Nemzetközi rehabilitációs tanácskozás az OORI-ban
A rehabilitációs szakterület két jelentős szervezete látogatott el márciusban
Magyarországra
Az Európai Szakorvos Szövetség Rehabilitációs Szekciója (European Union of Medical
Specialties, Physical and Rehabilitation Medicine Section – UEMS PRM), és az Európai
Rehabilitációs Társaság (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine ESPRM) 2019. március 21-23 között Budapesten tartotta ülését. Az európai országok
rehabilitációs társaságait összefogó ESPRM kétévente tartja kongresszusát és évente kétszer
az UEMS PRM ülése előtt, azzal összehangolva, stratégiai megbeszélést, küldöttgyűlést is
tart. Az UEMS PRM szintén évente két alkalommal közgyűlést és szekcióüléseket rendez
Európa valamelyik országában, amelyre a tagországok jelentkezhetnek és biztosíthatják a
rendezvény helyszínét és szervezhetik a programokat. Eddig Magyarországon egyik szervezet
sem járt. Az UEMS PRM, melynek fő célkitűzése az európai harmonizációs folyamatok
kiteljesítése a rehabilitációs medicina területén, 31 teljes jogú taggal rendelkezik
(Magyarország 2004 óta tag), ezek a 28 uniós ország, Norvégia, Izland és Svájc. Társult
tagként vesz részt a munkában Örményország, Szerbia, Törökország, Izrael, valamint
megfigyelőként Bosznia és Hercegovina, Észak Macedónia, Montenegró, Grúzia,
Oroszország és Ukrajna. A 86 résztvevő többsége először járt Magyarországon, Budapesten.
A háromnapos rendezvény fő helyszíne a Budapest szálló volt. Az első napon 2019. március
21.-én csütörtökön az ESPRM munkacsoportjai tartottak beszámolót, majd küldöttgyűlés
zajlott a „körszállóban”, és esti közös vacsora zárta az egész napos programot. Másnap,
pénteken a résztvevők buszra szálltak és az OORI-ban folytatták munkájukat az UEMS PRM
szekciói (Board, Clinical Affairs Committee, Professional Practice Committee). Az ülések
este 5 óráig tartottak, de közben az ebédszünet után, az intézetet is megtekinthették, röviden
betekintést nyerhettek az ott folyó munkába. Az éjszakába nyúló péntek esti program egy
hajózással zárult a Dunán, amelyen a budapesti panorámát csodálhatták. A szombati
zárónapon az UEMS közgyűlés a szállodában zajlott, melyen a határozatok megszavazása és
az új tisztségviselők megválasztása volt a legfontosabb feladat. A rendezvény során több
együttműködési szerződés is aláírásra került: ESPRM, az UEMS PRM és a MRT között, az
OORI Orvos-Mérnöki Kutatási Csoport és az ESPRM, valamint a Cochrane Rehabilitációs
munkacsoport és a MRT között. A jó hangulatú, sikeres rendezvénnyel Magyarország és az

OORI is felkerült a rendezvényt szervezők térképére. A látogatókat meglepte az OORI
gondosan megtervezett szép épülete, és elismeréssel szóltak az itt folyó magas színvonalú
szakmai munkáról. Elmondásuk szerint felejthetetlen élményeket vittek otthonukba.

