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

Szemészeti szakági speciális ellátás (szemészeti szakrendelés)
tárgyi és személyi feltételeit
(Vagyis, egy állategészségügyi szolgáltató intézményben
az alábbi tárgyi és személyi feltételek megléte esetén lehet
szemészeti szakrendelést hirdetni és tartani.)
Hatályos: 2020. június 15.-től
A MÁOK Országos Állatorvos Specialista Bizottsága jelen szabályozásának célja annak meghatározása,
hogy a Magyar Állatorvosi Kamara szemész specialista címének kiadásáig szabályozza a szemészeti
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
tervezetelfogadása, és végrehajtása lehetővé teszi azt, hogy egy szakterületben nagy tudásra szert tett és
azt sikeresen művelő állatorvos szabályszerűen hirdethesse a szolgáltatását.

Tárgyi feltételek:
Klinikai vizsgálat:
Réslámpa biomikroszkóp 10-16x nagyítással
Direkt oftalmoszkóp
Indirekt oftalmoszkóp és hozzávaló lencse (20D, 30D, 2.2 Panretinal elfogadható) vagy Panoptic vagy
Clear View funduskamera, illetve elfogadható a Hawk eye a megfelelő előtét lencsével
Szemnyomás mérésére alkalmas eszköz (TonoPen, TonoPen Avia, TonoVet)
Gonioszkópiás lencse (minimum egy db Koeppe vagy Barkan vagy tükrös lencse)
Fluoreszcein impregnált papírcsík vagy egyadagos fluoreszcein oldat
Schirmer-könnyteszt
Kromatikus pupillavizsgálatra alkalmas eszköz (pl. Melan 100)
Hozzáférés minimum 8 Mhz-es UH-hoz
Elsötétíthető helyiség
Műtét:
Minimum 3.5x nagyítószemüveg vagy operációs mikroszkóp
Vákuumpárna
Makro-, illetve mikrosebészeti szett
5/0, 6/0, 9/0 stb. varróanyag megfelelő tűvel
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Külön műtőhelyiség
TIVA/altatógép eszközei, plusz egy fő aneszteziológus asszisztens/állatorvos
Személyi feltételek:
Állatorvosi végzettség, honosított vagy egyenértékűnek elismert állatorvos doktori diploma.
A Magyar Állatorvosi Kamara Szemészeti Tagozata által szervezett és a Magyar Állatorvosi Kamara
országos Oktatási Bizottsága, valamint a Specialista Bizottság által jóváhagyott tematikájú szemészeti
szakmai vizsga sikeres teljesítése.
A vizsgát a Szemészeti Tagozat szervezi és írja ki.
A vizsgát 3 MÁOK kisállat szemész specialista készíti elő. Szükség esetén egy-egy szemész specialistát 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.

Szakirodalom a vizsgához (minden évben frissítésre kerül):
KN Gelatt, BC Gilger, TJ Kern- Veterinary Ophthalmology 5. kiadásából (2013, Wiley-Blackwell Kiadó) az I.
kötet és a II. kötetből a következő fejezet: Canine Ophthalmology (13-26. fejezet);
Mitchell, Olivier-Feline Ophthalmology, (2015, Servet )
Fenyves Ildikó, Szentpétery Zselyke – Kérdések és válaszok a kisállatszemészetben (2018, MÁOK Kft.)
A könyvek említett részeiben felsorolt szakirodalom ismerete szintén a vizsga anyagának részét képezi.

A vizsga menete:
A vizsga írásbeli és a következő részeket tartalmazza:
45 kérdés, melyből 40 egyszerű/többszörös választású tesztkérdés , 5 pedig rövid esszékérdés
Ezen kívül 10 jellegzetes szemészeti elváltozás képről történő felismerése.
A vizsga teljes ideje 1 óra és 45 perc, melyből 1.5 óra van a teszt- és az esszékérdések megválaszolására,
majd 20 perc szünet után történik a képek kivetítése, melyekre képenként 1 perc áll rendelkezésre, majd
5 perc átfutási idő.
A sikeres vizsgához a jelentkezőnek az összes pontszám minimum 80%-át teljesítenie kell, de az egyes
részfeladatoknál sem érhet el 60%-nál kevesebbet.
A vizsga alól kizárólag a MÁOK kisállat szemész specialista vagy európai/amerikai szemész
specialista címmel rendelkező kollégáink kaphatnak felmentést.
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