Kutsu tiedotustilaisuuteen

Neurologipäivät Kalastajatorpalla 31.10 ‐ 2.11. 2018

Asiaa aivoinfarktista ja eteisvärinästä, harvinaisesta
epilepsiasta, syväaivostimulaatiosta ja neuro‐
kuntoutuksesta
Neurologipäivien tiedotustilaisuuden aiheita ovat tänä vuonna eteisvärinän merkitys
aivoinfarktin taustalla, harvinainen epilepsia, syväaivostimulaatio ja neuro‐
kuntoutus. Päivillä jaetaan myös Vuoden Neurologi ‐palkinto.
Aika:
Paikka:

Torstai 1.11.2018 klo 12.15 ‐ 13.45
Katariina‐kabinetti, Conference & Events Center, Kalastajatorpantie 1,
Helsinki

Ohjelma
12.15‐12.25 Avaus: Neurologipäivät 2018
Professori Perttu Lindsberg, Suomen Neurologisen Yhdistyksen
puheenjohtaja, Helsingin yliopisto ja Hyks
12.25‐12.40 Harvinaiset epilepsiat
Professori Reetta Kälviäinen, Itä‐Suomen yliopisto ja Kuopion
yliopistollinen sairaala, Neurokeskus
12.40‐12.55 Syväaivostimulaatio Parkinsonin taudissa ja muissa liikehäiriö‐
sairauksissa
Dosentti, osastonylilääkäri Eero Pekkonen, Hus
12.55‐13.10 Piilevä eteisvärinä aivoinfarktin taustalla: miten eteisvärinä voidaan
todeta, ja tarvitaanko verenohennushoitoa, vaikkei todettaisikaan?
Dosentti Jukka Putaala, Hus
13.10‐13.35 Neurologinen kuntoutus: mitä se on, kuka sitä tarvitsee ja saako sitä?
Apulaisylilääkäri Mika Koskinen, TAYS
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Tilaisuudessa on lounastarjoilu.
Toimittajat ovat tiedotustilaisuuden lisäksi tervetulleita kuulemaan myös päivien muita
esityksiä. Ennakkoilmoittautuminen on tarpeen sekä tiedotustilaisuuteen että
luennoille.
Keskiviikkoiltana 31.10. järjestetään symposium metabolisista taudeista neurologisten
sairauksien taustalla.
Torstaina 1.11. ohjelmassa on ajankohtaista asiaa mm. erittäin aktiivisen MS‐taudin
tunnistamisesta ja hoidosta, kehittyvästä neurokuntoutuksesta, AVH‐hoidoista,
neurotutkimuksesta ja syväaivostimulaatiohoidoista. – Iltajuhlassa jaetaan Vuoden
Neurologi ‐palkinto, joka myönnetään joka kolmas vuosi ensisijaisesti käytännön
neurologin työstä.
Perjantaina 2.11. perehdytään eteisvärinän hoidon tuoreimpiin tuloksiin, epileptisten
kohtausten muuttuvaan akuuttihoitoon ja muihin neurologian kuumiin ajankohtaisiin
kysymyksiin.
Päivien järjestäjä on Suomen Neurologinen Yhdistys. Valtakunnallinen neurologia‐alan
koulutustilaisuus järjestetään nyt 11. kertaa. Päivien tarkoituksena on verkostoitu‐
misen lisäksi tarjota mahdollisuus ammattitaidon kartuttamiseen sekä neurologian
vasta‐alkajille että kovan luokan ammattilaisille. Tilaisuuteen odotetaan yli 300 osan‐
ottajaa. Kurssitarjottimelta löytyy akuuttineurologiaa ja neurologisten pitkäaikais‐
sairauksien hoitoa sopivassa suhteessa. Myös neurologiset potilasjärjestöt esittelevät
näyttelyssä toimintaansa.
Tervetuloa Neurologipäiville!
Perttu Lindsberg, puheenjohtaja
Suomen Neurologinen Yhdistys ry
Ilmoittauduthan tilaisuuteen ti 30.10. mennessä. Neurologipäivien 2018 tiedotusta
hoitaa Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen. Tuulan tavoitat spostilla: tuula.vainikainen
(at)saunalahti.fi ja puh. 045 6719558.
Järjestäjien ja alustajien yhteystiedot:
Professori, neurologian erikoislääkäri Perttu Lindsberg; sposti: perttu.lindsberg(at)hus.fi
Dosentti, neurologian erikoislääkäri Mari Auranen, sposti: sihteeri(at)neuro.fi
Dosentti Jukka Putaala, sposti: jukka.putaala(at)hus.fi, 040689 7703
Professori Reetta Kälviäinen, sposti: reetta.kalviainen(at)kuh.fi; puh. 040 583 9249
Dosentti, osastonylilääkäri Eero Pekkonen, sposti: eero.pekkonen(at)hus.fi
Apulaisylilääkäri Mika Koskinen, sposti: mika.koskinen(at)pshp.fi; puh. 040 732 1900
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