Kedves Kollégák!
Ezen üdvözlő sorokat még az év elején, márciusban írjuk. A pandémia éppen csendesedőben,
viszont a pár napja a szomszédból érkező háborús hírek tovább nyomasztják szorongó
lelkeinket, súlyosan terhelik mindennapjainkat. Azt gondoljuk, abban bízunk, arra készülünk,
hogy ősszel a 2022-es Vándorgyűlésünket járványmentes, időszakban, békés környezetben
tudjuk majd megrendezni.
Idén konferenciánkat Somogy megyébe és a Balaton partra szerveztük, így lett Siófok és a
siófoki Azúr szálloda az ez évi helyszín. Itt találtuk meg a tudományos programok, illetve a
társasági programok megfelelő elhelyezését. No és itt a Balaton megannyi varázsával,
szépségével és lehetőségeivel.

Bevált jó szokásainkon nem módosítottunk. Továbbra is a legjobb posztereket díjazni fogjuk,
a 35 év alatti tagjainknak - ha előadnak - pályázat keretében a részvételhez támogatást
nyújtunk. Vándorgyűlésünk egyben továbbképző tanfolyam is, regisztrált résztvevőknek
többletköltséggel ez nem jár.

Biztatok mindenkit arra, hogy az absztrakt beküldési határidőig, május 31-ig gondolja át,
hogy az utóbbi időben összegyűlt tapasztalatait előadásban, vagy poszterben hogyan
tudná velünk a Vándorgyűlésen megosztani. Főtémáink átölelik a rehabilitáció jelentős részét,
beleértve a poszt-COVID rehabilitáció kérdéskörét is. Oktatókurzusaink témája a
betegbiztonság, ill. a terhelhetőség lesz.

Helyi szervezőnek nagy örömünkre megnyertük dr. Simon Attila főorvos urat, Társaságunk
vezetőségi tagját, aki a balatonfüredi Szívkórház orvosigazgatója.
Békés vírusmentes időszakot kívánva várjuk Önöket Siófokon!
Dr. Varjú Cecília
a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Tóth István
a Magyar Rehabilitációs Társaság elnöke

A VÁNDORGYŰLÉS FŐVÉDNÖKE:
Dr. Moizs Mariann főigazgató,
Kaposi Mór Oktatókórház, Kaposvár
A VÁNDORGYŰLÉS VÉDNÖKEI:
Prof. dr. Veress Gábor főigazgató,
Állami Szívkórház Balatonfüred
Dr. Inczeffy István főigazgató,
Siófoki Kórház Rendelőintézet
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Varjú Cecília PhD
Tagok: Dr. Boros Erzsébet
Dr. Cserháti Péter PhD
Dr. Dénes Zoltán PhD
Dr. Fazekas Gábor PhD
Dr. Luterán Ferenc
Dr. Mayer Ágnes PhD
Dr. Papp Edit
Helyi főszervező: Dr. Simon Attila PhD
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A VÁNDORGYŰLÉS IDŐPONTJA
2022. szeptember 29. - október 1.

A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE
Hotel Azúr
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c.

REGISZTRÁCIÓ

1. A vándorgyűlésre való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges,
a Szervező Iroda honlapján keresztül. A honlap elérhetősége: http://www.eqcongress.hu
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a
megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.
Az On-line jelentkezésre 2022. szeptember 25-ig van lehetőség!

2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített és a szervező
irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni!
A költségvállalási nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni!
A regisztráció, szállásigény csak a nyilatkozat beérkezése után érvényes, mindaddig nem
tekinthető foglalásnak!

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
RÉSZVÉTEI DÍJ KATEGÓRIÁK

Társasági tagok*
Nem tag
Oktató Kurzus
Napijegy (csütörtök, péntek)
Napijegy (szombat)

2022. július 31.
előtti befizetés
esetén

40.000.- Ft
45.000.- Ft
2.000.- Ft
16.000.- Ft
10.000.- Ft

2022. augusztus 1. szeptember 25. között
befizetve

45.000.- Ft
50.000.- Ft
4.000.- Ft
20.000.- Ft
15.000.- Ft

Helyszínen

50.000.- Ft
55.000.- Ft
6.000.- Ft
25.000.- Ft
18.000.- Ft

*aki 2022. évi tagdíját 2022. június 30-ig rendezte Tagdíjbefizetése könyvelését megnézheti ide kattintva:
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=due

A részvételi díj tartalmazza:
• Részvételt a szakmai programon
• Az akkreditációs pontokat
• A kiállítás megtekintésének jogát
• A Vándorgyűlés kiadványait
• Kávészüneteket 3 napra
• A Fogadást, szeptember 29-én

Napijegy tartalmazza:
• Részvételt az adott napi szakmai programon
• Kiállítás megtekintésének jogát
• A Vándorgyűlés kiadványait

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK
NYITÓFOGADÁS

2022. szeptember 29. (csütörtök)
Helyszín: Hotel Azúr
Díját a részvételi díj tartalmazza
(a napijegy kivételével).

TÁRSASVACSORA

2022. szeptember 30. (péntek)
Helyszín: Hotel Azúr
Díja: 15 500 Ft/fő – megrendelési határidő:
2022. szeptember 25. Ezt követően nem áll módunkban
további vacsora igényeket fogadni!

EBÉD – ára: 7.600.-Ft/fő/alkalom (tartalmazza az ÁFA-t)
A Hotel Azúr szálloda szállásköltsége tartalmazza az ebédet is (éjszakánként 1 ebédet). A regisztráció során
kérjük megadni, hogy melyik napon kívánja igénybe venni. Ezen felül lehetőség van a fenti árért más napon
igénybe venni az ebédet.

AKKREDITÁCIÓ

A Vándorgyűlés tudományos programja a PTE ÁOK/2022.II/00068 kódszámon 40 pontra
akkreditált szabadon választott egyetemi tanfolyam, tesztvizsgával.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerint pontszámként elszámolható:
1. belgyógyászat 7. traumatológia
13. orvosi rehabilitáció (belgyógyászat)
2. neurológia
8. tüdőgyógyászat
14. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat)
3. fiziotherápia
9. ortopédia és traumatológia 15. orvosi rehabilitáció (kardiológia)
4. ortopédia
10. radiológia
16. orvosi rehabilitáció (tüdőgyógyászat)
5. háziorvostan
11. rehabilitációs medicina
17. csecsemő-gyermekgyógyászat
6. kardiológia
12. reumatológia
18. gyermektüdőgyógyászat
2016-tól a REHABILITÁCIÓS MEDICINA szakképesítésnek felelnek meg az alábbi szakképesítések:
mozgásszervi rehabilitáció, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
Az akkreditáció kreditpontjai ezen szakvizsgák esetében is szakma szerint pontként elszámolhatóak.

Szakdolgozók: a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 2. sz. melléklete alapján 16 kreditpontot kapnak a
rendezvényen való részvételért.
(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.)

TUDOMÁNYOS FŐTÉMÁK
 JÁRVÁNY ALATTI AKTUALITÁSOK, POST-COVIDOS BETEGEK








REHABILITÁCIÓJA
REHABILITÁCIÓ DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK MELLETT
KRÓNIKUS NEUROLÓGIAI BETEGEK REHABILITÁCIÓJA GYERMEK ÉS
FELNŐTTKORBAN
REHABILITÁCIÓ STROKE UTÁN, HAGYOMÁNYOS ÉS INNOVATÍV TECHNIKÁK
ALKALMAZÁSA
RITMUSZAVARRAL ÉLŐ BETEGEK GONDOZÁSA, REHABILITÁCIÓJA
ARTHROSISOS BETEGEK GONDOZÁSA, REHABILITÁCIÓJA
KONDUKTOROK SZEREPE A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN
EMELLETT EGYÉB, SZABADON VÁLASZTOTT TÉMÁK

OKTATÓ KURZUSOK:



BETEGBIZTONSÁG A REHABILITÁCIÓS ÁPOLÁSBAN
HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A GYAKORLATBAN A GYÓGYTORNA INTENZITÁSÁT A
KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKORÚ EGÉSZSÉGES ÉS VASCULARIS BETEGEK ESETÉBEN?

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE

A vándorgyűlés témáihoz előadások és poszterek jelenthetők be.
Az előadások és a poszterek összefoglalóját az alábbiak szerint fogadjuk:

Online felületen: Munkáját honlapunkon keresztül tudja feltölteni a Prezentációk bejelentése
menüpontban.
A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu
HATÁRIDŐ: 2022. május 31.

A szerzőnek az absztrakt beadásakor jeleznie kell, hogy melyik főtémához gondolja sorolni a munkáját!

A prezentációk elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak.
Absztrakt besorolásról a visszaigazolást 2022. június 25-ig megküldjük e-mail-ben.
A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot az előadás bejelentések poszter-prezentációvá való átminősítésére,
vagy fordítva.
A legjobb poszter-prezentációk díjazásban részesülnek!
AZ ÖSSZEFOGLALÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A Vándorgyűlésre kétféle absztrakttal lehet jelentkezni.
KUTATÓMUNKA ISMERTETÉSÉRE:
AZ ELŐBBI KATEGÓRIÁBA NEM BESOROLHATÓ MUNKÁK

Kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával
szerkessze meg az összefoglalót!
BEVEZETÉS: - Problémafelvetés, a kutatás hátterének
rövid ismertetése.
MÓDSZER: - A kutatás menetének, az alkalmazott
módszereknek (ideértve a statisztikai feldolgozást is, ha
volt ilyen), a bevont betegeknek a bemutatása.
EREDMÉNYEK: - A kutatás konkrét eredményeinek
ismertetése kommentár nélkül.
KONKLÚZIÓ: - Az eredmények által alátámasztott,
azokból levont következtetés.
HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni,
a szavak számába nem számít bele.

(például új módszerek, eszközök ismertetése, összefoglalók,
áttekintő közlemények stb.) –
kérjük, hogy az alábbi bekezdések felhasználásával
szerkessze meg az összefoglalót!
(például új módszerek, eszközök ismertetése stb.):
BEVEZETÉS: - Problémafelvetés.
TÁRGYALÁS: - Az ismertetésre kerülő új módszer,
eszköz stb. néhány mondatos leírása.
KONKLÚZIÓ: - Az előadás/poszter „üzenete”.
HIVATKOZÁSOK: - Maximum 3 db, nem kötelező
kitölteni, a szavak számába nem számít bele.

Mivel az absztraktok nyomtatásban is meg fognak jelenni, így eljutnak olyanokhoz is, akik nem
vesznek részt a Vándorgyűlésen, nem hallják az előadást, nem látják a posztert. Fontos, hogy az
absztrakt önmagában is világosan közvetítse a szerző mondanivalóját és azt, hogy mindezt
mire alapozta.
A Tudományos Bizottság nem tud elfogadni olyan összefoglalót, amely csak „beharangozó” és
az előbbiek nem derülnek ki belőle egyértelműen.
Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, mindkét esetben
maximum 250-350 szó terjedelemben – max. 3000 karakter (a cím és a szerzők neve,
munkahelye nélkül), az alábbiak figyelembevételével készítse el:
• az absztraktot minden esetben az előadó töltse fel és küldje be, azokat az előadást
bejelentő nevével azonosítjuk
• a szerzők felsorolásába a beküldő/előadó nevét is meg kell adni a szerzői sor szerint
• a szerzők-társszerzők teljes nevét írja ki
• több szerző/több munkahely: az azonos munkahely megnevezése ne térjen el! Egységes
rövidítés alkalmazható
• az absztraktot egyes szám, vagy többes szám 3. személyben írja! („A Szerző kimutatta, hogy…
vagy a „Szerzők kimutatták, hogy…)
• Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz
• az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot és irodalmi hivatkozások jelölését
• mindkét absztrakt típus kiegészíthető maximum 3 hivatkozással, ami nem számít bele a
szavak megadott számába

Az absztraktok elkészítéséhez segédletként javasoljuk Kullmann Lajos professzor úr cikkének
áttanulmányozását: Kullmann L, Belicza É, Kullmann T. Ajánlások kongresszusi absztraktok és
előadások készítéséhez.
Rehabilitáció 2009;19(3):133-138.

POSZTERSZEKCIÓ
Útmutató az elektronikus poszterek készítéséhez
A Vándorgyűlésen elektronikus poszterek mutathatók be, tehát nem kell ezeket kinyomtatni.
Sablon, illetve az álló monitoron történő bemutatáshoz szükséges PDF fájl elkészítéséhez segítség
itt található: http://www.epostersystem.com/howto.htm
A poszter beküldése
A kész PDF állományt kérjük, küldje el a szalma@eqcongress.hu e-mail címre, legkésőbb 2022.
szeptember 16-ig!
A korábbi évekhez hasonlóan mód lesz a poszterek mondanivalójának rövid ismertetésére 2-3 dia
bemutatásával az előadótermekben.

A POSZTERVERSENY DÍJAZÁSA - A Vándorgyűlésen Társaságunk a legjobb 3 posztert
díjazásban részesíti.

„VÁNDORGYŰLÉSRE ELŐADÁSSAL / POSZTERREL JELENTKEZŐ FIATAL TAGOK
TÁMOGATÁSA”

Pályázati adatlap letölthető az alábbi linken:
http://www.rehab.hu/docview.aspx?r_id=3530393633
A támogatás célja: szponzorral nem rendelkező fiatal, előadással/poszterrel jelentkező
társasági tagok vándorgyűlésen való részvételének a támogatása.

A támogatás feltétele:
- az adott évben max. 35. életévét betöltő pályázó
- MRT tag
- az adott, ill. az azt megelőző évben, időben befizetett társasági tagdíj
- a Vándorgyűlésre első szerzőként absztrakt beküldése
Jelentkezés: titkarsag@rehab.hu-ra küldött E-mail-ben, melynek tartalmaznia kell a pályázó
nevét, az adott évben betöltött életkorát, és az absztrakt címét.
Jelentkezési határidő: a Vándorgyűlésre való absztrakt benyújtási határidő
A támogatás mértéke: 2-4 fő részére összesen max. 100.000 Ft, személyenként max. 50.000
Ft támogatás nyújtható
Támogatás elbírálása: a Tudományos Bizottság javaslatára az elnökség dönt 2-4 pályázó max.
összesen 100.000 Ft összegű támogatásáról.
Elbírálási határidő: a Vándorgyűlésre beadott előadás/poszter elfogadásáról való értesítés
időpontja.

HATÁRIDŐK

2022. május 31.
2022. június 25.
2022. július 5.
2022. július 31.
2022. szeptember 16.
2022. szeptember 25.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

● Előadás, poszter bejelentés, absztrakt beküldési határidő
● Előadás, poszter visszaigazolás határideje
● Absztraktok szükség szerinti javítása
● Kedvezményes díjú regisztráció fizetési határideje
● Szállásfoglalás és befizetés határideje
● E-poszter beküldési határidő
● Online regisztráció zárása
● Részvétel, ebéd és vacsora lemondás határideje

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
Szállásfoglalási határidő:
2022. július 31.

(A szálloda csak ezen határidőig tudja garantálni a
szobát, az értesítőben megadott áron és
feltételekkel.)

SZÁMLÁZÁS: a részvételi díj 22 800,- Ft

természetbeni
juttatást
tartalmaz
(étkezés,
kávészünet), mely a számlán megjegyzésként
feltüntetésre kerül. A természetbeni juttatás után az
adók megfizetése – minden gazdálkodó szervezet
esetén – a számla kifizetőjét terhelik.
A számlát a megadott számlacímzett nevére állítjuk
ki, amennyiben nem ad meg külön címzettet, a
számla a jelentkező nevére és címére kerül

kiállításra! A kiállított számlát utólag más címzett
nevére módosítani 4.500.- Ft kezelési költség
ellenében tudjuk! Kérjük, hogy a címzett adatait
pontosan és olvashatóan legyen szíves megadni a
Költségátvállaló Nyilatkozaton!

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A kedvezményes regisztrációs díj abban az esetben
érvényes, amennyiben az összeg határidőre
megérkezik a megadott bankszámlára.
A szállodai foglalás visszaigazolására akkor kerül
sor, ha a szállásdíj 2022. július 31-ig megérkezik a
szervező iroda számlájára. Amennyiben a határidőre
a foglalni kívánt szállás díja nem érkezik meg, a
foglalást automatikusan töröljük!

FIZETÉSI HATÁRIDŐK: A részvételi díj, az
ebédek és a vacsora díja a számlán, ill. a
visszaigazolásban megadott időpontig fizetendő.
LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS:

A lemondást írásban kell megtenni. A szállásdíj
esetében a 2022. július 31-ig beérkezett
lemondásoknál a teljes befizetett összeg
visszautalásra kerül 4.000.- Ft adminisztrációs díj
levonásával. Az ez után érkezett lemondást az
opciók miatt nem áll módunkban elfogadni, a
befizetett összeget nem tudjuk visszafizetni.
Regisztrációs díj és ebéd, befizetése esetén a 2022.
szeptember 25-ig beérkező lemondásoknál a már
befizetett összeget 4.000.-Ft adminisztrációs díj
levonásával csökkentve fizetjük vissza.

Az ez után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni,
a befizetett összeget nem áll módunkban
visszafizetni.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott
szolgáltatások díját a megrendelő akkor is
köteles megtéríteni, ha azokat nem vette
igénybe.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A vándorgyűlés közzétett részvételi és egyéb díjai
nem tartalmaznak baleset, betegség, poggyász és
felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és
valamely káresemény bekövetkezése esetén a
szervezőknek nem áll módjukban semmilyen
felelősséget vagy kártérítést vállalni.

SZERVEZŐ IRODA

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.,
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553.
Internet: http://www.eqcongress.hu

SZÁLLÁS

Regisztráció, szállásinformáció:
Veres Gabriella
Tel: 06 1 311 6687
E-mail: veres@eqcongress.hu

Szállásfoglalás a kapacitások függvényében lehetséges.
A foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2022. július 31.
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet biztosítani!

 HOTEL AZÚR WELLNESS ÉS KONFERENCIA SZÁLLODA****
/H-8600 SIÓFOK, ERKEL FERENC U. 2/C./

A kongresszus helyszíne a mediterrán stílusú 4 csillagos szálloda-, konferenciaés wellness komplexum, amely egy nagy kiterjedésű vízparti kertben
helyezkedik el.
Szobák felszereltsége (180 superior szoba): minden szoba balkonos, Tv-vel
és mozicsatornákkal, telefonnal, Wi-Fi internet-csatlakozással, széffel,
hajszárítóval, gyógymatracos ágyakkal, minibárral és légkondicionálóval
felszerelt. A Lakosztályok (15 darab): nappalival és hálószobával rendelkező
lakóegységek, amelyekben saját pezsgőfürdős kád és szauna is helyet kapott.
Prémium standard (10 szoba) és Prémium junior suite (10 szoba).
Wellness szolgáltatások: külső- és belső élménymedencék, termálmedence,
wellness club finn szaunákkal, gőzkabinnal, infra szaunával, sókamrával, illat
kamrával, továbbá a kondicionáló terem használatával. A tartózkodás idejére
fürdőköpenyt biztosítanak, amely a wellness recepción vehető át.
Valamennyi kategória esetében a szoba ára tartalmazza a büféreggelit, a
büféebédet, wellness használatot, parkolást a zárt udvari parkolóban, valamint
a kötelező adókat.
Szállodai szolgáltatások: Étterem, Drink Bár, Snack & Bowling Bár, Fitness
terem. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: arc és testkezelések, masszázs, fodrászat, kozmetika,
manikűr, kül- és beltéri sportolási lehetőségek (teniszpálya bérlés, kerékpár kölcsönzés) bowling, billiárd.

Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00 óráig. Amennyiben a vendégek legkésőbb 10.30 óráig nem
hagyják el a szobájukat úgy a szálloda jogosult a mindenkori portai ár 50%-át pótdíjként felszámítani!

A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Siófok megközelíthetősége
 Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a https://jegy.mav.hu/
weblapon indulás előtt ellenőrizzék)
Budapest IC menetidő: 1.20 perc
Bp. Déli Pu. – Siófok
Indulások: minden óra 35 perckor indul IC.

 Megközelítés autóval:
Budapestről (M7)

Vissza út: Siófok - Bp. Déli Pu.
Indulások: minden óra 15 perckor indul IC.

