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 Vándorgyűlés 2012. 
 
Ez évben szeptember 6-8. között 
Szombathelyen kerül megrendezésre 
a XXXI. Vándorgyűlés.  
 
Absztrakt beküldési határid ő: 
május 15.  Az absztraktokat csak 

online lehet elküldeni a Vándorgyűlés honlapján 
keresztül.  
 
A 2012. évi tagdíjat befizet ő társasági tagok a 
regisztrációs díjból 3.000 Ft kedvezményben 
részesülnek.  Ez vonatkozik a korai jelentkezésre, és a 
június 30. utáni jelentkezésre is. 
 

További részletek a www.kmcongress.com/rehab2012.php 
oldalon, mely a [rehab.hu] oldalról közvetlenül is elérhető 

 
Fiatalok Fóruma (FIFO) + 
Közgyűlés + Új szekció 
megalakulása Szigetváron 
 

 
Ez évben május 18-án Szigetvár  
lesz az otthona a Fiatalok 
Fórumának., a Közgyűlésnek és a 
Muszkuloszkeletális szekció 
megalakulásának.  

 
További részletek a 4-5. oldalon. Étkezési, szállás és utazási 

lehetőségek a [rehab.hu] oldalain. 
 
Megújul és bővül a [ rehab.hu ] 
Felhívásunkra eddig közel 200 tagunk frissítette online 
adatait, köszönjük. Hamarosan indul új honlapunk, mely 
csak a tagdíjfizető tagok által hozzáférhető zárt résszel 
bővül. 
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Bővült az ORFMMT támogatási rendszere 
 
 
 

1. Vándorgy űlésre el őadással/poszterrel jelentkez ő fiatal tagok támogatása 
 

 
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 
• ORFMMT tag 
• az adott, ill. az azt megelőző évben időben befizetett társasági tagdíj 
• a Vándorgyűlésre első szerzőként absztrakt beküldése 

Jelentkezés: A titkarsag@rehab.hu email címre küldött levéllel, melynek tartalmaznia kell a pályázó 
nevét, az adott évben betöltött életkorát, és a  absztrakt címét. 
Jelentkezési határid ő: a Vándorgyűlésre való absztrakt benyújtási határidő (2012-ben május 15-e ) 
A támogatás mértéke : Az éves keret 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 határid ő:  a Vándorgyűlésre beadott előadás/poszter elfogadásáról való értesítés időpontja 
 
 

2. Egyéb hazai/külföldi konferencián el őadással/poszterrel résztvev ő fiatal tagok támogatása 
 

 
A támogatás célja:  fiatal társasági tag elfogadott előadással/poszterrel  a Vándorgyűlésen kívüli 
egyéb hazai, vagy külföldi tudományos rendezvényen való részvételének a támogatása 
A támogatás feltétele: 
• az adott évben max. 35. életévét betöltő pályázó 
• ORFMMT tag 
• az adott, ill. az azt megelőző évben időben befizetett társasági tagdíj 
• a Vándorgyűlésen kívüli hazai, vagy külföldi tudományos rendezvényre első szerzőként 

előadásnak/poszternek elfogadott absztrakt 
Jelentkezés : a titkarsag@rehab.hu email címen név, az adott évben betöltött életkor, munkahely, az 
absztrakt, ill. az absztrakt elfogadásáról szóló igazolás mellékelésével. 
Jelentkezési határid ő: folyamatos 
A támogatás mértéke : személyenként max. 50.000 Ft. Az éves keret 100.000 Ft, ez elnökségi döntés 
alapján az általános tartalék terhére növelhető. 
A támogatás elbírálása : a Tudományos Bizottság javaslata alapján az Elnökség dönt. 
Elbírálási határid ő: benyújtás után 30 nap 
 
 

3. Szekciók támogatása 
 

 
A támogatás célja : a szekciók rendezvénnyel kapcsolatos költségeihez való hozzájárulás 
A támogatás feltétele :  

• működő, elnökség által elismert, értékelhető éves jelentést leadó szekció (ha előző évben már 
működött) 

• a szekció rendezvényével kapcsolatos, a Társaság nevére kiállított számla  
Jelentkezés : a számlának a társasági adminisztrátorhoz való eljuttatásával 
Jelentkezési határid ő: folyamatos 
A támogatás mértéke : A tervezett éves tagdíjak 6.25 %-a (2012-ben 100.000 Ft). Szekciónként 
évente számla ellenében a szekció rendezvényével kapcsolatosan 25.000 Ft támogatás adható. Ezen 
felül – az általános tartalék terhére – egyedi elnökségi döntés alapján további támogatás ítélhető meg 
A támogatás elbírálása : a feltételeknek való megfelelés esetén az éves keret mértékéig automatikus 
Elbírálási határid ő: folyamatos 
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Jelölés Vas Imre emlékérem adományozásra 
 
 
 

A  Vas Imre Emlékbizottság m űködési szabályzatából: 
 

 
     A Vas Imre Emlékérem  általában évente egy fő részére adományozható, aki az orvosi 

rehabilitációs team bármelyik résztvevője lehet. 
     A kitüntetés ismerje el az életművet, ezért mindenkinek csak egyszer legyen adományozható. Az 
adományozás éve ne essen a       Társaságban betöltött vezető tisztségviselés (elnök, leendő elnök, 
főtitkár) idejére. 
     A kitüntetésre a Társaság minden tagja adhat javasl atot  a Vas Imre Emlékbizottsághoz. 

     Javaslatokat az Emlékbizottság az éves vándorgyűlést, kongresszust megelőző 90. napig fogad.  
     Ötévente a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteiben kiemelkedő munkát végző, és az 
orvosi rehabilitációs tevékenységet támogató személy is kapjon kitüntetést. 
      5 évente javasolt a Bizottság összetételének a megújítása.  
     A Bizottság tagja ORFMMT tag és Vas Imre díjazott legyen. 
     A Bizottság döntése után a díjazottra való javaslatát a Vezetőség elé tárja. A Vezetőség a 
javaslatot egyetértőleg elfogadhatja, illetve addig nem ismert körülmény feltárása esetén a javaslatot 
kifogásolhatja. 
 
 

Az Emlékbizottság 
 

 
Az ORFMMT elnökségének és vezetőségének döntése alapján:  
az Emlékbizottság elnöke : prof.emer. Dr. Kullmann Lajos 
az Emlékbizottság tagjai : dr. Fehér Miklós, dr. Kertész Györgyi, dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia, 

Zethner Györgyné 
 
 
 

Jelölés  Vas Imre Emlékérem adományozására: 
 

 
A jelölés beküldése: l.kullmann@t-online.hu  email címre 
A jelölés beküldésének a határideje : 2012. június 7.  

 
A jelölést indoklással kell megtenni . 
A jelölések után a Bizottság a véleményének a megalkotásában a jelöltek között abból a szempontból 
nem tesz különbséget, nem állít fel sorrendet, hogy ki hány jelölést kapott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honlapunkon elolvasható dr. Dénes Zoltán beszámolój a az UEMS PRM szekciójának idei els ő 

ülésér ől. 
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Három ORFMMT esemény Szigetváron, 2012. május 18-án  
 
 
 

FIFO + Új szekció megalakulása + Közgy űlés 
 

 
 
11:00     Megnyitó 
 
11:15     Fiatalok Fóruma I. 

1/ Mátyás Róbertné Valéria ( SzigetvárMed Nonprofit Kft. Neurorehab. osztály) 
Guillain-Barre szindróma  

2/ Novics Szidónia (Mohács Városi Kh.) 
Kórházi szociális munka bemutatása, esettanulmány 

3/ Császár Dóra (Mozgássérültek Pető András N.N.I., Budapest) 
 A cerebral paretikus gyermekek szeriális tanulási k épességei  

4/ Békefi Henrietta Martonfalvi Miklós (Sárvár, Őnkormányzati Kh.)  
 Popejt ől Pinokkióig, avagy egy traumás kar története 

5/  Kotra Mónika: (OORI Budapest):  
„Szereti, eszi, iszi…A macska megiszi a tejet...”  Fokozatosság vagy ugrásszer ű javulás a 
paragrammatizmusban fluens afázia esetén 

6/ Riz Gabriella (Jáhn F.Kh. Budapest): 
 Az autogén tréning - több mint relaxáció  

7/ Támadi Judit ( Mozgássérültek Pető András N. .N.I. Budapest) 
A központi idegrendszeri sérüléssel született mozgá ssérült feln őttek gyermekvállalási 
lehetőségei, korlátai és szokásai 

 8/ Szrenka Melinda Mária (Bethesda Gyermekkórház, Budapest) 
  A beszéd motoros funkcióinak vizsgálata 
 
12:30     Ebédszünet 
 
13:30     Fiatalok Fóruma II. 

9/ Csányi Angéla (Szigetvár, Szigetvár MED Nonprofit Kft)  
Guillen-Barre-s beteg esetismertetése 

10/ Hartmann Eszter, Lelovics Zsuzsanna (Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kórház) 
Az elmúlt évek jogszabályi változásainak hatása a s zociális intézményekben él ők 
tápláltsági állapotára és néhány táplálkozási param éterére  

11/ Birksteiner Bettina (Mozgássérültek Pető András N. N.I. Budapest) 
 Cerebral pareticusok szexualitása 
12/ Horváth Dávid, Négele Rita, Karádi Kázmér (Szigetvár, PTE, BTK, Pszichológiai  
 Intézet, PTE, ÁOK, Magatartástudományi Intézet) 

Egy 78 éves afáziás férfi kognitív nyelvi rehabilitá ciója 
13/ Csuka Viktória (Mozgássérültek Pető András N.N.I.Budapest): 

Integrált és szegregált nevelésben és oktatásban ré szt vev ő cerebral pareticus 
gyermekek szorongásának és viselkedésének felmérése .   

14/ Prezenszki Balázs (OORI, Budapest) 
  A bronchiolitises kisded mellkasi fizioterápiája  
15/  Egri Hajnalka (Mohács, Városi Kh. rehab.Oszt.)  

A jól kidolgozott rehabilitációs terv fontossága, e gy gerincvel ő sérült betegnél 
16/ Mucsina Dóra (Mozgássérültek Pető András N. N.I. Budapest)  

Alsó végtagi funkciózavarok kezelési lehet őségei a Nemzetközi Pet ő Intézetben 
 
 
14:45     Kávészünet 
 
15:00     FIFO eredményhirdetés 
              László Gergely Pályázat eredményének kihirdetése 
 
15:30     Muszkuloszkeletális szekció megalakulása 
 
16:00     Közgy űlés  
 

További részletek a [rehab.hu] oldalain. 
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Muszkuloszkeletális szekció alakuló ülése 
 
 
 

Felhívás 
 

 
 
 A rehabilitációs medicinában -- eltekintve a kardiológiai és a pulmonológiai rehabilitációtól, s 
még néhány kisebb, szakmaspecifikus területtől -- két fő vonulat figyelhető meg. Az egyik az 
idegrendszeri károsodás vagy sérülés miatt  (stroke, súlyos agysérülés, gerincvelő sérülés, 
Parkinsonismus, sclerosis multiplex, idegrendszert érintő műtétek stb..) fogyatékossá vált emberek 
rehabilitációja. Ez a terület "le van fedve" a Rehab.Társaságon belüli Neurorehabilitációs szekcióval. 
A másik fő rehabilitációs vonulat az amputációs, traumatológiai, ortopédiai, reumatológiai, azaz 
összefoglaló néven muszkuloszkeletális. Ezen széles körű tevékenység jelenleg szekció nélkül van. 
Ezért vetődött fel új szekció létrehozása, aminek a neve Muszkuloszkeletális Szekció  lehetne.  

 
 A szekció fő célja a Rehabilitációs Társaságon belül a muszkuloszkeletális rehabilitációt végző 
szakemberek összefogása, egymás munkájának, gondjainak, feladatainak megismerése, az ezen 
tevékenységet folytató ellátóhelyek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása. Terveink között 
szerepel interdiszciplináris fórumok megszervezése, melyeknek keretén belül tervezzük ortopédiai, 
traumatológiai, reumatológiai alapszakmák képviselőinek meghívását, mellyel lehetőség nyílik 
látókörünk szélesítésére, egymás tevékenységének megismerésére és szorosabb kapcsolatok 
kialakítására.   
  
 A szekció alakuló ülése 2012. május 18-án Szigetvár on lenne a Fiatalok Fórumával egy 
napon és helyszínen.   

 
 Várjuk érdeklődő kollégák jelentkezését a következő e-mail címen: angyalgyongyi@gmail.com 
 
 
   dr. Angyal Gyöngyi                                                         dr. Fekete Róbert 
         Szolnok                                                                    Kiskunfélegyháza 
 
 
 
 
Multidiszciplináris Gyógyászati Segédeszköz Szekció  (MUGYO) 3. ülése 
 
 
 
Helyszín : Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház előadóterme, Budapest XX. kerület Köves út 1. 
Időpont:  2012. május 10., 14.00 
 
Program: 
 
1. Vezetőség választás 
2. Tudományos program, téma: sebkezelés 
 

További részletek a [rehab.hu]-n, vagy a mugyo.ewk.hu-n 
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Aki elmaradt a tagdíjfizetéssel még pótolhatja! 
 
 
 

Csak a tagdíjat  befizet őknek tudjuk garantálni:  
 

a Rehabilitáció folyóirat kézbesítését 
a Rehabilitáció folyóirat terveink szerint hamarosan beinduló 

online hozzáférését 
honlapunk hamarosan kialakuló zárt részeihez a hozzáférést 

a Vándorgyűlésen a kedvezményes részvételi díjat 
az ORFMMT pályázatain a részvételi lehetőséget 

 

Utalja át, fizesse be az ez évi tagdíjat , hogy a f enti szolgáltatásokat biztosan 
igénybe tudja venni! 

A. nem diplomás tagok, nem dolgozó nyugdíjasok, GYES-en lévők, rezidensek: évi 2.400 Ft  
B. diplomás, nem orvos tagok:évi 3.600 Ft  

C. orvosok:évi 6.000 Ft 
 

Számlaszámunk: 11702036-20526324 
A tagdíjbefizetés módjairól honlapunkon tájékozódhat. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

Ha lehetősége van rá kérjük támogassa az Orvosi Rehabilitáci ó és Fizikális 
Medicina Társaságát adója 1 %-val. 

 

Adószámunk 19025159-1-43 
 

 


