
ORFMMT e-Hírlevél 
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága  

[2013.09.18.] 
 

A Vándorgyűlés fotói bejelentkezés 

után a rehab.hu-n elérhetőek.          

Pár kép facebook.com/rehab.hu 

oldalunkra is felkerült.  

 

 

Kedves Tagtársunk! 
Röviddel az idei Vándorgyűlésünk után Hírlevelünket már a jövő évi  konferenciánk híreivel kezdjük, de szó lesz 
az idei rendezvényünk  gyorsmérlegéről is. 
. 

A 2014-es Vándorgyűlés helyszíne, időpontja, témái 
 
Helyszín: Szolnok 
A helyi szervezőbizottság elnöke: dr. Angyal Gyöngyi 
A Vándorgyűlés Időpontja: 2014. szeptember 4 - 6.  
 
 

A 2014-es Vándorgyűlés Tudományos témakörei (római sorszámmal jelezve) és témái:  

I.  1. Rehabilitációs team 
II.  2. Járásproblémák, járáselemzés. A járást szolgáló korszerű segédeszközök (beleértve a 

computer technika lehetőségeit) 
3. Amputáltak (amputációhoz vezető okok, amputáltak ellátása), alsó végtagi művégtag 
ellátás 

III. 4. Minőségügy – irányelvek; új típusú akkreditáció 
5. Programok bemutatása 

IV. 6. Időskor és rehabilitáció 
7. Szociális rehabilitáció 

 

Megalakult az ORFMMT Gyermekszekció 
 
A miskolci Vándorgyűlés alatt megalakult legújabb szekciónk: a Gyermekszekció.  
A szekció ideiglenes titkára dr. Csohány Ágnes, ideiglenes elnöke dr. Elmont Beatrix lett.  
Gratulálunk, és jó munkát kívánunk! 
 

 

Megalakulás előtt a klinikai logopédusok szekciója 
 
A szervezők felhívása a rehab.hu honlapon itt olvasható 
Az alakuló ülés szeptember 24-én lesz az OORI-ban. 
 

 
Megújult a Rehabilitáció folyóirat Szerkesztőbizottsága 
 

A Szerkesztőbizottság tagjai: 
Katona Ferenc (alapító főszerkesztő), Berényi Marianne (főszerkesztő-helyettes), Siegler János 
(tudományos szerkesztő), Ari Lajos, Bálint Beatrix, Boda Andor, Boros Erzsébet, Fazekas Gábor, 
Géher Pál, Klauber András, Kullmann Lajos, Mezei Zoltán, Pósfai Gábor, Sidló Ferenc, Simon Attila 
A folyóirat online példányai itt olvashatóak. 

 
Az ESPRM ( European Society of Physical and Rehabilitation Medicine) következő 
kongresszusa 2014. május 26-31. között lesz Marseille-ben 

 
Absztraktok már küldhetőek, a beküldési határidő  2013. december 3. 
Kedvezményes konferencia regisztrációs határidő: 2014. március 10. (csak októbertől lehet 
regisztrálni) 
További információ: www.esprm2014.com 
 

http://rehab.hu/hirek.aspx?nid=32219#32219
http://rehab.hu/folyoirat.aspx
www.esprm2014.com
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Ez és a korábbi Hírlevelek a rehab.hu honlapon, a TÁRSASÁG/TAGSÁG -> Hírlevelek menüpontban is olvashatóak. 
Amennyiben le szeretne iratkozni a Hírlevélről: ezt megteheti a rehab.hu-ra történő bejelentkezés után, a Személyes adatok között, a Hírlevél beállítás fülön. Amennyiben újra fel 

szeretne iratkozni azt ugyanitt teheti meg. 
 Az e-Hírlevél ezen számának szerkesztője:  

dr. Szél István, dr. Tóth István 
Copyright © 2013 Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 

Bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon bizalommal munkatársunkhoz a titkarsag@rehab.hu email címen. 
 
 
 

Pályázat hazai/külföldi konferencián előadással/poszterrel résztvevő fiatal tagok 
támogatására 
további részletek a honlapunkon olvasható >>>        
 

A miskolci Vándorgyűlés gyorsmérlege 
 

A 3 napos rendezvényünkön 364 regisztrált résztvevő, 99 fő oktatókurzus hallgató vett részt, a konferencián 
14 kiállító cég volt jelen. 112 prezentációt láthattunk, hallhattunk, ebből 94 előadás, 18 poszter volt.  Az első 
esti fogadáson 275-en, a második esti bankett vacsorán 134-en vettek részt. 
 
Hagyományteremtő céllal a Megnyitó része volt a Nyitó előadás (Vekerdy- Nagy Zsuzsanna), hagyományosan a 
Vas Imre emlékelőadás (Bors Katalin) és a FIFO nyertes (Karóczi Csilla) jutalom előadása. A Geréby + 
tanácskozáson az osztályvezetők fóruma formálódott. A  Vándorgyűlés alatt két sikeres oktató kurzus zajlott le, 
ülésezett Társaságunk vezetősége és a Közgyűlés is, a szakmapolitikai fórumon belül – immár 
hagyományosnak mondhatóan – sokrétű helyettes államtitkári (Cserháti Péter) tájékoztató hangzott el.  
 
Rendezvényünk az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 azonosítószámú, „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az 
Észak-magyarországi Régióban” című projekt nyitórendezvénye is volt. 
 
Lehetőséget teremtettünk a Megyei Kórház rehabilitációs osztályainak meglátogatására (Megyei Kórház 
Szikszói Kórházi Intézményrész, a Szentpéteri kapu székhely és a Szent Ferenc Kórházi Intézményrész). 
 

Formálódik az „osztályvezetők fóruma” 
Az augusztusi Vándorgyűlés keretében megtartott Geréby + tanácskozáson az az elhatározás született, hogy 
Záborszky Zita, Mező Róbert és Varga János irányításával elindul az  „osztályvezetők fóruma”. 

 
Az augusztusi vezetőségi ülés és a Közgyűlés jegyzőkönyvei bejelentkezés után 
honlapunkon olvashatóak 
 
A Nemzetközi Kontinencia Társaság továbbképző konferenciája és a Magyar Kontinencia 
Társaság IV. Kongresszusa 
Időpont: 2013. október 11-12. Helyszín: Budapest, Danubius Hotel Gellért  
További információ: http://inkokonf.hu 
 

XVIII. Nagykőrösi Országos Rehabilitációs Konferencia, 2013. október 18. 
További részletek (program, jelentkezési lap):  http://www.nkkorhaz.adatpark.hu/rendez.html 
 

Felhívás a szakképesítési/szakvizsga tagsági adatok pótlására, kiegészítésére! Ha email 

címe változott, akkor kérjük azt is frissítse! 
A szakképesítés/szakvizsga adatait, email címét  ide kattintva akár most is kiegészítheti, frissítheti! 

http://rehab.hu/info.aspx?sp=14
http://inkokonf.hu/
http://www.nkkorhaz.adatpark.hu/rendez.html
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=regisztracio

