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Kedves Barátunk! 

 

 A Clinical Neuroscience / Ideggyógyászati Szemle a tudományos közlés feladatain túl 

kezdettől fogva zászlójára tűzte a klinikai idegtudományok (továbbiakban KIT) szélesebb 

körű pártolását, az érintett társszakmák közötti együttműködés hatékonyságának erősítését. 

Egyetértés alakult ki továbbá abban, hogy a KIT szerteágazó területein a beteg-szakellátás 

színvonalának minőségbiztosítására és emelésére is égető szükség van.  

 A fenti célok megvalósítása érdekében a lap létrehozza a KLinikai Idegtudományi 

Konzultációs Kört („KLIKK”).  A körbe történő belépés önkéntes, korlátlan és folyamatosan 

nyitott. A jelentkezők szakmai konzultációkat vállalnak a csatolt regisztrációs adatlapon 

általuk megjelölt specializáció(k)ban és módon. 

 A KLIKK szervezésének és aktivitásának anyagi vonatkozása nincsen, kizárólag a 

szakemberekben felhalmozódott szellemi tőke koncentrációját és önkéntes hasznosítását 

jelenti. A konzultációs folyamat első lépéseként a kapcsolatfelvételt segíti elő, adatvédelmi 

vagy egyéb szempontot nem sért/érint.
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 Szándékunk szerint a KIT specializációit és azok művelőit tartalmazó lista hiánypótló, 

elérhetősége a magas szintű betegellátás érdekét szolgálja. 

 

 Kérjük szíves segítségét és támogatását a KLIKK létrehozásában. Kérjük, a mellékelt 

adatlapot továbbítsa Társaságának tagjaihoz, és bíztassa őket a jelentkezésre.  

(Amint látható, az első oszlopban a klinikai szakterületek, a másodikban az ezekhez tartozó specializációk 

szerepelnek. Egyik oszlop sem végleges! Jó lenne, ha a specializációk sorát egyre bővítenénk, és művelői a 

KLIKK tagjaivá válnának.) 

 

 Kérjük szíves visszajelzésüket arról, hogy Társasága egyetért-e a KLIKK létrejöttével. 

Pozitív válasz esetén kérjük azt is jelezze, hogy mikorra várható a tagok jelentkezésének 

begyűjtése. 

 A társasági tagjelentkezésekkel kiegészített teljes KLIKK-listát minden résztvevő 

rendelkezésére bocsátjuk a KIT területein a lehető legszélesebb gyakorlati együttműködés 

érdekében. 

 Minden kollégától szívesen fogadunk további kérdéseket, ötleteket, javaslatokat. 

 

Segítségét megköszönve, szívélyes kollegiális üdvözlettel:  

 

 

       Tajti János és Rajna Péter 

 

Bp. 2013. június 23.  
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 A KLIKK-nek nincsen vezetője, vezetősége. Az adatkarbantartást az Ideggyógyászati Szemlét gondozó 

Literatura Medica Kiadó látja el. Az adatlapon bejelentkezett – speciális konzultáció(ka)t vállaló - specialisták 

névsorát nyilvánossá tesszük, ezzel nyújtunk lehetőséget a társszakmákban, esetleg az alapellátásban dolgozó 

kollégák számára konzultációs kapcsolatfelvételre. A KLIKK „igénybevételének” egyetlen feltétele: érvényes 

előfizetés a lapra.  


