A MÁOK Országos Állatorvos Specialista Bizottsága
a kamarai specialista képzés és az állatorvosi praxis szakmai vezetésére jogosító kamarai
szakvizsga szabályzat B. fejezetének 1. bi) és d) pontja szerint, a Magyar Bőrgyógyász Állatorvosok
Egyesülete javaslata alapján
a következőkben határozta meg a

Bőrgyógyászati szakági speciális ellátás (bőrgyógyászati szakrendelés)
tárgyi és személyi feltételeit
(Vagyis, egy állategészségügyi szolgáltató intézményben
az alábbi tárgyi és személyi feltételek megléte esetén lehet
bőrgyógyászati szakrendelést hirdetni és tartani.)

Hatályos: 2020. október 1-től
A MÁOK Országos Állatorvos Specialista Bizottsága jelen szabályozásának célja annak meghatározása,
hogy a Magyar Állatorvosi Kamara bőrgyógyász specialista címének kiadásáig szabályozza a
bőrgyógyászati szakrendelés végzését és annak feltételeit. Szakrendelést csak olyan állatorvos
végezzen, aki rendelkezik a megfelelő eszközökkel, műszerekkel (illetve azokhoz a napi munkája során
hozzáfér) és az adott szakterület elméleti és gyakorlati ismereteiben megfelelő tudással és tapasztalattal
rendelkezik. A tervezet elfogadása és végrehajtása lehetővé teszi azt, hogy egy szakterületben nagy
tudásra szert tett és azt sikeresen művelő állatorvos szabályszerűen hirdethesse a szolgáltatását.

Tárgyi feltételek:
Az alap állatorvosi eszközigényen felül (olló, nyírógép, csipesz, szikepenge, varróeszközök,
fertőtlenítők stb.):
- Wood-lámpa
- nagyító
- bolhafésű
- biopsy punch - körszike sorozat
- tárgylemez
- cellux
- paraffinolaj
- steril tamponmintavevő táptalajjal
- otoszkóp
- idegentest-eltávolító csipesz
- Diff-Quick festék
- mikroszkóp ( 1000-szeres, ill. olajimmerziós objektívvel);
- immerziós olaj
- TIVA/altatógép eszközei, plusz egy fő aneszteziológus asszisztens/állatorvos
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Személyi feltételek:

Állatorvosi végzettség, honosított vagy egyenértékűnek elismert állatorvos doktori diploma.
A Magyar Bőrgyógyász Állatorvosok Egyesülete (MBÁE) által szervezett és a Magyar Állatorvosi Kamara
Specialista Bizottsága által jóváhagyott tematikájú bőrgyógyászati szakmai vizsga sikeres teljesítése,
valamint ezzel egyidejűleg a MBÁE rendes tagsága, beleértve az ezzel járó továbbképzési
kötelezettségek teljesítését is.
A vizsgát a Magyar Bőrgyógyász Állatorvosok Egyesülete szervezi és írja ki.
A vizsgát a MBÁE elnöke és 2 már vizsgázott, rendes tagja készíti elő és felügyeli. Szükség esetén egy-egy
vizsgázott rendes tagot a MÁOK Országos Specialista Bizottságának elnöke és a MÁOK Országos Oktatási
Bizottságának elnöke helyettesíthet. A vizsgát minden naptári évben 1x kell kiírni, sikertelen vizsga esetén
pótvizsgára a következő évben van lehetőség.
A vizsgához szükséges szakirodalom minden évben frissítésre kerül, azt a MBÁE a vizsgát megelőző min.
3 hónappal a honlapján közzé teszi.
A vizsga menete:
A vizsga írásbeli és a következő részeket tartalmazza:
200 kérdés, amelynek 2/3-a egyszerű, 1/3-a többszörös választású tesztkérdés.
A vizsga teljes ideje 4 óra.
A sikeres vizsgához a jelentkezőnek az összes pontszám minimum 70%-át teljesítenie kell.
A vizsga alól kizárólag
-az európai/amerikai bőrgyógyász specialista címmel rendelkező,
vagy
-a MÁOK bőrgyógyász specialistája címmel rendelkező,
vagy
-

az állatorvosi bőrgyógyászati témában tudományos fokozatot szerzett

kollégáink kaphatnak felmentést.

A fenti szabályozást a MÁOK hatályos Szakvizsga Szabályzata alapján elfogadta a MÁOK Elnöksége 2020.
szeptember 11-én.
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