
Kutsu

Arvoisa lääkäri,
Lämpimästi tervetuloa Remicaden 20-vuotis juhlasymposiumiin. 

Tilaisuudessa matkustetaan Remicaden osalta vuodesta 1999 aina tähän päivään saakka. 
Koulutusaiheet pitävät sisällään tämän päivän haasteita ja mahdollisuukisa IBD:ssä ja 
reumatologiassa. Tilaisuus on tarkoitettu kutsun saaneille reumatologeille ja gastroen-
terologeille sekä näihin erikoistuville lääkäreille.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu tilaisuuteen 10.4.2019 mennessä tämän linkin kautta: http://meetingreg.
cvent.com/d/kbqrgg?ct=4ced17c4-339b-4d2b-984a-70b786090214.  
MSD vastaa matkoista kokousaikataulun mukaisesti. Matkat varataan tarvittaessa yleisil-
lä kulkuneuvoilla (lentokone, juna, linja-auto) ja matkavaraukset tulee tehdä käyttämäm-
me matkatoimiston kautta. MSD ei voi korvata oman auton käytöstä aiheutuvia kuluja 
eikä pysäköintimaksuja. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat voivat tilata käyttöönsä 
taksikortit tätä tilaisuutta varten. Taksikortit käyvät maksuvälineenä ainoastaan tähän 
tilaisuuteen ja ennen taksimatkan alkua kannattaa varmistaa, että taksikortti käy mak-
suvälineenä tai mainita asia taksia tilattaessa. Majoitus järjestetään pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta tulijoille 1-hengen huoneessa, mikäli majoitusvaraus tehdään ilmoittautu-
misen yhteydessä ja jos kotipaikkakunnalle ei ole enää julkisilla kulkunevoilla yhteyttä 
koulutuspäivän jälkeen perjantaina. 

Tilaisuuteen on rajoitettu määrä paikkoja, joten ilmoittauduthan nopeasti!  
Lisätietoja koulutuksesta antaa Anu Hänninen puhelimitse 041 505 6911 tai  
sähköpostitse  anu.hanninen@merck.com

Lämpimästi tervetuloa!
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Tämä kutsu on tarkoitettu vain teille. MSD ei järjestä tai tue kenenkään muun henkilön, kuten puolison 
tai muun seuralaisen matkaa, majoitusta tai aterioita. Muut henkilöt eivät myöskään voi osallistua MS-
D:n tukemiin tilaisuuksiin, ateriat ja kuljetukset mukaan lukien. Edellytämme, että noudattatte kaikkia 
soveltuvia lakeja ja eettisiä ohjeita, sekä työpaikkanne määräyksiä, jotka koskevat osallistumistanne 
tähän tapahtumaan. Etenkin siinä tapauksessa, että olette jonkin viranomaiselimen tai sairaalan neu-
vottelukunnan jäsen, joissa voidaan käsitellä MSD:n liiketoimintaan liittyviä asioita, edellytämme että 

ilmoitatte neuvottelukunnille sidonnaisuutenne MSD:hen. Edellytämme myös, että pidättäydytte 
sellaisten asioiden käsittelystä tai niitä koskevien päätösten tekemisestä, jotka vaikuttavat MSD:n 
liiketoimintaan mikäli se ei ole erikseen sallittua työpaikkanne tai neuvottelukunnan sääntöjen nojalla. 
Sitoudutte myös viipymättä informoimaan MSD:tä kaikista muutoksista luottamustoimissanne, jotta 
MSD voi arvioida tätä sitoumusta uudelleen ja tehdä muutosten edellyttämät toimet, mukaanlukien 
tämän koulutuksellisen tuen peruuttaminen.

OHJELMA
Perjantai 10.5.2019
16:30    Kahvit ja rekisteröinti 
17:00    Tilaisuuden avaus, Patricia Drake, Managing Director, MSD

17:10  Vaikea IBD  
 Perttu Arkkila, Dosentti, HUS Vatsakeskus

17:55  Missä ja miten IBD hoidetaan 2020 luvulla?  
 Pauliina Molander, LT, gastroenterologian erikoislääkäri, HUS

18:25   ”Remicade 20 Years of Contributions to Science and Medicine”  
	 Freddy	Cornillie,	Regional	Director	of	Medical	Affairs,	PhD	ja	Riku	Korhonen,	 
 Medical Advisor MD, MSD  

19:00  Tauko 
19:20  Tulehduksellisten reumasairauksien immunologiaa  
 Seppo Meri, Professori, Helsingin yliopisto 

20:00  Reumasairauksien hoidon edistysaskeleet ja tulevaisuus  
 Pia Isomäki, Dosentti, Tays reumapoliklinikka 

20:30 MSD:n puheevuoro,  
 Sami Nikoskelainen, Business Unit Director, MSD 

20:45  Illallinen 
23:00 Tilaisuus päättyy 

Tiedote etuuksien julkistamisesta
Tietojen käsittely ja julkistaminen MSD Finland Oy:n julkisessa tietokannassa MSD Finland Oy kerää 
vuoden 2019 aikana terveydenhuoltohenkilöstölle maksetut taloudelliset etuudet, jotka tullaan julki-
stamaan MSD:n internet -sivuilla (www.msd.fi). Kevään 2020 aikana teiltä tiedustellaan suostumus-
tanne vuoden 2019 tietojen julkistamiseen. Taloudellisen yhteistyön julkistamisen päätavoitteena on 
yhdessä lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lääkealalla. Julkistettavia tietoja ovat seuraavat yrityksen 
hallussa olevat tiedot:
• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
• Rekisteröidyn pääasiallinen toimipaikka ja sen osoite
• Etuuden arvo (kustannus yritykselle)
• Etuuden jakautuminen julkistettaviin kategorioihin:
• Tapahtumakustannuksiin osallistuminen
• rekisteröintikulut
• matka- ja majoituskulut
• Palvelu- ja konsulttipalkkiot
• Palkkiot
• Palvelu- ja konsulttisopimuksiin liittyvät kulut, ml. matka- ja majoituskulut

Etuuden arvo määritellään sen mukaan, mikä on ollut sen kustannus MSD:lle. Taloudellisten etuuksien
julkistamisia koskevien sääntöjen mukaan julkistamisen piiriin kuuluvat summat merkitään aina sille 
taholle joka vastaanottaa etuuden (esimerkiksi kongressin osalta etuuden vastaanottajaksi katsotaan 
matkaan lähtevä ja kongressiin osallistuva terveydenhuollon ammattilainen). Tietoja säilytetään 
yrityksessämme 5 vuotta ja yrityksen internet –sivuilla niitä pidetään 3 vuoden ajan. Rekisteröidyllä on 
oikeus tarkistaa ja korjata itseään koskevien tietojen paikkansapitävyys. Suostumuksen antaminen on 
vapaaehtoista ja se on mahdollista peruuttaa milloin tahansa erillisellä ilmoituksella. Jos suostumusta 
ei anneta tai se peruutetaan, tiedot julkaistaan tietokannassa saajaa yksilöimättä siten, ettei yksittäin-
en etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa.
Suomen Lääkäriliiton ja Lääketeollisuus ry:n suositus
MSD Finland Oy:n tietosuojailmoitus
Rekisteriseloste
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