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SZEMÉSZ & NEUROLÓGUS szakorvos(ok)
• szakmai párok
• a saját osztályukon (szemészeti-neurológiai)
a Neuro-Ophthalmológiai betegek
• közös kivizsgálását, (dg.terápiás terv, etc.)
• a beteg célirányos gyógykezelésétgondozását
• Mindenki a saját Maga osztályán dolgozik
• A szakmai partnerével szükség szerint
konzultálva, egy virtuális egységben
kezelik betegeket
• Nem szükséges külön rendelői egységet indítani
(helyiség, felszerelés+ költség megtakarítás)

Ma - NO – Hálózatba jelentkezhetnek:
1. Megyei - Városi Kórházak2. Megyei - Városi Szakrendelők3. Egyetemi Szemészeti klinikák4. Egyetemi Neurológiai klinikák5. Egyetemi Idegsebészeti klinikákáltal delegált
és önkéntesen belépni akaró
egy/több
SZEMÉSZ szakorvos
és
NEUROLÓGUS szakorvos
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I.

MaNO hálózat lényege - információ és együttműködés
1. információ szerzése - formalizált képzés útján (Neuro-Ophthalmológiai (NO) licence vizsga)
2. információ megosztása - a Ma-NO-hálózat tagjai között (pl. az interneten keresztül, honlap, zárt kör email-csoport)
3. együttműködés szakterületek között : intézményen belül: osztályok és orvosok között

II. Szakmai feltételek, felkészítési-kooperációs lehetőségek:
1. A neurológiai- vagy szemészeti szakvizsga
2. Az ún. "Neuro-Ophthalmológiai Licenszvizsga" letétele

A Ma-NO hálózat kialakításának hivatalos-szakmai szakmai támogatói-felügyeleti szervei:
1./ Prof. Dr. Facskó Andrea (a Magyar Szemorvos Társaság Elnöke, a Szakmai Kollégium Szemészeti Tagozat elnöke
2./ Prof. Dr. Csiba László (a Magyar Neurológiai Társaság Elnöke, a Szakmai Kollégium Neurológiai Tagozat tagja)

Magyar Neuro-Ophthalmológiai Hálózat
( Ma - NO – Háló)-3
III. NO licence vizsga:
• előfeltétel: neurológiai- vagy szemészeti szakvizsga
• vizsga-tételek, forrás: hazai-nemzetközi szakirodalom: interneten hozzáférést adunk a jelentkezőknek
• felkészülés: önképzés útján (a vizsgatételek ismeretében, honlap, linkek, levelező csoport segítségével)
• felkészítés közvetlenül a vizsga előtt: Szegeden, a vizsga előtt egy/két napos
• NO licence vizsgára felkészítő, senior támogatók:
Prof. Dr. Janáky Márta (janaky@opht.szote.u-szeged.hu)
Dr. Somlai Judit (dr@somlaijudit.hu; www.somlaijudit.hu)
• vizsga helyszíne, kapcsolatok: Szegedi TudományEgyetem, ÁOK, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,
Szemészeti Klinika : www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/opht
Ma-NO Hálózat technikai és szervezési koordinátora:
DR. HABIL. HAJNAL FERENC , Egyetemi tanár,szak- és továbbképzési dékáni megbízott
SZTE ÁOK Szak- és Továbbképzési Központ (http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/elerhetosegek/elerhetosegek)
E-mail: office.sztk@med.u-szeged.hu; hajnal.ferenc@med.u-szeged.hu
Erdei Mónika - adminisztrátor: erdei.monika@med.u-szeged.hu
IV. A No-licence vizsgát követően
A NO licnce vizsgát követő, új Ma-NO Hálózat további szervezői, koordinátorai :
1./ a MaNO Hálózat, NEUROLÓGUS KOORDINÁTORA –társvezetői
Dr. Gulyás Szilvia (gulyasszilviadr@gmail.com )
Dr. Sas Katalin
(sask@freemail.hu)
2./ a MaNO Hálózat, SZEMÉSZ KOORDINÁTORA –társvezetői
Dr. Bátor György (bator.gyorgy@gmail.com)

Magyar Neuro-Ophthalmológiai Hálózat
( Ma - NO – Háló)-4
A NO-LICENCE VIZSGÁT KÖVETŐEN
o A NO szaktevékenységet végző, akkreditált és a NO hálózatban működő kollégák:
o OEP fínanszírozással bíró, összefoglaló két kód használatát nyerik el!
o pontösszege: 6 428 pont

A járóbeteg-szakellátás tevékenységi
kódjai és pontszámai a
2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM
rendelethez:
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.c
gi?docid=18127.351674

∑ ∑ : 6 428
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A legfontosabb ELMÉLETI témakörök távoktatás formájában történő lebonyolítása:
az elméleti forrásanyagok csatolt – pdf – file-ok formájában történő eljuttatása, letölthető források megjelölésével
I. ELMÉLETI
vitás kérdés esetében SKYPE segítségével történő konzultáció,
felkészítés
sz.e. web konferenciával analóg megbeszélés, konzultáció (Bp., Szeged, Debrecen, Pécs)
a
tantermi diavetítéssel egybekötött elméleti összefoglaló nagy fejezet csoportok megbeszélése ( pl. a neuritis retrobulbaris diff.
neuroophthalmológia
diagnosztikája, vagy az anisocoria okai, etc.)
(NO) licence vizsgára (Megjegyzés: A fenti távoktatás - elméleti képzés javaslatának fő oka, hogy NEM kell több hétre a munkából kiszakadva, szállást fizetve,
résztvennie olyan szakképzésben, ami a neten is megoldható, s nincs anyagi vonzata sem.)
A legfontosabb GYAKORLATI témakörök otktatása:
II.GYAKORLATI
(téma: A neuroophthalmológiai vizsgálatokra adaptált diagnosztika, differenciál diagnosztika legfontosabb eljárásai)
felkészítés
javasolom: Az érintettek számára a területileg legközelebbi neuroophthalmológiai betegellátással foglalkozó centrumokban történjék
a
rövid, néhány napos képzés
neuroophthalmológia
szemészeti-, neurológiai-, neuroradiológiai és idegsebészeti szakambulanciákon
(NO) vizsgára
a négy nagy orvosegyetemi klinikákon és/vagy összevont diagnosztikai egységekkel bíró kórházakban ( pl. miskolci Megyei Kórház)
I. ELMÉLETI felkészítés
a
neuroophthalmológia
(NO) licence vizsgára

II.GYAKORLATI felkészítés
a
neuroophthalmológia
(NO) vizsgára

A legfontosabb ELMÉLETI témakörök távoktatás formájában történő lebonyolítása:
az elméleti forrásanyagok csatolt – pdf – file-ok formájában történő
eljuttatása, letölthető források megjelölésével
vitás kérdés esetében SKYPE segítségével történő konzultáció,
sz.e. web konferenciával analóg megbeszélés, konzultáció (Bp., Szeged,
Debrecen, Pécs)
tantermi diavetítéssel egybekötött elméleti összefoglaló nagy fejezet
csoportok megbeszélése ( pl. a neuritis retrobulbaris diff. diagnosztikája, vagy
az anisocoria okai, etc.)
(Megjegyzés: A fenti távoktatás - elméleti képzés javaslatának fő oka, hogy NEM kell több
hétre a munkából kiszakadva, szállást fizetve, résztvennie olyan szakképzésben, ami a
neten is megoldható, s nincs anyagi vonzata sem.)

A legfontosabb GYAKORLATI témakörök otktatása:
(téma: A neuroophthalmológiai vizsgálatokra adaptált diagnosztika, differenciál
diagnosztika legfontosabb eljárásai)
javasolom: Az érintettek számára a területileg legközelebbi neuroophthalmológiai
betegellátással foglalkozó centrumokban történjék
rövid, néhány napos képzés
szemészeti-,
neurológiai-,
neuroradiológiai
és
idegsebészeti
szakambulanciákon
a négy nagy orvosegyetemi klinikákon és/vagy összevont diagnosztikai
egységekkel bíró kórházakban ( pl. miskolci Megyei Kórház)

elméleti és gyakorlati felkészítés : mindenki számára, aki vizsgára jelentkezik az alakuló országos hálózatba:
III. Közvetlenül a
A vizsgát közvetlenül megelőző napokban :
szegedi licensz
Elméleti tantermi előadások a NO nagy fejezeteit végiglapozva
vizsgáztatás előtti –
Gyakorlati – diagnosztikai témakörök megbeszélése, vizsga előtti iutolsó konzultációk
AKKREDITÁLT
( pl. látótér vizsgálat adaptálása, neuroradiológiai eredmények klinikai adaptálása, etc.)
képzés
IV. Postgraduális Az amerikai neuroophthalmológiai képzésekben látott hallott, valamint a magyar neurológiai és kardiovaszkuláris képzésekben már alkalmazott:
Neurokazuisztikai megbeszélések
Ophthalmológiai
új eljárások, vizsgálati formák megbeszélése:
képzés
web konferenciák
(licensz vizsgáztatástól
skype megbeszélések
független, azt
kör email levelezés formájában!
megelőző vagy követő)
Előnyök:
V.Távoktatás
a vizsgák előkészítései, nem igényelnek: sem szakember statust, sem külön helyiséget:
előnyei
(mert pl. a szemmozgászavar neuroophthalmolgiai gyakorlati és elméleti
az országos-hálózati
problémái megbeszélhetők, demostrálhatók bármely szemészeti egység
képzésben
strabológiai egységében, etc.)
A távoktatás nem bír jelentősebb anyag költséggel.
Vizsgáztathat:
(5) Vizsgáztató
23/2012. (IX. 14.)
a) a felsőoktatási intézmény kinevezett, az adott licencszel rendelkező egyetemi tanára,
EMMI rendelet
b) a miniszter által legfeljebb négy éves időtartamra felkért, az adott licencsszel rendelkező gyakorlati szakember lehet.
III. Közvetlenül a szegedi
licensz vizsgáztatás előtti –
AKKREDITÁLT képzés

IV. Postgraduális
Neuro-Ophthalmológiai
képzés
(licensz
vizsgáztatástól
független, azt megelőző vagy
követő)

V. Távoktatás előnyei
az
országos-hálózati
képzésben

Vizsgáztathat:
23/2012. (IX. 14.) EMMI
rendelet

elméleti és gyakorlati felkészítés : mindenki számára, aki vizsgára jelentkezik a szegedi
Szemklinika szervezésében
A vizsgát közvetlenül megelőző napokban :
Elméleti tantermi előadások a NO nagy fejezeteit végiglapozva
Gyakorlati – diagnosztikai témakörök megbeszélése, vizsga előtti iutolsó
konzultációk
( pl. látótér vizsgálat adaptálása, neuroradiológiai eredmények klinikai adaptálása, etc.)

Az amerikai neuroophthalmológiai képzésekben látott hallott, valamint
neurológiai és kardiovaszkuláris képzésekben már alkalmazott:
kazuisztikai megbeszélések
új eljárások, vizsgálati formák megbeszélése:
web konferenciák
skype megbeszélések
kör email levelezés formájában!

a magyar

Előnyök:
a vizsgák előkészítései, nem igényelnek: sem szakember statust, sem külön helyiséget:
(mert pl. a szemmozgászavar neuroophthalmolgiai gyakorlati és elméleti
problémái megbeszélhetők, demostrálhatók bármely szemészeti egység
strabológiai egységében, etc.)
A távoktatás nem bír jelentősebb anyag költséggel.

(5) Vizsgáztató
a) a felsőoktatási intézmény kinevezett, az adott licencszel rendelkező egyetemi tanára,
b) a miniszter által legfeljebb négy éves időtartamra felkért, az adott licencszel rendelkező
gyakorlati szakember lehet.

