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A jártassági vizsga szükségességét indokoló tényezők.

Az  endoszkópos  műtétek  világszerte  egyre  nagyobb  arányát  képezik  a  nőgyógyászati

beavatkozásoknak.

Az endoszkópia alkalmazása még mindig nem kapta meg azt a súlyt, amely megilletné.

Még mindig vannak olyan nőgyógyászati osztályok Magyarországon, ahol az alapvető endoszkópos

nőgyógyászati beavatkozások elvégzésére sincs meg a technikai és személyi feltétel.

A  betegek  egyre  inkább  igénylik,  hogy  kisebb  megterhelést  jelentő,  gyorsabb  felépülést  biztosító

műtéti  technikát  alkalmazzanak gyógyításuk során.  Ezeknek a beavatkozásoknak jelentős  hányada

endoszkópos műtét.

Az hyszteroszkópos beavatkozások során az operatőr szerepe felértékelődik. 

Az endoszkópos műtétek jól dokumentálhatók, ezért lényeges az, hogy a beavatkozásokat szakmailag

korrekten és a laikus számára is „érthető” módon végezzük. Ez adott esetben jogi védelmet is adhat

az operatőr számára.

A vizsga mindenkit inspirál. Akik már bizonyos jártassággal rendelkeznek igazolást kapnak tudásukról.

Akik még nem rendelkeznek jártassággal, ösztönzést kapnak annak megszerzésére.

A  képzést  közelíteni  kell  az  ESGE  képzési  metodikájához  –  ekkor  lesznek  a  magyar  akkreditált

tanfolyamok Európa-szerte elismertek.

A résztvevők köre.

Orvosi diplomával rendelkezők.

Elérhető jártassági szintek.

Három jártassági szint érhető el hiszteroszkópiából (A, B, C), négy jártassági szint laparoszkópiából (A,

B, C, D). A jártasság igazolására a MNET „Oklevél”-et bocsát ki, amelyet a mindenkori MNET Elnök, a



Főtitkár és a Vizsgabizottság Elnöke aláírásával hitelesít. Az „A” szintű vizsgát egyszer kell letenni, de

meghosszabbítása  a  kétévenkénti  kongresszusi  részvételhez  kötött.  Az  első  alkalommal  vizsgázók

kapnak oklevelet, a továbbiakban a meghosszabbításról csak igazolást ad ki a MNET.

Általános tudnivalók vizsgára készülők számára.

Az  „A” és „B” szintű vizsgák letételére évenként egy alkalommal van lehetőség; vagy a kétévente

megrendezésre kerülő MNET kongresszusokon, vagy a köztes években a MNET által rendezett fiatal

nőgyógyászok endoszkópos fórumán. (Az adott  rendezvény előzetes  értesítőjében már felhívjuk a

figyelmet a vizsga lehetőségére, és kérjük a jelölteket, hogy vizsgázási szándékukat jelezzék.)

Az „A” szintű jártassági oklevelet az kaphatja meg, aki:

1. A MNET tagja, és tagdíjtartozása nincs.
2. Egy  tesztvizsgán  vesz  részt.  A  vizsga  írásban  történik  (25  feleletválogatós  teszt  kérdés)

hysteroscopia és laparoscopia témakör együtt. A vizsga értékelése: 20 vagy annál több helyes

válasz  esetén a vizsga  eredményes (80%-os teljesítmény),  19  vagy  annál  kevesebb helyes

válasz esetén a vizsga eredménytelen. A vizsgára való felkészülés referencia könyvei a társaság

által hivatalosan szponzorált könyvek: Bódis J. (szerk.): Endoszkópos és minimálisan invazív

nőgyógyászati sebészet. Ezen kívül a Rákóczi-Gerő szerkesztette: Nőgyógyászati endoszkópia

c.  könyv,  valamint  a  peer  reviewed  közlemények,  melyek  magyar  és  idegen  nyelvű

folyóiratokban  jelentek  meg.  A  kiemelt  közlemények  a  MNET  honlapján  folyamatosan

elérhetőek lesznek.

A „B” szintű jártassági oklevelet az kaphatja meg, aki:

1. „A” szintű jártassági minősítéssel már rendelkezik.
2. A MNET tagja és tagdíjtartozása nincs.
3. Egy  tesztvizsgán  vesz  részt.  A  vizsga  írásban  történik  (25  feleletválogatós  teszt  kérdés)

hysteroscopia és laparoscopia témakör külön-külön. A vizsga értékelése: 20 vagy annál több

helyes  válasz  esetén a vizsga  eredményes (80%-os teljesítmény),  19  vagy  annál  kevesebb

helyes válasz esetén a vizsga eredménytelen. A vizsgára való felkészülés referencia könyvei a

társaság által hivatalosan szponzorált könyvek: Bódis J. (szerk.): Endoszkópos és minimálisan

invazív  nőgyógyászati  sebészet.  Ezen  kívül  a  Rákóczi-Gerő  szerkesztette:  Nőgyógyászati

endoszkópia  c.  könyv,  valamint  a  peer  reviewed  közlemények,  melyek  magyar  és  idegen

nyelvű folyóiratokban jelentek meg. A kiemelt közlemények a MNET honlapján folyamatosan

elérhetőek lesznek.
4. Egy írásos pályázatot ad be a MNET mindenkori elnökének a Társaság székhelyére címezve. A

pályázatot a MNET vezetőségéből az Elnök által kijelölt vizsgabizottság értékeli. A pályázatnak



tartalmaznia  kell  a  jelölt  műtéti  tevékenységének  listáját.  A  műtéti  listát  a  jelölt

intézet/osztályvezetője  aláírásával  hitelesíti  (Évekre  lebontva,  s  az  osztály  teljes,  pontos

műtéti statisztikáját mellékelve). Szükség esetén vágatlan műtéti videofilm bekérhető. 
5. Igazolja, hogy az elmúlt négy évben endoszkópos kongresszuson vagy továbbképzésen részt

vett.  (Amennyiben a jelölt  az ESGE (European Society for Gynaecological  Endoscopy) által

akkreditált tanfolyamon vett részt, az erről szóló igazolást küldje be.)

Az „A” és „B” vizsga nem vonható össze,”B” vizsga csak a korábban megszerzett „A” vizsga birtokában

lehetséges.  Ezen a szinten már a laparoscopos és hysteroscopos jártasságot külön-külön vizsgával

lehet megszerezni. A tesztvizsga sikeressége feltétele a „B” szint megszerzésének.  Sikertelen vizsga

esetén nem szükséges a 4. és 5. pontban felsoroltak benyújtása sem.

A „C” szintű jártassági oklevelet az kaphatja meg, aki:

1.  Az „A” és „B” vizsgát már letette.
2. Igazol az elmúlt évben egy endoszkópos kongresszusi vagy továbbképzésen való részvételt.
3. Digitális  adathordozón  benyújt  egy  vágatlan  videofelvételt  egy  „C”  szintű  műtétről.  Ezt  a

műtéti  felvételt  egy  a  mindenkori  MNET  vezetőségből  álló,  az  elnök  által  kijelölt

vizsgabizottság értékeli vagy megfelelő szintű „élő” műtéti presentatiot tartott - vezetőségi

tag(ok), vagy társszakmák hiteles endoscopos képviselő(i) jelenlétében kongresszuson vagy

tanfolyamon (azonos munkahely esetén az igazolás nem fogadható el). 

A műtéti felvételek értékelésének szempontjai:

1. milyen technikát alkalmazott a műtét elvégzésére
2. mennyire volt koncepciózus a műtét
3. milyen gyakorlottsággal kezelték a műszereket
4. a műtét alatt fellépő esetleges komplikációkat hogyan tudta elhárítani

Az  egyes  szempontok  0-2  ponttal  értékelendők.  Hat,  vagy  annál  több  pont  összegyűjtése  esetén

számít sikeresnek a műtét a vizsga szempontjából.

A „C” jártassági oklevél laparoscopiára és hysteroscopiára külön-külön szerezhető meg.

Az  egyes  műtéti  beavatkozások  jártassági  szint  szerinti  besorolását  a  melléklet tartalmazza.  A

melléklet megfelel az ESGE ajánlásának.

A „D” szintű jártassági oklevelet az kaphatja meg, aki:

1. „C” minősítéssel már rendelkezik
2. „D” szintű laparoscopos műtéteket végez



A vizsga díja

Vizsgadíj  nincs.  A  vizsgára  bocsátás  feltétele,  hogy a  jelölt  a  MNET  tagja  legyen és  aktuális  éves

tagdíját is befizesse.

A vizsga érvényessége

A vizsgát csak egyszer kell letenni, érvényessége két évre szól, s a meghosszabbítás alapfeltétele az

MNET  rendes  tagsági  viszony.  Ezen  felül,  az  érvényesség  meghosszabbítását  kétévenkénti  MNET

kongresszusi részvétellel lehet elérni. Az érvényesség további két évre meghosszabbítható, akkor is,

ha a jelölt igazol egy akkreditált endoscopos továbbképzésen vagy kongresszuson való részvételt, vagy

egy „peer reviewed” folyóiratban megjelent endoscopos témájú közleményt. Meghosszabbítható a

licensz akkor is, ha az eltelt két évben az egyes jártassági szinteken (A, B, C, D) megfelelő számú műtét

elvégzését tudja igazolni (osztályvezető főorvos által igazolt műtéti statisztika alapján). A jelöltek a

vizsga letételekor diplomát kapnak, a továbbiakban már csak a meghosszabbításról szóló igazolást. 

Az érvényesség meghosszabbítására szóló kérelmet mindenkinek egyénileg kell megküldenie a MNET

hivatalos  honlapján keresztül  tárgyév  november 30-ig.  A  kérelmeket  a  mindenkori  MNET Főtitkár

részére kell címezni. (A kitöltendő igazolási formulák és táblázatok a MNET honlapján elérhetőek.)

A jártassági igazolások meghosszabbítása térítésmentes. A Vizsgabizottság december folyamán küldi

meg a következő két  évre érvényes igazolást.  A Vizsgabizottság fenntartja  magának a jogot,  hogy

ismételt szakmai mulasztás vagy elégtelenség esetén a jártassági igazolás érvényesítését vizsgához

kösse. 2 ciklus +1 év türelmi idő (5 év) után, hiányzó igazolások esetén, a minősítés megszűnik. A

jártassági szint a honlapon megtekinthető, nyilvános.


