
1. számú melléklet: 
 

A Kisállat Szemészeti Egyesület felvételi vizsga követelménye 
 

A Kisállat Szemészeti Egyesület felvételi vizsgája három fő részből áll. 
1. előzetesen benyújtott esetbemutatások 
2. írásbeli vizsga 
3. szóbeli vizsga  

 
 

1. A jelentkezőnek a kisállat szemészet témakörén belül 3 szemészeti eset leírását kell 
benyújtania, az Egyesület honlapján közzétett felvételi időpontok előtt legalább 28 
nappal. 

 
Az esetbemutatásokat az alábbiak figyelembe vételével szükséges elkészíteni:  
- 3 szemészeti vonatkozású kutya, macska szembetegségét (vagy olyan szisztémás 
betegségét, melynek jelentős szemészeti vonatkozása van) kell részletesen bemutatni.  
- Az esetbemutatókban fel kell tüntetni az állat adatait (faj, fajta, nem, kor stb.), a 
kórelőzményt, a tüneteket, a differenciál diagnózist, a diagnózist, illetve az alkalmazott 
kezelést. 
- Minden bemutatott esetet legalább egy hónapig követni kell, és az eredményt (vagy 
eredménytelenséget/szövődményeket) dokumentálni szükséges.  
- Természetesen nem csak sebészeti vonatkozású esetet lehet bemutatni. 
- Mindegyik esetet fényképfelvételek csatolásával szükséges prezentálni.  
 
Az előzetesen benyújtott esetismertetéseket előre értékeli a vizsgabizottság, és amennyiben 
annak szakmai színvonala nem megfelelő, a jelentkezést nem fogadja el. Az esetismertetés 
bírálatáról a jelentkezőt a benyújtástól számított 14 napon belül értesítjük. 
 
 

2. Az  írásbeli tesztet a legalább 3 tagú vizsgabizottság a megírását követően értékeli. Az 
írásbeli teszt  alapja a David Maggs, Paul Miller, Ron Ofri Slatter's Fundamentals of 
Veterinary Ophthalmology c. könyvének 3. vagy 4. vagy 5. kiadása. (kutya, macska 
állatfajok). Legalább 70%-os eredmény elérése esetén a jelölt szóbeli vizsgát tehet. 

 
 

3. A szóbeli vizsgát a jelentkező a 3 tagú vizsgabizottság előtt teszi. 

 
 
A „dolgozatokat” (esetbemutatásokat) elegendő elektronikusan eljuttatni az alábbi címre 
melyekhez kérjük csatolni a 2. sz. melléklet felvételi űrlapját is: 
kiszekonferencia@gmail.com. 
 
Tájékoztatjuk az Egyesületbe jelentkezőket, hogy az elméleti felkészültség mellett 
tájékozódunk a jelentkező gyakorlati munkájáról és technikai felszereltségéről. Az Egyesületi 
tagság feltétele, hogy a jelölt gyakorlati tapasztalattal is rendelkezzen és önállóan végezzen 
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alapvető szemsebészeti műtéteket - szemhéj korrekciós műtétek, szaruhártya műtétek 
(keratectomia, keratotomia, kötőhártya graftok kivitelezése). A jelentkezőnek legalább az 
alábbi felszereléssel szükséges rendelkeznie: szemnyomásmérő eszköz, megfelelő fényforrás 
résfénnyel, oftalmoszkóp, nagyító eszköz, diagnosztikai festékek és szemcseppek, 
mikrosebészeti műszerkészlet. 
 
Az Egyesületi felvételi vizsga díja 2022-ben 15 000 Ft. 
 
A vizsgával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén is a fenti e-mail címen lehet érdeklődni. 
 
 
 


