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A Dél-pesti Centrumkórház Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 

Tudományos Bizottsága és az  Agnusmed Kft. 2019. március 1—2-án GCP tanfolyamot szervez 

Budapesten a gyógyszerforgalmazó cégek orvosi osztályain dolgozó monitor1 munkatársak, valamint 

a gyógyszervizsgálatokban résztvevő orvoskollégák és más szakemberek számára. 

 

A tanfolyam a GCP témával kapcsolatos naprakész ismereteket kínál a hallgatóknak, és a résztvevők 

számára részvételi bizonyítványt állít ki. Törekvésünk az, hogy a résztvevő kollégáknak átadott 

ismeretekkel folyamatosan biztosítsuk azt, hogy az egyre szigorodó vizsgálati követelményeknek, 

valamint továbbképzési kötelezettségünknek mindenkor eleget tehessenek. 

A magas szinten megfelelés kényszere szorító a megbízó és a vizsgálatokban résztvevő orvosok 

számára egyaránt. 

Az emberen végzett klinikai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének, dokumentációjának és 

jelentésének meg kell felelnie az aktuális nemzetközi etikai és tudományos elvárásoknak, minőségi 

követelményeknek. 

 

A fentiekkel kapcsolatos irányelvek az EU, Japán, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, a 

Skandináv országok valamint a WHO hatályos szabályozása alapján születtek. 

Az emberen alkalmazott gyógyszerek bevezetéséhez szükséges összehangolt követelményrendszerrel 

kapcsolatos naprakész ismereteket igyekszik átadni a most meghirdetett GCP tanfolyam, különös 

hangsúlyt fektetve a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos hazai szabályozás illetve az aktuális 

jogszabályokban rögzített követelményrendszer ismertetésére. 

A tanfolyam elvégzése és sikeres tesztvizsga után a hallgató oklevelet kap. 

A tanfolyam teljes anyagát a résztvevőknek „hand-out” formájában átadjuk. 

A  tizenhat éve megrendezésre kerülő tanfolyamok eddigi nagy sikere nyomán,  ezúttal is sok 

résztvevőre számítunk. 
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dr. Udvarhelyi Ágnes 
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