Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társaság
Gyermekszekció

Jegyz könyv
Tárgy: Szekcióalapítási ülés
Szekció neve: ORFMMT Gyermekszekció
M ködési terület: a csecsem és gyermekkorúak rehabilitációja
Jelenlév k létszáma : 15 f (ld jelenléti ív)
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

bemutatkozás
szekció elnök, titkár választása
szekció céljainak meghatározása
kapcsolattartás megbeszélése.

Részletezés:
A megjelentek rövid bemutatkozást követ en a javaslatot tettek az elnök és titkár
személyére. Elnöknek javasolták: Elmont Beatrix dr-t és Szabó Emese dr-t, titkárnak Bíró
Marianna dr-t és Csohány Ágnes dr-t. Titkos szavazással (szavazatszámláló dr Vekerdy- Nagy
Zsuzsanna és
? )Elnökké Dr Elmont Beatrixet (11:4), titkárrá Dr Csohány Ágnest (13:2)
választották.
A korábban az ORFMMT-hez szekció alapítási javaslatban eljutattok célokat elfogadták, és
kiegészítették.
Céljaink:
a csecsem és gyermek rehabilitációs szakemberek tapasztalatcseréjének segítése
közös kutatási területek kialakítása, kezelési elvek egyeztetése
egységes vizsgálómódszerek, dokumentációés terápiás sémák kialakítása
a gyermekgyógyászok és gyermek szakápolók, szül k ismereteinek b vítése a korai
rehabilitáció fontosságáról, annak módjairól és lehet ségeir l.
a rehabilitáció szociális tevékenységének egítése
gyermekrehabilitáció komplexitásának el segítése
nyitás a társszakmák felé
Kisebb nagyobb problémák javaslatok hangzottak el, pl segédeszköz ellátással, oktátással,
gondozással kapcsolatban. Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna javaslatára a cerebral paretikus
gyermekek rehabilitációjából kiindulva meg kell határozni a megoldásra és megvitatásra váró
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problémákat, majd ezeket priorizálni. Az erre vonatkozó javaslatokat 2013. December 31-ig
mindenki megteheti.
Els dleges kapcsolattartási lehet ségként az internetes kapcsolattartás, elektronikus
levelezés, melynek el segítése érdekében közös levelezési lista létrehozásáról döntöttek.
A szekcióüléseket az ORFMMT rendezvényeihez kapcsoltan szerveznének.
Kérdésként többekt l felmerült, hogy ki lehet a szekció tagja. Erre vonatkozóan az ORFMMT
alapszabály úgy fogalmaz, hogy szekció tagja csak ORFMMT tag lehet. Mivel a szekció
minden gyermek rehabilitációval foglalkozó szakembert szeretne bevonni a közös munkába a
szakdolgozók belépését és csatlakozását szorgalmazni kell.
A szekcióülést a személyes adatok, elérhet ségek pontosítását követ en lezárták.
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Budapest, 2013. augusztus 9.
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