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Kutatás célja

• magyar mintára adaptált számítógépes neuropszichológiai tesztcsomag 
létrehozása - bármely kórképre alkalmazható

• obstruktív alvási apnoe (OSA) – járművezetési alkalmasságának 
felmérésére szolgáló szűrőeszköz koncepciójának és értékelésre vonatkozó 
protokoll meghatározása



Neurokognitív változások OSA esetén
Macey et al. (2018) a kérgi területek elvékonyodása számos területen az (bal
superior frontális, ventrális, mediális prefrontális, superior parietális kérgi
területek)

Macey et al. (2017) szürkeállomány térfogatának csökkenése (superior

frontális, prefrontális, superior és laterális parietális kéreg)

Neurokognitív funkciók alulműködése



Vienna Test System (VTS)

Vonaltájolási feladat  - téri észlelés és vizuális orientáció 

FGT - rövid- és hosszú távú vizuális emlékezet

WAFV– vigilancia Teszt 

WAF  - vizuális keresési feladat

Corsi-Block Tapping Task - téri-vizuális emlékezet 1.

2.

3.

4.

5.

Számítógépes pszichológiai tesztkészlet - neurokognitív zavarok mérése



Vienna Test System (VTS)

INHIB – viselkedéskontroll és válaszgátlás

FLEI  - mentális képességeket mérő kérdőív

TMT  - feldolgozási sebesség és kognitív flexibilitás 

NBV  - munkamemória

6.

7.

8.

9.

Számítógépes pszichológiai tesztkészlet - neurokognitív zavarok mérése



Vienna Test System (VTS)

Számítógépes pszichológiai tesztkészlet  
neurokognitív zavarok mérése

WAF  - vizuális keresési feladat

1.



Résztvevők
Munkavállaló

Háziorvosi páciens

Egészségügyi állapotfelmérés, 
OSA előszűrés

(PSQI, ESS, Berlin Kérdőív)

OSA negatív

Vienna Test 
System (VTS)

OSA gyanú

Otthoni PG 
vizsgálat

Kóros eltérés 
esetén (AHI > 5)

PSG vizsgálat
MWT

VTS mérés

CPAP

Vizsgálat menete

mérsékelt (AHI 5-15)
közepes (AHI 15-30)
súlyos (AHI 30 felett)



OSA negatív

VTS mérés
3 ÉV UTÁNKÖVETÉS

12. hónap 
újratesztelés

Vizsgálat menete

CPAP 6. hónap 
újratesztelés

munkahelyi, közúti balesetek 
előfordulásával kapcsolatos 

kérdőív évente

Azon páciensek utánkövetése, akik nem vállalták egyik terápiás lehetőséget sem



e-Munkegészségügy
Kutatást támogató online nyilvántartó és szervező rendszer

Külső rendelőből páciens beutalása normavizsgálatra



e-Munkegészségügy
Kutatásba bevont személyek és szűrési lehetőségek 



e-Munkegészségügy
Kutatásba bevont személyek és szűrési lehetőségek 



e-Munkegészségügy
Kutatásba bevont személyek és szűrési lehetőségek 



e-Munkegészségügy
Vizsgálati eredmények lekérdezése



e-Munkegészségügy
Vizsgálati eredmények lekérdezése



e-Munkegészségügy
Norma adatok gyűjtése



Összefoglalás

• magyar mintára adaptált számítógépes neuropszichológiai tesztcsomag 
létrehozása, amely megbízhatóan mutatja a neurokognitív elváltozásokat

• obstruktív alvási apnoe (OSA) – járművezetési alkalmasságának 
felmérésére szolgáló szűrőeszköz koncepciójának és értékelésre vonatkozó 
protokoll meghatározása
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