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Kedves Kollégák! 

 

Az idei évben a Magyar Infekciókontroll Társaság konferenciájának helyszíne Szeged lesz. 

Az elmúlt évben a régi kihívások mellett új témák is előtérbe kerültek az infekciókontroll 
területén, az ezekhez kapcsolódó tapasztalatok, problémák megbeszélésére jó lehetőséget 
teremt, hogy ismét együtt lehetünk szakmai körben. 

A tavaly ősszelt megjelent rendelet módosítás, új módszertani levél az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzésekre vonatkozó kockázatértékelésről, valamint a folyamatosan megjelenő 
eszközhasználattak összefüggő fertőzések megelőzésére vonatkozó módszertani ajánlások 
sol új feladat elé állít bennönket.  

Örvendetes változás, és munkánkat segíti az infekciókontroll kapcsolattartó szakdolgozók 
bevonása a kórházi fertőzésmegelőzésáre irányuló tevékenységbe, még szorosabbá téve az 
együttműködést a közvetlen betegellátás és az infekciókontroll területén dolgozók között.   

A betegbiztonság fejlesztésére szerte a világon egyre nagyobb jelentőségű,  melynek 
kiemelten fontos eleme az infekciókontroll. Az ennek támogatása egyre fontosabb kérdéssé 
válik minden egészségügyben dolgozó számára. 

A Tarsaság ismét felajánlja a  lehetőséget a konferencia résztvevőinek, ill. minden tagnak 
azzal, hogy pályázatot hirdet a 2020-as nemezetközi infekcókontroll (IFIC) konferencián való 
részvétel támogatására. A pályázati feltételek változatlanok. 

Szeretnénk felhívni a kedves kollégák figyelmét személyi jövedelemadójuk 1%-nak a társaság 
javára történő felajánlására, melyet az alábbi adószámra tehetnek meg:  

Magyar Infekciókontroll Társaság,: 18377893-1-13 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Szegeden! 

 

Dr. Rauth Erika 
MIT elnök 
  



TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 
Dr. Nagy Kamilla 
Dr. Rákay Erzsébet 
Dr. Seres Ábel 
 

FŐ TÉMAKÖRÖK 
- Minimum rendelet módosítás, kockázatértékelés tapasztalatai 
- Új módszertani levelek az eszözhasználattal összefüggő fertőzésekről: oktatás, bevezetés, audit 
- Infekciókontroll kapcsolattartók tapasztalatai 
- Sterilanyag ellátás 
- Betegbiztonság és infekciókontroll 
 
 

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
Dr. Rauth Erika, elnök 
Magyar Infekciókontroll Társaság 
E-mail: rauth.erika@pte.hu 
 

AKKREDITÁCIÓ 
A kongresszus az egészségügyi dolgozók számára akkreditálásra kerül. A pontok jóváírása 
az akkreditációt követően automatikusan megtörténik. Kreditpont kizárólag teljes kongresszusi 
részvétel esetén szerezhető, a napidíjas részvétel kreditpont szerzésre nem jogosít. 
 

ELŐZETES PROGRAM 
2019. szeptember 19., csütörtök 
09.30 - 10.30  Regisztráció 
10.30 - 12.30  Előadások 
12.30 - 13.30  Ebéd 
13.30 - 15.00  Előadások 
15.00 - 15.30  Kávészünet 
15.30 – 16.30  Előadások 
16.30 – 17.00   Közgyűlés MIT-tagok részére 
19.00   Kongresszusi vacsora 
 

2019. szeptember 20., péntek 
08.30 – 09.00  Regisztráció 
09.00 - 10.30  Előadások 
10.30 – 11.00  Kávészünet 
11.00 – 12.00  Előadások 
12.00 – 13.00  Ebéd 
13.00 – 14.30  Előadások / Poszter prezentáció 
14.30 – 15.00  Kávészünet 
15.00 – 16.30  Előadások 
16.30   A kongresszus zárása 

 
ABSZTRAKT FELHÍVÁS 
A kongresszus résztvevői szabad szóbeli vagy poszter előadás megtartására egyaránt 
jelentkezhetnek. 
Az előadás összefoglalókat legfeljebb 250 szó terjedelemben a www.conf.hu/MIT2019 oldalon 
található online felületen szíveskedjenek beküldeni. 
Beküldési határidő: 2019. július 15. 
 
 
 

http://www.conf.hu/MIT2019


Az előadások elfogadásáról a tudományos bizottság dönt, amelyről legkésőbb 2019. 
augusztus 23-ig írásban tájékoztatást küldünk. 
Az összefoglaló absztraktfüzetben történő megjelenésének a feltétele, hogy az előadó szerző 
regisztrációs díja 2019. szeptember 5-ig befizetésre kerüljön. 
Az előadások időtartama: 10 perc. 
A posztereket A/4-es méretben kérjük megszerkeszteni. Minden poszter max. 3 diaképből álló 
3 perces prezentáció formájában kerül bemutatásra, melyet egyenként 2 - 2 perc diszkusszió 
követ. 
 

Minden előadással/poszterrel szereplő kollégát a befektetett munka 
elismeréseként 5.000 Ft értékben támogatunk! 
 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE 
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ 
6722 Szeged, Ady tér 10. 

 
KONGRESSZUSI IRODA 
Lukácsi Máté 
CONFidence Event Kft. 
Mobil: 06-30-450-7665 
E-mail: info@conf.hu 
www.conf.hu/MIT2019 
 

REGISZTRÁCIÓ 
Online regisztráció a www.conf.hu/MIT2019 oldalon található, ami elérhető a későbbiekben. 
Továbbá értesítőnkhöz is mellékelünk regisztrációs lapot. A regisztrációs lap letölhető 
formában is elérhető a kongresszusi honlapon.  

 
FONTOSABB IDŐPONTOK 
MIT 2018-os tagdíj befizetésének határideje:  2019. július 30. 
Előadás összefoglalók leadásának határideje:   2019. július 15. 
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2019. augusztus 1. 
Szállásfoglalás határideje:     2019. augusztus 15. 
Tájékoztatás előadás összefoglalók elbírálásáról:  2019. augusztus 23. 
Előadó szerzők regisztrációjának határideje:  2019. szeptember 5. 
Szállásfizetés határideje:     2019. szeptember 5. 
Kedvezményes lemondási határidő:    2019. szeptember 5. 
MIT XIX. Kongresszusa: 2019. szeptember 19-20. 
 

 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-NAK FELAJÁNLÁSA 
 
Társaságunk továbbra is köszönettel veszi a felajánlásokat a jövedelemadó 1%-ra 
vonatkozóan. 

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG, adószám: 18377893-1-13. 
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