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Ma - NO – Hálózatba jelentkezhetnek:
1. Megyei - Városi Kórházak-

2. Megyei - Városi Szakrendelők-
3. Egyetemi Szemészeti klinikák-
4. Egyetemi Neurológiai klinikák-

5. Egyetemi Idegsebészeti klinikák-
által delegált 

és önkéntesen belépni akaró
egy/több

SZEMÉSZ  szakorvos 
és 

NEUROLÓGUS szakorvos

SZEMÉSZ  & NEUROLÓGUS szakorvos(ok)
• szakmai párok    

• a saját osztályukon (szemészeti-neurológiai)          

a Neuro-Ophthalmológiai betegek 
• közös kivizsgálását, (dg.terápiás terv, etc.)

• a beteg célirányos gyógykezelését-
gondozását

• 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)
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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)



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)

OEP fínanszírozással bíró, összefoglaló két NO kód használatát nyerik el! pontösszege: 6 428 pont
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∑ ∑ : 6 428

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

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18127.351674

