
BESZÁMOLÓ
 FiSzE kongresszusról

2019.  május  31  -  június  01  Fizioterápiás  Szakdolgozók  Egyesületének  IX.
kongresszusa  került  megrendezésre  Pécs  LATERUM  Hotelben.  A  meghirdetett
„Sokszínű  Fizioterápia’’ témakör  nagy  érdeklődést  keltett  a  fizioterápiában
dolgozók  körében.  168  regisztrált  résztvevő  országunk  minden  tájáról,  Baranya
megyéből 32 fő hallgatta meg a 26 nagyszerű előadást.

BÚZAVIRÁG dal és néptánc kör (nagyrészt nyugdíjas egészségügyben dolgozókból
álló egyesület) műsorával kezdődött kongresszusunk. Pécs alpolgármestere, Dr. Őri
László  mutatta  be  Pécs  múltját,  jelenét,  majd  P.M.J.V.  Egyesített  Egészségügyi
Intézmények  Főigazgatója  Mácsainé  Német  Erzsébet,  mint  védnök  ismertette
intézményünk  múltját,  jelenét,  jövőbeli  terveit,  hangsúlyozva  a  fizioterápia
fontosságát.  Felkért  előadóként Szekeresné Izsák Margit  Baranya megye MESZK
elnöke  köszöntötte  kongresszusunkat,  majd  előadásában  ismertette  a  MESZK
fontosságát,  jelen feladatait. 

Dr  Péntek  Irén  Budapest  Péterfy  Kórház-Rendelőintézet  és  Manninger  Jenő
Országos Traumatológia  Intézet,  Reumatológia  főorvosa előadásával  bizonyította,
hogy a mai  kutatások szerint  az onkológiai  tumoros beteg is  kaphat  fizioterápiás
kezeléseket.

Hévízgyógyfürdő  és  Szent  András  Reuma  Kórház  gyógytornászai  a  Kinesio-Lab
szerepét,  nyaki panaszok kezelési lehetőségeit  Terrier  -technikával mutatták be a
mozgásszervi rehabilitációban. 

Pécsi  Tudományegyetem előadója  okos  eszközök  alkalmazása  a  fizioterápiában.
Péntek  délutáni  második  szekcióban  a  keringést  fokozó  kezelések  fajtáival
ismerkedtünk.

Széndioxid gyógygáz terápia  mofetta, subcutan  formáival.

BEMER  terápia.  Sudeck  syndroma  kezelési  lehetőségei  Dr.  Kricsfalusy  Mihály
Budapest  Baleseti  Rehabilitációs  Osztály  főorvos  előadásában.  Workshop  BTL,
Amed-Tech. bemutatóval.

17 óra 30 –tól Tisztújító közgyűlésre került sor.

Lénárt Miklósné leköszönő elnök helyett  Zsoldiné Túri Edit  Pécs. EEI fizioterápiás
szakasszisztensnek szavazott bizalmat a tagság.

Zsoldiné  Túri  Edit  alelnök  helyett  Hartai  Nikolett Bp.  ORFI  fizioterápiás
szakasszisztenst.



Vezetőségi tagnak: 

Antal  Tamás  fizioterápiás  szakasszisztens  Bp.  ORFI,
Horváthné  Keszi  Helga EEI  fizioterápiás  szakasszisztens  Pécs.  EEI,
Kovácsné Gál Anett fizioterápiás szakasszisztens Tiszaújvárosból választotta meg
a tagság.

20  órától  meglepetés  műsorral  lepte  meg  a  szervezőbizottság  a  kongresszus
résztvevőit.

Rozgonyiné  Varga  Nóra  énekes-előadó  /  Edelényi  Kórház  gyógy  masszőre/
műsorával  búcsúztunk  a  leköszönő  elnök  asszonytól,  mindannyiunk  Csöréjétől,
tanító  mesterünktől.  Az  ízletes  vacsora  után   gyógytornászokból  álló   csapat
Hastáncos produkciója, Tóka Edina- Németh zenekara hívta táncba a résztvevőket.

2019. jún. 01 ismét a tudományos munka következett.

A hangtál, milliméterhullám terápia nem elterjedt kezelési mód hazánkban, de nagy
érdeklődést váltott ki a hallgatóság körében.

Hévízgyógyfürdő  és  Szent  András  Reuma  Kórház  és  Rendelőintézetből  érkező
Kvárta – Somogyi Éva fizioterápiás szakasszisztens Szelektív ingeráram kezelés a
láb  veleszületett  fejlődési  rendellenessége  miatt előadása  könnyeket  csalt  a
hallgatóság körébe.

Almási  Barnabásné  Koch  Róbert  Kórház  és  Rendelőintézet  Edelény  fizioterápiás
szakasszisztense  előadásával  bizonyította  az  elektroterápia  nem  VUDU.   A
kezelések  sorrendjének  betartására  hívta  fel  a  figyelmet,  ELEKTROTERÁPIA-
MASSZÁZS-GYÓGYTORNA!

Psoriasis  kezelési  lehetőségeiről  hallhatunk  előadást,  Pécsi  Tudományegyetem,
Sellye Ormánság Egészségközpont, Harkányi Zsigmondi Vilmos Gyógyfürdőkórház
dolgozóitól.

A  női  vizeletinkontinencia  kezelése  Harkányban  Szigeti  Katalin  előadásában
hangzott el, mely meghívást kapott Szeptemberben Hévízen megrendezésre kerülő
Orvos konferenciára.

A székletinkontinencia  komplex terápiáját Gréci Viktória gyógytornásztól hallhattuk.

A tudományos munkát  Szakmai villám „ki mit tud’’ követte,  a résztvevő csapatok
első három  nyertese pénzjutalomba részesült.

A kongresszus zárásával a VÁNDORBOT Budapestre az ORFI-ba került X. FiSzE
kongresszus megrendezése céljából.  

Délutáni  fakultatív  program keretében   Juhos  Kata  idegenvezetővel  városi  sétán
vettünk részt,melynek keretében a kisvonattal jártunk a Zsolnay negyedben is.  



Köszönettel tartozunk kongresszusunk támogatóinak : 

• MESZK Baranya megyei területi szervezete

• BTL Magyarország kft.

• AMED TECH

• Fratelli Goldoni

• BEMER Group

• P.M.J.V.E.E.I

• Medicoproject

• Ipsa Pharma

• Berlin-Chemie

• ECOLAB

• Medison kft

• Yamuna Natural Beauty

• Egészség 97 BT

• Safe LASER

• Pharma Patent Kft

• Pécsi Keksz

• Complementary Medical Kft

• U+N Hungaria Kft.

• Guruló segédeszköz kölcsönző

• Bicsérdi BIO TÖKMAGOLAJ

• Schmidt Gabriella

• PURE szalon

• Irány Pécs

Pécs, 2019. június 03.   

Zsoldiné Túri Edit 
FiSzE elnöke 


