
Beszámoló az EFRR (European Forum for Research in Rehabilitation) 13. 

kongresszusáról 

 

Az EFRR (European Forum for Research in Rehabilitation) 13. kongresszusát Helsinkiben 

rendezték 2015. május 6. és 9. között. (Még emlékezhetünk rá, hogy a 2007. évi 

kongresszusra Budapesten került sor, Kullmann professzor úr szervezésében.) Ennek a 

szervezetnek a sajátossága, hogy nem kizárólagos témája a fizikális és rehabilitációs medicina 

(PRM), hanem ennél szélesebb értelemben az átfogó rehabilitáció teljes körét felöleli. Így a 

„hagyományos” PRM-témákon (ICF-FNO felhasználása a kutatásban és a napi munkában, 

terápiás eljárások a rehabilitációban, technikai újdonságok), igen kiterjedten foglalkoztak a 

skandináv országokban jelentős esetmenedzselés különböző modelljeivel és a foglalkozási 

rehabilitáció témájával. Az érintett személy rehabilitációs folyamatának minden lépését 

végigkövető esetmenedzser nálunk nem létezik.  A foglalkozási rehabilitáció pedig az északi 

országokban az intézeti rehabilitációs szakban, amint a legalább felmérés-orientálódás 

szintjén a kliens alkalmassá válik rá, elkezdődik. Ezt erre kiképzett szakemberek végzik. 

Érdemes lenne hazai rendezvényre ezeken a területeken tapasztalatot szerzett északi előadót 

meghívni (Ljubljanában nemrégiben szerveztek hasonló továbbképzést.) Többször visszatért 

annak a szemléletnek a hangsúlyozása, hogy mennyire fontos az érintett személy bevonása a 

döntésekbe illetve a döntés rábízása, amikor az lehetséges. Beszámoltak a zeneterápián 

alapuló és a számítógépes játékok rehabilitációban történő felhasználásával foglalkozó 

tudományos munkákról is. 

 

A kongresszuson 31 országból 370-en vettek részt, mintegy 90 előadás hangzott el és 130 

posztert mutattak be. Az utóbbiakat két kategóriában: tudományos illetve kiemelkedő 

gyakorlat bemutatása típusba sorolva. Az utóbbi években az ORFMMT kongresszusára is 

hasonlóan csoportosítva készültek az absztraktok, meggondolandó, hogy ezeket az 

elnevezéseket kövessük a nemzetközi gyakorlat alapján. A 6 magyar résztvevő 2-2 előadással 

és poszterrel szerepelt. A konferenciát kiegészítette még néhány továbbképzés, amelyek 

témája a fájdalom felmérése és kezelése, a botulinum toxin alkalmazása és az ultrahang 

felhasználása muszkulószkeletális területen voltak.  

 

Szokás szerint a kongresszus kapcsán tartották a szervezet tisztújító közgyűlését, ahol 

elnöknek a finn Aarne Ylinen professzort választották meg a következő két évre. A 9 tagú 

vezetőségnek ismét tagja lett Fazekas Gábor. Döntés született a következő kongresszus 

helyszínéről és időpontjáról: Glasgow, 2017. május 24-27. 

 

A helsinki időjárás „kedvezett” a konferencián való részvételnek: a hűvös, esős, szeles, 

délelőttönként ködös idő nem vonzotta el a hallgatóságot az előadásokon való részvételtől. 

Érdekes megállapításunk volt, hogy május elejére még nem zöldültek ki a fák, mintha idehaza 

március elején járnánk. Az időjárás viszontagságait a szervezők könnyű, de igen ízletes 

lazacos és zöldsalátákkal igyekeztek – sikeresen – feledtetni. Említésre méltó, hogy a 

rendezés teljesen zökkenőmentes volt. 

 

Boros Erzsébet 

Dénes Zoltán 

Fazekas Gábor 

Sípos Zsanett 

Tavaszi Ibolya 

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna 


