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Kedves Tagtársunk!
Szűk hónappal ezelőtti Hírlevelünk után, az időközben érkező új hírek, információk, ill. a korábbi
hírlevélben szereplő témák fontossága miatt ismét jelentkezünk.

Felhívás Vas Imre emlékérem adományozáshoz jelölt állítására
A Társaságunk bármely tagja javasolhat jelöltet az életmű díjra. A rehabilitációs team bármely tagja lehet
jelölt. Jelölési határidő: 2013. május 31. A jelölést indoklással a l.kullmann@t-online.hu email címre
kell megtenni.
további részletek >>>

Pályázat Vándorgyűlésre előadással/poszterrel jelentkező fiatal tagok támogatására
további részletek >>>

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

A 2013. március 4-i elnökségi ülés jegyzőkönyve már olvasható honlapunkon, a
TÁRSASÁG/TAGSÁG -> Jegyzőkönyvek, határozatok menüpont alatt
Felhívás a szakképesítési/szakvizsga tagsági adatok pótlására, kiegészítésére!
Korábbi felhívásunkra – örömünkre- sokan frissítették szakképesítési adataikat. Most azokat, akik ezt
eddig nem tették meg kérjük az adatok pótlására!
A szakképesítés/szakvizsga adatait ide kattintva akár most is kiegészítheti!
további részletek >>>

Társaságunk rendezvényei:
Szemezgetések 11., 2013. március 22-én Budapesten
további részletek >>>

A Muszkuloszkeletális Szekció első szakmai rendezvénye 2013. április 26-án
Kiskunfélegyházán
további részletek hamarosan >>>

Fiatalok Fóruma (FIFO) 2013. május 24-én Budapesten
további részletek >>>

Terveink szerint erre a napra, a FIFO helyszínére Közgyűlést hívunk össze.

XXXII.Vándorgyűlés 2013. augusztus 29. és 31. között Miskolcon
további részletek >>>

Pályázat Vándorgyűlésre előadással/poszterrel jelentkező fiatal tagok támogatására
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További rendezvények:
50 éves az OORI Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztálya, ünnepi összejövetel és fogadás
2013. április 12-én Budapesten
további részletek: www.kmcongress.com/oori_gro.php

Vállizületi instabilitás, tudományos ülés 2013. április 12-13-án, Kaposváron
további részletek: www.ortopedtarsasag.hu

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

Tagdíjbefizetési határidő: 2013. március 31.
számlaszámunk: 11702036-20526324 OTP Bank
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
Itt ellenőrizheti eddigi tagdíjbefizetésének könyvelését.
Aki nem átutalással jelölte be a tagdíjfizetést, annak a napokban postázzuk a csekket tartalmazó levelet.

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

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 természetesen itt ezt is
megteheti.
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.
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