Kutsu tiedotustilaisuuteen

Neurologipäivät Kalastajatorpalla 30.10 ‐ 1.11. 2019

Toiminnalliset häiriöt neurologiassa, neurotehohoito ja suolisto‐
bakteerien merkitys aivoterveydelle
Neurologipäivien tiedotustilaisuuden aiheita ovat tänä vuonna
toiminnalliset häiriöt neurologiassa, neurotehohoito ja suolisto‐
bakteerien merkitys aivoterveydelle. Päivillä jaetaan myös
neurologian Vuoden Nuori Tutkija ‐palkinto.
Aika:
Paikka:

Torstai 31.10.2019 klo 12.00 ‐ 13.30
Katariina‐kabinetti, Conference & Events Center, Kalastajatorpantie 1,
Helsinki

Ohjelma
12.15 ‐ 12.25 Avaus: Neurologipäivät 2019
Professori Jukka Peltola, Suomen Neurologisen yhdistyksen
puheenjohtaja, Tampereen yliopisto ja Tays
12.25 ‐ 12.40 Toiminnallliset häiriöt neurologiassa
Neurologian erikoislääkäri Jussi Joukainen, Keski‐Suomen
sairaanhoitopiiri
12.40 ‐ 12.55 Miksi tehohoitopotilas ei herää
Neurologian erikoislääkäri Kirsi Rantanen, Hyks
12.55 ‐ 13.10 Mikrobisto‐suoli‐aivo‐akseli neurologisissa sairauksissa
Neurologian erikoislääkäri, Dr.med Filip Scheperjans, Hyks, Neurokeskus
13.10 ‐

Neurologian Vuoden Nuori Tutkija ‐palkinnon julkistus (embargo)
Professori Jukka Peltola, Suomen Neurologisen yhdistyksen
puheenjohtaja
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Tilaisuudessa on lounastarjoilu.
Toimittajat ovat tiedotustilaisuuden lisäksi tervetulleita kuulemaan myös päivien muita
esityksiä. Ennakkoilmoittautuminen on tarpeen sekä tiedotustilaisuuteen että
luennoille.
Ohjelman löydät tästä http://www.neurologipäivät.fi
Keskiviikkoiltana 30.10. järjestetään symposium monoklonaalisten vasta‐aineiden
käytöstä migreenin ehkäisyssä.
Torstaina 31.10. ohjelmassa on ajankohtaista asiaa mm. etenevästä MS‐taudista,
toiminnallisista neurologisista oireista, neurotehohoidosta, neurogenetiikasta ja
vaikean epilepsian hoidon kansallisesta yhteensovittamisesta. – Iltajuhlassa jaetaan
Vuoden Nuori Tutkija ‐palkinto, joka myönnetään joka kolmas vuosi ansioituneelle,
alle 40‐vuotiaalle väitelleelle neurologian tutkijalle.
Perjantaina 1.11. perehdytään liikehäiriöiden uusiin hoitomahdollisuuksiin, neuro‐
onkologiaan, botuliinitoksiinin käyttöön migreenin hoidossa ja muihin neurologian
kuumiin ajankohtaisiin kysymyksiin.
Päivien järjestäjä on Suomen Neurologinen Yhdistys. Valtakunnallinen neurologia‐alan
koulutustilaisuus järjestetään nyt 12. kertaa. Päivien tarkoituksena on verkostoitumi‐
sen lisäksi tarjota mahdollisuus ammattitaidon kartuttamiseen sekä neurologian vasta‐
alkajille että kovan luokan ammattilaisille. Tilaisuuteen odotetaan yli 300 osanottajaa.
Kurssitarjottimelta löytyy akuuttineurologiaa ja neurologisten pitkäaikaissairauksien
hoitoa sopivassa suhteessa. Myös neurologiset potilasjärjestöt esittelevät näyttelyssä
toimintaansa.
Tervetuloa Neurologipäiville!
Jukka Peltola, puheenjohtaja, Suomen Neurologinen Yhdistys ry
Ilmoittauduthan tilaisuuteen ti 29.10. mennessä. Neurologipäivien 2019 tiedotusta
hoitaa Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen. Tuulan tavoitat spostilla:
tuula.vainikainen (at) saunalahti.fi ja puh. 045 6719558.
Järjestäjien ja alustajien yhteystiedot:
SNY:n pj, professori, Jukka Peltola; sposti: jukka.peltola (at) tuni.fi; puh. 040 196 5006
SNY:n sihteeri, erikoislääkäri Jere Virta, sposti jere.virta (at) tuni.fi
SNY:n koulutusvaliokunnan pj, erikoislääkäri Johanna Palmio, sposti: johanna.palmio
(at) tuni.fi
Erikoislääkäri Jussi Joukainen, sposti: jussi.joukainen (at) ksshp.fi
Erikoislääkäri Kirsi Rantanen, sposti: kirsi.rantanen (at) hus.fi
Erikoislääkäri Filip Scheperjans, sposti: filip.scheperjans (at) hus.fi; puh. 040 779 1575
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