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Tervetuloa

Oletko koskaan miettinyt, miksi mehiläiset rakentavat 
kennoistaan kuusikulmaisia? Kyse ei luonnollisestikaan 
ole sattumasta vaan siitä, että se on tehokas tapa jakaa 
pinta samankokoisiin ruutuihin ja ympärysmitaltaan 
mahdollisimman pieneksi kuvioksi. Tämä puolestaan auttaa 
mehiläisiä paitsi säästämään aikaa ja materiaaleja, myös 
viestimään toisilleen mahdollisimman tehokkaasti.

Niin mehiläispesässä, kuin myös lääkäriyhteisössä, tiedon 
virtaavuus on elintärkeää. Immunologia N.Y.T. -tapahtuma 
kerää yhteen dermatologit, gastroenterologit, reumatologit 
sekä näille aloille erikoistuvat lääkärit ja uveiitin hoitoon 
perehtyneet silmälääkärit.

Ajankohtaisen tiedon lisäksi tarjolla on erinomaiset 
puitteet verkostojen vahvistamiseen sekä keskinäiseen 
tiedonvaihtoon eri ihmisten ja erikoisalojen välillä.
Mitä enemmän ristiinpölytämme, sitä parempia ratkaisuja 
voimme luoda ja tarjota potilaille.

Koulutukselle haetaan erikoistumispisteitä!

Ilmoittautuminen

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

Tule mukaan ja ilmoittaudu
10.12.2022 mennessä osoitteessa

abbv.ie/immunologia-nyt-2023-ilmoittaudu

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.

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.

http://abbv.ie/immunologia-nyt-2023-ilmoittaudu


Ohjelma

13:00 Lounas

14:00   Tilaisuuden avaus  
 Tarja Mälkönen, tilaisuuden puheenjohtaja, LT,   
 ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, HUS IAS
 Jaakko Aaltonen, FaT, dosentti, lääketieteellinen 
 johtaja, AbbVie Oy
 

14:10   JAK inhibitors and benefit-risk profile in IMID
 Gerd R. Burmester, M.D., Professor of Medicine  
 Director, Department of Rheumatology and
 Clinical Immunology  
 Charité – Universitätsmedizin Berlin 

15:10   Immunosuppressiivisten lääkkeiden toimintameka- 
 nismeista — ymmärryksestä yksilölliseen hoitoon? 
 Sakari Jokiranta, LT, dosentti, toimitusjohtaja   
 Tammer BioLab Oy 

 16:00   Tauko 

16:30   Moniammatillinen yhteistyö IMID-potilaan    
 hoidossa 
 Potilastapauksen äärellä keskustelemassa
 Heli Eronen, sisätautien ja gastroenterologian    
 erikoislääkäri, Kanta-Hämeen keskussairaala
   Kirsi Taimen, LT, reumatologian erikoislääkäri, TYKS
  Janne Räsänen, LT, ihotautien erikoislääkäri, TAYS

17:20   Maksa-arvojen muutokset     
 — taudin vai lääkkeen syy?
  Fredrik Åberg, dosentti, gastroenterologian    
 erikoislääkäri, osastonylilääkäri, HUS

18:10   Tauko

18:40   Ravitsemus osana IMID-potilaiden hoitoa   
 — tietoa vai tunteita? 
 Anne Pohju, ravitsemusterapeutti, HUS  

19:20   Tosielämän tietoa immuunivälitteisten tulehdus-  
 sairauksien hoidon tueksi – havaintoja AbbVien   
 RWE-tutkimuksista 
 Jaakko Aaltonen, FaT, dosentti, lääketieteellinen
 johtaja, AbbVie Oy 
 
19:50  Yhteenveto päivästä
 Tarja Mälkönen ja Jaakko Aaltonen
  
20:00  Illallinen 
 
22:00   Tilaisuus päättyy  



Tieteellinen ohjelma on
laadittu yhteistyössä
asiantuntijatyöryhmän kanssa.

Kaija-Leena Kolho, professori,
Helsingin yliopisto ja ylilääkäri, ULS

Sakari Jokiranta, LT, dosentti
Tammer Biolab Oy

Markku Kauppi, professori,
Helsingin yliopisto ja ylilääkäri, PHKS

Johanna Mandelin, LT, ihotautien ja allergologian
erikoislääkäri, HUS IAS

Pauliina Molander, LT sisätautien ja
gastroenterologian erikoislääkäri,
vs OYL, HUS Vatsakeskus

Tarja Mälkönen, LT, ihotautien ja allergologian
erikoislääkäri, HUS IAS

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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