
Tisztelt Kolléga! 

 

Ezúton tisztelettel értesítjük Önt, hogy a Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesületének VI. 
Kongresszusa  2013. május 24-25-én kerül megrendezésre. 

 

Helyszín: Makó, Hagymaház (6900 Makó, Posta u. 2-4.) 

A kongresszus ideje: 2013. május 24-25. 

A kongresszus elnöke:  Duhaj Piroska 

  

A kongresszus témakörei – „Hungarikumok a Fizioterá piában”  

• makói hungarikumok: a hagyma, gyógyiszap, stb. 

• ásványok, gyógyvizek a terápiában és a mofetta 

• magyar találmányok - határon túlról is 

• magyarságra jellemző életmód és egészségügyi vonatkozásai 

• magyar gyógyító technikák, módszerek 

• táplálkozási szokásaink, következményei és terápiája 

• magyar gyártók, fejlesztők terápiás eszközei, módszerei 

• természetes anyagokat tartalmazó készítmények és fizioterápiás felhasználása 

• egyebek 

  

Kapcsolódó el őadások  

Amitől magyar a magyar (személyi, tárgyi, földrajzi, lelki megközelítések szemszögéből): 

- Magyarországon régóta vagy újonnan használatos fizioterápiás módszerekről, eszközökről 

- magyar találmányokról 

- hazánkban termelt/termesztett növényekből készült gyógyító hatású (vagy egyéb)készítményekről, 

- sajátos emberi megközelítésekről 

- más egyéb területekről 

megfogalmazott előadások, bemutatók (elméleti és/vagy gyakorlati) elkészítésével is várjuk a 
kollégák, munkatársak, társszakmákban dolgozók előadásainak prezentációját 10 percben. 

   

Absztrakt felhívás  

A Szervezőbizottság a résztvevők aktív részvételére számít, ezért felkér minden társasági tagot, 
érdeklődő kollégát a fenti témákban absztrakt benyújtására. 

A kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag on-line módon, a kongresszus hivatalos 
weboldalán keresztül lehetséges. Az absztraktokat csak a szerzők módosíthatják, így annak 
helyességéért is ők felelősek. 



Az absztraktokkal kapcsolatos mindenfajta levelezést kérjük e-mailben bonyolítani. Kérjük, 
hivatkozásul minden esetben használja az absztrakt mentésekor automatikusan generált absztrakt 
számot (pl: A-0001). 

Absztraktok bejelentési határideje:. 2013. február 25. 

 

Jelentkezés módja  

Hagyományos módon: A www.asszisztencia.hu/fisze oldalról letölthető Jelentkezési Lapkitöltésével, 
annak a Kongresszusi Titkárság címére való visszaküldésével történik. 

On-line módon: a kongresszus hivatalos weboldalán keresztül történik. 

  

Fontos dátumok  

Absztrakt beküldési határidő: 2013.02.25. 

Kedvezményes regisztrációs díj határideje: 2013. 04. 21. 

Szállásfoglalás és befizetés: 2013. 05.03. 

  

További információért kérjük látogasson el weboldal unkra: www.asszisztencia.hu/fisze 

   

Várjuk szíves jelentkezését! 

Üdvözlettel: 

  

Kongresszusi titkárság 

ASSZISZTENCIA Szervező Kft. 
H-1055 Budapest, 
Szent István krt. 7. 
Tel: +36 1 350 1854 
Fax: +36 1 350 0929 
Email: fisze@asszisztencia.hu 
Web: www.asszisztencia.hu/fisze 

 


