Let’s

change
lives

Kutsu symposiumiin

Immunologia
N.Y.T. 2022
11.2.2022 alkaen klo 11.00
Hotelli Crowne Plaza Helsinki - Hesperia

Tervetuloa

Ilmoittautuminen

Ihmisten yhdessä inspiroituessa ja innostuessa syttyy
kirkas valo. Tule mukaan sytyttämään yhteistyön hehku.

Symposiumi järjestetään Crowne Plaza Helsinki - Hesperia
-hotellissa. Vaihtoehtoisesti voit osallistua etänä omalta
tietokoneeltasi. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumissivulta.

Kuudennen kerran järjestettävä Immunologia N.Y.T.
-symposiumi kokoaa jälleen yhteen dermatologit,
gastroenterologit, lastengastroenterologit, reumatologit,
lastenreumatologit, näille aloille erikoistuvat lääkärit sekä
uveiitin hoitoon perehtyneet silmälääkärit jakamaan tietoa
ja parhaita käytäntöjä.
Sitä kirkkaampi valo, mitä enemmän yhteistyötä.
Tilaisuuden tavoitteena on lisätä verkostoitumista eri
erikoisalojen välillä.
Koulutukselle haetaan erikoistumispisteitä.
Terveisin AbbVien immunologiatiimi

Tule mukaan ja ilmoittaudu
10.12.2021 mennessä osoitteessa
www.lyyti.in/Immunologia_NYT_2022

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä AbbVie on sitoutunut
noudattamaan alaa ohjaavia lääkemarkkinoinnin eettisiä
ohjeita. Kohteeseen tulee matkustaa työpaikalta tai kotoa
edestakaisin koulutusohjelman puitteissa, jolloin AbbVie
vastaa matka- ja koulutuskuluista Suomessa.
Mahdolliset taksikulut (esim. rautatieasemalle tai lentokentälle)
sekä juna- ja bussiliput korvaamme tilaisuuden jälkeen kuitteja
vastaan. Lentoliput varaa AbbVie.
Oman auton käytöstä on mahdollista saada kilometrikorvaus
etukäteen sovittaessa.

Osallistujien turvallisuus on meille tärkeää ja huomioimme
COVID-19-tilanteen järjestelyissä. Seuraamme tilannetta, ja
tarkemmat ohjeistukset osallistujille lähetämme tammikuun
alkupuolella. Tällöin osallistumisen voi vielä muuttaa
etäosallistumiseksi.

Lisätietoja
Päivi Mansikkaniemi
paivi.mansikkaniemi@abbvie.com
050 405 9777
Tilaisuuteen liittyvät julkistettavat taloudelliset etuudet
kohdistetaan tilaisuuteen osallistuvalle terveydenhuollon
ammattilaiselle ja julkistetaan kalenterivuoden päätyttyä:
www.abbvie.fi. Jos henkilö ei anna suostumusta
henkilötasoiselle julkistamiselle, tiedot julkistetaan
tietokannassa saajaa yksilöimättä siten, ettei yksittäisen
etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa.

Ohjelma
11.00 Lounas ja ilmoittautuminen
12.00 Tilaisuuden avaus
Kaija-Leena Kolho, tilaisuuden puheenjohtaja
professori, Helsingin yliopisto ja ylilääkäri, ULS
Jaakko Aaltonen, FaT, dosentti, Medical Manager 		
Immunology, AbbVie Oy
12.10 Lääkehoidon valinta, päätöksenteko ja
yhteistyö erikoisalojen välillä
Alustukset ja paneelikeskustelu
Dermatologia
Tarja Mälkönen, LT, ihotautien ja allergologian 			
erikoislääkäri, HUS
Gastroenterologia
Pauliina Molander, LT, sisätautien ja gastroenterologian 		
erikoislääkäri, vs osastonylilääkäri
HUS Vatsakeskus Peijaksen sairaala

14.15 IMID-potilaan taudin taakka
Pain management in RA and PsA
Lars Erik Kristensen, Docent, Chief Rheumatologist
Parker Institute, Lund University
IBD-potilaan uupumus
Tanja Toivonen, IBD-hoitaja, TAYS Vatsakeskus
Taudin taakka atooppisessa ekseemassa
Ville Kiiski, LT, ihotautien ja allergologian 				
erikoislääkäri, Lääkärikeskus Aava
Pöytäkeskustelu
15.50 Tauko
16.20 Tulevaisuuden terveydenhuolto
AbbVie Immunologia nyt ja tulevaisuudessa
Anne Lehtonen, lääketieteellinen johtaja, AbbVie Oy
Digitaaliset työkalut potilaan hoidossa		
Katariina Hannula-Jouppi, dosentti, MBA, ihotautien ja
allergologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri, HUS
Uusi, uljas maailma - Ihminen ja kone
Mika Aaltonen, KTT, dosentti

Reumatologia
Markku Kauppi, professori, Helsingin yliopisto ja
ylilääkäri, Päijät-Hämeen keskussairaala

17.50 Yhteenveto päivästä ja päätössanat
Kaija-Leena Kolho ja Jaakko Aaltonen

Pöytäkeskustelu

18.00 Illallinen

13.45 Tauko

20.30 Tilaisuus päättyy

Tieteellinen ohjelma on
laadittu yhteistyössä
asiantuntijatyöryhmän kanssa.
Sakari Jokiranta, LT, dosentti
toimitusjohtaja, Tammer BioLab Oy
Markku Kauppi, professori, Helsingin yliopisto ja
ylilääkäri, sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri
Päijät-Hämeen keskussairaala
Kaija-Leena Kolho, professori, Helsingin yliopisto ja
ylilääkäri, ULS
Johanna Mandelin, LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri
HUS Iho- ja allergiasairaala
Pauliina Molander, LT, sisätautien ja gastroenterologian
erikoislääkäri, vs osastonylilääkäri
HUS Vatsakeskus Peijaksen sairaala
Tapio Rantanen, ihotautien erikoislääkäri
Infoderm Oy
Krista-Liisa Vidqvist, LT
reumatologian erikoislääkäri
TAYS

Haluamme yhdessä parantaa hoidon laatua ja kehittää
hoitokäytäntöjä gastroenterologiassa, reumatologiassa
ja dermatologiassa. Tämä on mahdollista yhdistämällä
terveydenhuollon ammattitaito Suomessa ja AbbVien
innovaatiot. Tekemällä yhteistyötä yli rajojen voimme
muuttaa ihmisten elämää.
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