem za vigilanco 

in nadzor po dajanju na trg 
 Vloga osebe, odgovorne za usklajenost z zakonodajo; 

poročanje o trendih  
 Sprememba pri varnostnem popravljalnem ukrepu (FSN), in 

obvestilu o varnostnem popravljalnem ukrepu (FSCA) 
Dr. Vesna Koblar, dr. med. spec. 
 
16.00 h – 17.00 h Vprašanja in odgovori, diskusija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotizacija za seminar znaša 480,00 EUR + DDV 
(22 %) in vključuje še seminarsko gradivo, 
potrdilo o udeležbi, kosila v restavraciji 
Radisson Blu Plaza Hotela Ljubljana in 
postrežbe med odmori. 

Na seminar se prijavite tako, da izpolnite 
prijavnico na  naši spletni strani 
www.rapharm.eu ali pa nam pišete na 
info@rapharm.eu in vplačate kotizacijo na: 

raPHARM d.o.o. 
Miklošičeva cesta 30, SI-1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0310 0100 2841 487 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 
info@rapharm.eu ali na 01 438 16 00. 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
Zaradi praktične narave seminarja, je število udeležencev omejeno, vaša prijava 
pa je potrjena šele po prejemu e-potrditve in vplačilu kotizacije. Odpoved 
udeležbe je veljavna le v elektronski ali pisni obliki, poslani s priporočeno pošto. V 
primeru odpovedi 8 dni (ali več) pred seminarjem, udeleženec plača 30% 
kotizacije. V primeru odpovedi 7 dni (ali manj) pred seminarjem, udeleženec plača 
100% kotizacije. Pridržujemo si pravico do delnih sprememb v programu, v 
primeru premajhnega števila udeležencev ali višje sile pa tudi do odpovedi 
seminarja. 

www.rapharm.eu 


