GERIATRIPÄIVÄT 2021 – TERVETULOA MUKAAN ETÄNÄ!
28.-29.1.2021
Tervetuloa Geriatripäiville 28.-29.1.2021! Koronavirusepidemian ja kokoontumisrajoitusten vuoksi Geriatripäivät järjestetään tällä kertaa etäkongressina,
mutta muuten päiviä vietetään aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan. Osallistuminen onnistuu netin ääreltä mistä vain – valitse siis sinulle sopiva paikka! Toivomme saavamme mahdollisimman monet esityksistä katsottavaksi myös jälkikäteen – livenä pääset kuitenkin mukaan keskusteluun ja tapaamaan kollegoita chatin ja videopuhelun välityksellä.
Ohjelman löydät alta ja tarkemmat tapahtumatiedot sivulta 3. Seuraa myös
Suomen Geriatrien Facebook-sivua ja sen tapahtumaa Geriatripäivät, jotta saat
tiedon mahdollisista muutoksista ja tapahtumaan liittyvät uutiset.
Tapaamisiin siis tammikuulla – tervetuloa!
Suomen Geriatrit ry, hallitus

TORSTAI 28.1.2021
09.00-9.15

Geriatripäivien avaus
Suomen Geriatrit ry:n pj Esa Jämsen

SESSIO I

EI KOULUTUSTA ILMAN KORONAA
pj Esa Jämsen

09.15-10.00

Covid-19 – millainen tauti se on hoitaa?
LT Juuso Paajanen, HUS
Covid-19 in nursing homes: lessons learned in the UK
professori Adam Gordon, University of Nottingham

10.00-10.45

10.45-11.00

Tauko

11.00-12.15

Paneelikeskustelu: Kuinka ikääntyneitä suojellaan ja miten
siinä on onnistuttu?
Keskustelemassa geriatri, gerontologi ja ikääntynyt

12.15-12.30

Yhteenveto

12.30-13.30

Lounastauko

SESSIO II

GERIATRISTEN POTILAIDEN HOITO KORONA-AIKANA
pj Karri Vanttaja ja Suvi Törmänen

13.30-14.15

Iäkkään potilaan tehohoito
dosentti Sari Karlsson, Tays
Itsemääräämisoikeus ympärivuorokautisessa hoidossa
apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

14.15-15.00

15.00-15.15

Tauko

15.15-16.00

Ennakoiva hoitosuunnitelma – miksi ja miten?
professori Juho Lehto, Tampereen yliopisto

16.00-

Suomen Geriatrit ry:n ja Suomen Lääkäriliiton geriatrian
alaosaston vuosikokoukset

PERJANTAI 29.1.2021
SESSIO III

MUISTISAIRAUKSIEN DIAGNOSTISET HAASTEET
pj Pauliina Pippola

08.30-9.10

Kun Alzheimer ei näytä Alzheimerilta: Alzheimerin taudin
diagnostiset haasteet
professori Merja Hallikainen, Itä-Suomen yliopisto
Kun Parkinson ei olekaan Parkinson: Parkinson plusoireyhtymät
erikoislääkäri Annamari Sorri, Tays

09.10-09.50

09.50-10.00

Tauko

10.00-10.40

Masennusko muistin vei? Mielialahäiriöt muistisairauksien
erotusdiagnostiikassa
LT, kliininen opettaja Kaija Järventausta, Tampereen yliopisto
Onko selitys sittenkin psykiatrinen? Psykoosisairauksien ja
niiden hoitojen merkitys muistidiagnostiikassa.
LT Tiina Talaslahti, HUS

10.40-11.20

11.20-11.30

Yhteenveto

11.30-12.30

Lounastauko

12.30-13.15

Vuoden geriatrin julkistaminen ja puheenvuoro

SESSIO IV

GERIATRI 2030
pj Hanna Kerminen

13.15-13.45

Geriatrin työnkuva nyt ja tulevaisuudessa
professori Maria Nuotio, Turun yliopisto

13.45-14.00

Tauko

14.00-14.30

Mitä geriatrin pitäisi osata? Erikoislääkärikoulutuksen
osaamistavoitteet
Professorit Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto,
ja Esa Jämsen, Tampereen yliopisto

14.30-15.00

Arviointi erikoistuvan lääkärin ohjauksen tukena
dosentti Leila Niemi-Murola, Helsingin yliopisto ja HUS

15.00-15.30

Keskustelu ja yhteenveto

Muuttuvan epidemiatilanteen vuoksi muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tapahtumatiedot
Järjestäjät ja kohderyhmä: Tapahtuman järjestävät Suomen Geriatrit ry ja Suomen Lääkäriliiton geriatrian alaosasto. Tapahtuma on tarkoitettu vain lääkäreille,
ja se on suunnattu geriatrian erikoislääkäreille, geriatriaan erikoistuville lääkäreille ja muille ikääntyneiden hoidosta kiinnostuneille.
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus: haetaan 12 tuntia geriatrian erikoisalalle.
Tietoa etäosallistumisesta: Geriatripäivät toteutetaan etäkongressialustalla, joka
toimii tavallisella internetselaimella. Erillisten ohjelmien asentamista ei vaadita.
Ilmoittautuneille lähetetään ennen tapahtumaa henkilökohtainen osallistumislinkki.
Luentomateriaali ja esitys tallennetaan samalle alustalle ja ne ovat katsottavissa
kahden viikon ajan, jos puhuja antaa siihen suostumuksensa. Kysymyksiä luennoitsijoille on mahdollista esittää chatin kautta. Chatin kautta on mahdollista
viestitellä myös muiden osallistujien sekä näytteilleasettajien edustajien kanssa.
Keskustelussa on myös videomahdollisuus.

Ilmoittautuminen
tapahtuu
Lyyti-palvelun
kautta
osoitteessa
https://www.lyyti.in/geriatripaivat2021. Ilmoittautumisaika alkaa 14.12.2020 ja
päättyy 17.1.2021.
Osallistumismaksut
- SG ry:n jäsenet: erikoistuva lääkäri 100 e, erikoislääkäri / muu lääkäri 150 e,
- Muut kuin SG:n jäsenet: erikoistuva lääkäri 150 e, erikoislääkäri / muu lääkäri
200 e
Huom! Osallistumismaksu on suoritettava ilmoittautumisen yhteydessä, erillisiä laskuja emme valitettavasti voi lähettää.
Työelämästä esim. pitkäaikaisen sairauden vuoksi poissaolevat SG:n jäsenet voivat hakea vapautusta osallistumismaksusta. Asiassa pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostitse info@suomengeriatrit.fi.

Lisätiedot:
- Suomen Geriatrien Facebook-sivu: fb.com/SuomenGeriatrit
- Järjestelyt: info@suomengeriatrit.fi
- Ilmoittautuminen: Karri Vanttaja, karri.vanttaja@fimnet.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

