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ORFMMT e-Hírlevél 
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 

 
[2013.05.03.] 

 

Kedves Tagtársunk! 
 
Amilyen gyorsan szerencsére ránk köszöntött a jó idő, annyira sok lehetőség, program és újabb feladat jelentkezett 
Társaságunk életében. Ezekről nyújtunk most összefoglalót. 

 
május 10. (péntek): A Pszichológiai Szekció Szakmai Napja az OORI-ban 

 további részletek >>>

 

május 17. (péntek): Vándorgyűlés absztrakt beküldési határidő 
online absztrakt beküldés  >>>  

Akár a vegyes (varia), akár a speciális témákban szívesen vesszük, és várjuk  a jelentkezését!  
A Vándorgyűlés fő témái: 

1.Légzésrehabilitáció 
2. Gyermekrehabilitáció aktualitásai  
3. Pszichiátriai szükségletek a rehabilitációs program során  
4. Táplálás, táplálkozás, tápláltság  jelentősége a rehabilitációban  
5. Rehabilitációs szükségletek gyulladásos izületi betegségek okozta funkciózavarokban 
6. Varia 

május 17. (péntek): Fiatal tagok részére kiírt pályázat beküldési határideje 
(Vándorgyűlésre előadással/poszterrel jelentkező fiatal tagok támogatása) 
A pályázat szövege itt olvasható (2. pont) 

 
május 24. (péntek): Fiatalok Fóruma (FIFO) és Közgyűlés Budapesten 
további részletek >>> 
A nap tervezett programja: 

10:00-13:00 Fiatalok Fóruma  

13:00-13:45 Ebédszünet  

13:45-14:00 Fiatalok Fóruma eredményhirdetés  

14:00-14:45 Közgyűlés (megismételt összehívással)  

14:45-15:00 Szünet  

15:00-17:00 Geréby tanácskozás – meghívottak részére 

május 31. (péntek): Vas Imre emlékérem adományozáshoz jelölt állítási határidő 
A Társaságunk bármely tagja javasolhat jelöltet az életmű díjra. A rehabilitációs team bármely tagja 
lehet jelölt.  Jelölési határidő: 2013. május 31. A jelölést indoklással az Emlékbizottság elnökének, 
porf.emer. Dr. Kullmann Lajosnak az email címre kell megküldeni (l.kullmann@t-online.hu). 
további részletek >>> 

 
június 30. (vasárnap): Kedvezményes – 5.000 Ft-al csökkentett – Vándorgyűlés 
részvételi díj befizetésének az utolsó napja (további 3.000 Ft kedvezmény érvényesíthető 

határidő nélkül, ha valaki a Társaságunk tagja, és a 2013-as tagdíja rendezett) 
részletes tájékoztató a Vándorgyűlésről 
online jelentkezés  a Vándorgyűlésre 

       tagdíjbefizetés könyvelésének ellenőrzése 
 

augusztus 29-30-31. (csütörtök-péntek-szombat): XXXII.Vándorgyűlés Miskolcon 
Szeretettel várjuk az előadókat, kiállítókat, résztvevőket Miskolcon! Foglalja le időben a szállását, 
használja ki a korai jelentkezés és a társasági tagság adta előnyöket a jelentkezés során! 
további részletek >>> 

http://rehab.hu/hirek.aspx?nid=29347#29347
http://www.kmcongress.com/rehab2013.php
http://rehab.hu/info.aspx?sp=14
http://rehab.hu/hirek.aspx?nid=26876#26876
mailto:l.kullmann@t-online.hu
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/hirek.aspx?nid=28980#28980
http://www.kmcongress.com/rehab2013.php
http://www.kmcongress.com/regform/index.php?c=bank&mod=urlap&l=hu&rendezveny=200
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=due
http://www.kmcongress.com/rehab2013.php
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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. 
 
 
 

 

További rendezvények: 
 

EFRR (European Forum for Research in Rehabilitation) kongresszusa 2013. szeptember 11-14. 
között Isztambulban 
Dr. Fazekas Gábornak, az EFRR elnökének, s egyben Társaságunk nemzetközi titkárának az invitálása 
Pályázat egyéb hazai/külföldi konferencián előadással/poszterrel résztvevő fiatal tagok támogatására 

 
Magyar Primér Prevenciós Orvosi Egyesület [ ]  http://www.primerprevencio.hu

Az egyesület elnöke, dr. Takács István egyetemi docens ajánlja figyelmünkbe társaságukat, 

munkájukat, célkitűzéseiket. Az egyesület szeretettel várja soraiba az érdeklődőket. A D-vitamin 

szerepéről 2013. szept. 19-én továbbképző  tanfolyamot szerveznek.  A  jelenlegi szakmai konszenzus 

innen letölthető.  

 

Magyar Orvostudományi Napok  

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 2013. november 6-8. között Budapesten, a 

Hotel Novotelben Magyar Orvostudományi Napokat rendez 
további részletek >>> 

 

Egyéb  
 

Pályázat egyéb hazai/külföldi konferencián előadással/poszterrel résztvevő fiatal tagok 
támogatására 
további részletek >>>        

 
Felhívás a szakképesítési/szakvizsga tagsági adatok pótlására, kiegészítésére! 

Korábbi felhívásunkra – örömünkre- sokan frissítették szakképesítési adataikat. Most azokat, akik ezt 
eddig még nem tették meg kérjük az adatok pótlására! 
A szakképesítés/szakvizsga adatait ide kattintva akár most is kiegészítheti! 
további részletek >>> 

 
A befizetési határidőre tagjaink jelentős része tagdíját befizette. Köszönjük! Akinek esetleg 
még lemaradása lenne, kérjük pótolja azt! 
Csak az ez évi tagdíjat befizetőknek tudjuk biztosítani: a Rehabilitáció folyóirat példányait, a 
pályázatainkon való részvételt, a kedvezményes Vándorgyűlés részvételi díjat, a honlapunk  zárt 
részeihez való hozzáférést. 
 

ORFMMT 2013. évi tagdíjai 
1. nem diplomás tagok, nem dolgozó nyugdíjasok, GYES-en lévők, rezidensek: 2.400 Ft/év 

2. diplomás, nem orvos tagok: 3.600 Ft/év 

3. orvosok: 6.000 Ft/év 

számlaszámunk: 11702036-20526324 OTP Bank 
Itt ellenőrizheti eddigi tagdíjbefizetésének könyvelését. 

 

Amennyiben teheti, kérjük támogassa Társaságunkat adója 1 %-val. 
Adószámunk: 19025159-1-43 

http://rehab.hu/hirek.aspx?nid=28593#28593
http://rehab.hu/info.aspx?sp=14
http://www.primerprevencio.hu/
http://www.primerprevencio.hu/kongresszus.aspx?web_id=&cid=10800&p=0
http://www.akademiai.com/content/e5x1v473712727t3/fulltext.pdf
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/kongresszus.aspx?cid=11042&web_id=&tmi=0
http://rehab.hu/info.aspx?sp=14
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=regisztracio
http://rehab.hu/hirek.aspx?nid=28519#28519
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=due

