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1. AZ EGYSÉG ELNEVEZÉSE, HELYE, JOGÁLLÁSA 

Perimetria Szakambulancia a Klinikán 3 helyen, egymástól függetlenül és elkülönülten működik. Két 

rendelés automata küszöb perimetriás rendelés, egy rendelés az Általános Ambulancia részeként 

Goldmann kinetikus perimetria, amihez külön személyzet nem tartozik, és csak alkalmilag, speciális 

esetekben (neurologiai esetek, gyermekek vizsgálata) használja az az orvos, aki a speciális kázus 

ellátását végzi. A továbbiakban a két automata küszöbperimetriás rendelésre vonatkozó leírások 

szerepelnek, mivel ezek a rendelések látják el a korszerű látótérvizsgálatok teljességét. 

 

 

2. AZ EGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A két Perimetria Szakambulancia egyike a Glaucoma Szakambulancián, a szakambulancia speciális 

gyakorlattal bíró szakasszisztensei által működtetve, zárt helyiségében működik. A másik Perimetria 

Szakambulancia a Retina Részleg egyik helyiségében, szintén zárt részen foglal helyet, ezt a 

rendelést 1 fő szakasszisztens végzi a vizsgálatot kérő orvosok kérésének megfelelően.  

 

 

3. AZ EGYSÉG HUMÁNERŐFORRÁSA 

A Glaucoma Szakambulancia egységében működő látótér vizsgálatot a szakambulancia 3 szemészeti 

szakasszisztense kezeli a Glaucoma Szakambulancia vezetőjének irányítása és utasításai alapján, 

váltásban. A Retina Szakambulancia területén működő látótér vizsgálat a vizsgálatot kérő orvosok 

kérése alapján látja el az igényelt vizsgálatokat, szakmai probléma esetén a Glaucoma 

Szakambulancia vezetője az illetékes. 

 

A Perimetria Szakambulancián a rendelési idő heti 5 alkalommal, 8 órától 14 óráig tart, a vizsgálatot 

végző szemészeti szakasszisztensek napi 8 órás munkaidőben végezik a látótér vizsgálatokat, azok 

dokumentációját, a hozzá szükséges adatrögzítést, látásélesség meghatározást, a beteggel kontaktusba 

kerülő fejtámasz és szemtakarás vizsgálatok előtti sterilezését illetve tisztítását, és az elvégzett 

vizsgálatok Medsol rendszerben való költség-elszámolás jelentésének elkészítését. 

A dolgozók munkaidő nyilvántartását – a klinika többi dolgozójával egységben – a klinikai gazdasági 

iroda vezeti.   

 

 

4. AZ EGYSÉG TÁRGYI ERŐFORRÁSA  

Mindkét Perimetria Szakambulancia Octopus rendszerű automata küszöb perimétert használ, 

elsötétíthető, légkondicionált, hangszigetelt helyiségben, az épület alagsorában. Egyszerre egyetlen 

vizsgálat végzése történik egy helyiségben. Ahogy a klinika egésze, a Perimetria Szakambulanciaek 

is a Medsol dokumentációs rendszert használják 

A tárgyi eszköz leltár az SAP rendszerben kerül rögzítésre.  

 

 

5. AZ EGYSÉG FELADATA 

A Perimetria Szakambulanciák az orvos által kijelölt típusú vizsgálatot végzik el, a szakasszisztensek 

a vizsgálat típusát önállóan nem határozhatják meg. Az elkészült vizsgálatról összefoglaló "report" 
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nyomtatható, ha az a beteg ellátása szempontjából előnyt jelent a számítógépes látótér-vizsgálat 

elemzéshez képest (pl. külső orvos kéri a vizsgálatot). Az eredmény értékelése a vizsgáló orvos 

feladata a szakmai szabályok alapján.  

 

 

6. AZ EGYSÉG MŰKÖDÉSI RENDJE 

6.1. MUNKAREND 

Rendelési idő: munkanapokon 08-14 óráig tart, alapesetben kizárólag előjegyzés alapján.  

 

6.2. ÜGYFELEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS  

A betegek vizsgálata előjegyzés alapján történik, ezen kívül akut betegek vizsgálata és orvoskollégák 

kérésére történő vizsgálatok egyeztetés szerint történnek. Az előjegyzésbe felvétel a szakambulancia 

asszisztensei segítségével történik.  

 

6.3. HELYISÉGEK ZÁRÁSA 

A helyiségekhez a helyiségben dolgozóknak van kulcsuk, a munkaidő végeztével a helyiségek 

zárására sor kerül. Mind a két Perimetria Szakambulancia zárható egységben helyezkedik el. 

 

6.4. ÉRTEKEZLETEK 

Munkaértekezletet a technikai problémák megbeszélésére hétfői napon tartunk kora délután, mindkét 

Perimetria Szakambulancia részére. Ettől függetlenül, a felmerülő problémákat folyamatosan 

megvitatjuk.  

 

 

7. A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA  

A látótér vizsgálat kivitelezésének technikai kérdéseiben a szakmai szabályok szerint járunk el. A 

szakasszisztensek feladatit részletesen az 1. melléklet tartalmazza. 

 

7.1. Hitelesítés, karbantartás 

A küszöb periméterek minden bekapcsolás után automatikus hitelesítést végeznek. A hitelesítési 

értékeket füzetben vezetjük, az adatokat a Glaucoma Szakambulancián öt évig tároljuk. 

A vizsgálat csak akkor végezhető el, ha a hitelesítés sikeres volt. Ellenkező esetben a szerviz 

munkákat ellátó cégnek hibaelhárítást kell végezni. Használaton kívül (azaz a rendelési idő után) a 

perimétereket tiszta burkoló anyaggal fedjük, a porosodás elkerülésére. 

 

7.1.1. A készülék karbantartása 

A forgalmazóval történt megállapodás szerint. 

 

7.1.2. Hitelesítés, validálás 

A napi automatikus hitelesítésen kívül évenként, illetve szükség szerint a Glaucoma Szakambulancia 

vezetőjének véleménye alapján szerviz általi hitelesítést kérünk. A szerviz általi hitelesítésekről 
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jegyzőkönyvet veszünk fel, melyet a szervizmérnök és a Glaucoma Szakambulancia vezetőjének 

aláírásával ellátva, a Glaucoma Szakambulancián öt évig tárolunk. 

 

 

8. KAPCSOLATTARTÁS MÁS EGYSÉGEKKEL, INTÉZMÉNYEKKEL  

A klinika osztályai, általános ambulanciája, szakambulanciái, fekvő osztályai kérhetnek látótér 

vizsgálatot a Perimetria Szakambulancia szakasszisztensei révén, a Medsol rendszeren keresztül. 

Lehetőség szerint külső szemorvosok előjegyzett kéréseit is teljesítjük. 

 

 

9. KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS  

A Perimetria Szakambulancia szakasszisztenseinek továbbképzést tartunk látótér vizsgálat témában, 

és a szakambulancia szakasszisztenseinek továbbképzési előadás tartásához témavezetőként 

felkészülési segítséget biztosítunk. Az általános asszisztensek szakasszisztens képzésében a látótér 

vizsgálat gyakorlatát oktatjuk. A szakasszisztensek a vonatkozó jogszabályok szerint időszakos 

asszisztensi továbbképzésben vesznek részt.  

 

 

10. ANYAGOK, ESZKÖZÖK RENDELÉSE 

A Perimetria Szakambulanciák anyag rendelését (nyomtató papír, steril anyagok, fertőtlenítő anyag) a 

szakasszisztensek végzik. A megrendelt anyagot a szakasszisztens veszi át és ellenjegyzi. 

 

 

11. DOKUMENTÁCIÓ  

A betegek látótér vizsgálatának tényét és időpontját a Medsol rendszerben rögzítjük. A vizsgálati 

adatokat a periméterek számítógépeinek saját rendszerei tartalmazzák. A papír alapú "report" nem 

kerül megőrzésre a Perimetria Szakambulancián, külső vizsgálatkérő esetén egy kinyomtatott 

példányt a beteg kezébe adunk.  

 

 

12. AZONOSÍTÁS, NYOMON-KÖVETHETŐSÉG  

A betegek adatait, eredményeit a Medsol rendszerben rögzítjük, innen a beteg neve és azonosítói 

alapján visszakereshető a beteg megjelenése és eredményei. A periméterek saját számítógépében név 

szerint történik a lekérdezés. 

 

 

13. TAKARÍTÁS  

A szervezeti egység takarítása az egész klinika takarítási rendje szerint, annak részeként történik. 

 

 

14. HULLADÉKKEZELÉS MÓDJA  

A hulladékkezelés az egész klinikára vonatkozó hulladékkezelési szabályzat szerint történik.  
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 Dr. Holló Gábor. A Látótér vizsgálata. Tömő utcai Füzetek 9. szám. Semmelweis 

Egyetem I. sz. Szemészeti Klinika kiadványa, Budapest, 2000.  

 

 

16. MELLÉKLETEK, ADATLAPOK JEGYZÉKE 

 

SE-SZEM-PER-EMSZ-M01 Automata perimetria kivitelezése, a hibák elkerülése. 

 


