
Beszámoló a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság XXXVII. Szakdolgozói 

Vándorgyűléséről 

Pécs, 2018. május 11-12. 

 
Befejeződött a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság XXXVII. Szakdolgozói 
Vándorgyűlése, melyet a PTE Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológiai 
Tanszéke rendezett, 2018. május 11-12-e között. 
 
A Vándorgyűlésről készült beszámoló a kapcsolódó dokumentumban olvasható.  
 
 
A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Szakdolgozóinak XXXVII. 
Vándorgyűlését a PTE Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológiai Tanszéke 
rendezte, 2018. május 11-12-e között. 
 
  
Május 11-én, pénteken 14 óra körül a résztvevők nagy többsége megérkezett a pécsi 
Palatinus Hotelbe. 109 fő szakdolgozó és 15 orvos kolléga regisztrált a tudományos 
rendezvényre. A zökkenőmentes, udvarias regisztrálás után, 14 óra után, rövid sétát 
követően, nagyszerű időben, Pécs egyik nevezetességét látogattuk meg; a Zsolnay Kulturális 
Negyedet. Kísérőnk elmondta, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed, a „Pécs2010 Európa 
Kulturális Fővárosa projekt” legnagyobb beruházása volt, mely a pécsi Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra területének nagy részén épült két év alatt. A több mint 11 milliárd 
forintos beruházásnak köszönhetően új életre kelt a Zsolnay-gyár öt-hektáros területe. A 
parkban a kedves vendéglátóink, a mosolygós Kuti Ibolya főnővér vezetésével, finom 
pogácsákat, különböző italféleségeket és üdítőket kínáltak az élménytől megfáradt 
vendégeknek.  
 
Kisebb pihenő után este 8 órakor házigazdánk, dr. Péterfi Zoltán egyetemi docens úr 
meglepetést szervezett számunkra – a Vivat Bacchus, hat tagú capella énekegyüttes adott bő 
félórás, nagysikerű koncertet. Az ízletes és bőséges vacsorát követően késő éjszakába nyúló 
zene, tánc következett. 
   
A Vándogyűlés tudományos programjára másnap, május  12-én, szombaton került sor.  
 
A résztvevőket dr. Péterfi Zoltán főorvos úr, a PTE Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati 
Klinika, Infektológiai Tanszék osztályvezető főorvosa és dr. Rókusz László a Magyar 
Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság elnöke köszöntötte és nyitotta meg a 
Kongresszust. 
 
A tudományos program nyitóelőadását dr. Rókusz László, a Társaság elnöke tartotta 
„Kihívások az Infektológiában és a Klinikai Mikrobiológiában” címmel.  
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A tudományos program 16 előadását két részletben bonyolították le, 2-2 üléselnök 
vezetésével. Az előadóknak 7 perc állt rendelkezésükre. Az időkorlátot az előadók többnyire 
betartották.  
 
Gyúrós Diána (Budapest, Honvédkórház) a véráramfertőzések megelőzésével kapcsolatos 
eljárásrend hiányosságaira hívta fel a figyelmet egy hazai intézet infekciókontroll 
szabályozása kapcsán. Az eljárásrend kijavításával, kötelezettség vállalásával várhatóan 
javulni fog a nosocomialis véráramfertőzés gyakorisága az adott intézetben. 
 
Szabó Krisztina (Budapest, Honvédkórház) egy 70 éves nőbeteg kórtörténetét ismertette. 
Panaszainak hátterében súlyos, több szervet is érintő, cryoglobulinaemiás vasculitis áll. 
Komplex kezelés, gondos ápolás mellett a beteg egyensúlyban van.  
  
Túriné Zabos Erika (SZTE SZAKK) a morbilli klinikumáról, diagnózisáról és a megelőzés 
lehetőségeiről tartott összefoglaló előadást.  
  
Mészáros Andrea (SZTE, SZAKK) egy 50 éves nőbeteg kórtörténetét mutatta be. Panaszainak, 
tüneteinek hátterében morbilli állott. A klinikai diagnózist segítette a Makói Kórházban 
észlelt kanyaró megbetegedések járványügyi ismerete. Ápoló szaknővérként önmaga is 
megbetegedett… 16 kontakt egészségügyi dolgozó közül 14 főnek oltást javasoltak. 
 
Bereczkiné Balogh Erika (Debrecen) Intézetük egészségügyi dolgozóinak kanyaró 
védettségének helyzetéről tartott előadást. A több mint 2000 egészségügyi dolgozó 74%-a 
volt védett, 15%-a fogékony, ill. 11%-a kétes védettségű. 
 
Holhósiné Kunkli Valéria (Debrecen) az egészségügyi dolgozók között végzett felmerést 
mutatta be. Szomorú kép, hogy az oltási hajlandóság (nemcsak Debrecenben és környékén) 
rendkívül alacsony. Komoly meggyőző munka szükséges, ennek a trendnek a 
megváltoztatásához. 
 
Tóth Andrea (Debrecen) két beteg kapcsán a Creutzfeld–Jakobs-kórról (prionfertőzés okozta 
degeneratív neurológiai megbetegedés, a kerge marha megbetegedés emberi megfelelője) 
tartott előadást, melyben az elkülönítő diagnózisról, a kórisme megállapításáról számolt be.  
Érintette az infekció kontroll kérdéseit is.   
  
Ócsai Gabriella (Debrecen) előadásában egy 37 éves férfi Kawasaki-szindrómás beteg 
kórtörténetén keresztül mutatta be a diagnózis kritériumait, esetleges szövődményeit és a 
kezelés lehetőségeit. 
 
Sebestyénné Szapács Judit (Zalaegerszeg) az Infektológiai Osztály feladatainak változásait 
mutatta be a multirezisztens kórokozók világában.  
 
Murányi Ilona (Székesfehérvár) egy beteg kórtörténetét ismertette, akinek alsó végtagi 
cellulitis, majd endocarditis zajlott. A szakápoló változatos, összetett feladatait mutatta be a 
beteg kezelése kapcsán. 
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Gaálné Gyarmati Andrea (Székesfehérvár) egy 18 éves sportolónő ataxiával, szédüléssel járó 
esetét adta elő, melynek hátterében EBV okozta mononucleosis infectiosa állott és 
cerebellitist okozott.   
  
Doma Éva (Szombathely) egy alsóvégtagi, szepszissel szövődött, súlyos bőr-lágyrész infekció 
miatt osztályukon kezelt férfi beteg kórtörténeté adta elő. Részletesen szólt az ápolói munka 
összetettségéről, felelősségéről. Az Infektológiai Osztályokon egyre nagyobb kihívást jelent a 
sebészeti típusú betegek ápolása, kezelése.  
 
Ezt követően 3 előadást hallgathattunk meg egy blokkban – dr. Sipos Dávid (PTE) a 
Clostridium difficile infekciók incidenciájáról, diagnosztikájáról és kezeléséről számolt be. 
Májlinger Attiláné (PTE) a széklet transzplantáció menetét, gyakorlati kivitelezését mutatta 
be az osztályuk gyakorlatában. Horváthné Salk Mária (PTE) a szabályos mikrobiológiai 
mintavétel gyakorlatáról (különös tekintettel a hólyagkatétert, CVC, branült viselők körében) 
tartott előadást. Külön szólt a hemokulturák vételének szabályairól. 
 
Dr. Takács Katalin (PTE) a nem gyógyszeres terápia jelentőségéről számolt be a geriátriai 
gyakorlatban, egy 83 éves idős, lesoványodott férfi beteg kapcsán.  
 
Mindkét blokk végén hozzászólások színesítették a konferenciát.   
 
A szervezők átadták a szakmai zsűri által odaítélt „legjobb 3 előadás” díját. Idén Ócsai 
Gabriella (Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézet)”Egy ritka 
eset felnőttkorban: Kawasaki-szindróma, Tóth Andrea (Debreceni Egyetem Kenézy Gyula 
Egyetemi Kórház Infektológiai Intézet) „Kergetjük a kórt”, valamint Mészáros Andrea 
(Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinkai Központ) című előadásai kapták a 
legtöbb szavazatot. 
 
Ezt követően dr. Rókusz László elnök megköszönte az előadók felkészülését, a mentorok 
segítő munkáját, a szponzorok segítségét. 
  
A Vándorgyűlés záró eseménye a szalagokkal díszített Vándorbot átadása volt a 2019. év 
tudományos konferencia rendezőjének, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 
Infektológiai Intézet főnővérének, Ócsai Gabriellának. 
 
 
A Vándorgyűlést jó feltételek között, baráti hangulatban rendezték meg, amiért Társaságunk 
elnöksége köszönetét fejezi ki Kuti Ibolya főnővérnek és munkatársainak, valamint dr. Péterfi 
Zoltán osztályvezető főorvos úrnak és kollégáinak. 
 
Rókusz László   


