Bioloogiline ravi
14.02.2019
Tallinn, Hestia Hotel Europa konverentsikeskus (Paadi 5)
Eestis on saadaval juba terve hulk bioloogilisi ravimeid ja biosimilare. Neid kasutatakse peamiselt
reumatoloogiliste haiguste, põletikulise soolehaiguse, erinevate nahahaiguste (psoriaas, urtikaaria,
mädane higinäärmepõletik, atoopilise dermatiit), astma, Sclerosis Multiplexi, erinevate onkoloogiliste
haiguste ning mitme harva esineva haiguse ravimiseks. Üha enam leiavad bioloogilised ravimid
kasutamist ka näiteks suhkrutõve ning erinevate kardioloogiliste probleemide ravimisel.
Konverentsil soovime anda ülevaate Eestis kasutatavate bioloogiliste ravimite ja biosimilaride hetkeseisust, kasutamisvõimalustest, hinnaja rahastamispoliitikast ning lähitulevikust ja suundumustest.
Sihtgrupp: perearstid, reumatoloogid, gastroenteroloogid, nahaarstid, neuroloogid, pulmonoloogid, onkoloogid
Konverentsil osalemine annab 7 täiendkoolituspunkti
Info ja näitusepindade broneerimine: Karin Tamm, Meditsiiniuudiste sündmuste juht, tel +372 513 8862, e-post: karin.tamm@aripaev.ee

PROGRAMM
14.02.2019
09:00 - 10:00

REGISTREERIMINE, TERVITUSKOHV, RAVIMIFIRMADE NÄITUSED

10:00 - 10:05

Avasõnad

10:05 - 10:35

Reumatoloogiliste haiguste bioloogiline ravi
Karin Laas Eesti Reumatoloogia Seltsi juhataja, Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog

10:35 - 11:05

Põletikulise soolehaiguse bioloogiline ravi
Riina Salupere Eesti Gastroenteroloogide Selts, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool

11:05 - 11:35

Bioloogilised ravimid nahahaiguste ravis
Pille Konno Ida-Tallinna Keskhaigla, dermatoveneroloog/vanemarst

11:35 - 11:50

Patsiendi lugu

Ingrid Põldemaa Eesti Reumaliit
11:50 - 12:05

Küsimused ja vastused

12:05 - 13:05

LÕUNA, RAVIMIFIRMADE NÄITUSED

13:05 - 13:35

Bioloogilised ravimid onkoloogiliste haiguste ravis
Kersti Oselin Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliinik, keemiaravi
keskus, onkoloog

13:35 - 14:05

Bioloogilised ravimid astma ravis
Pille Mukk Põhja-Eesti Regionaalhaigla pulmonoloogiakeskuse juhataja

14:05 - 14:35

Bioloogilised ravimid kardioloogias. Bioloogiliste ravimite
tulevik
Alar Irs Tartu Ülikooli Kliinikum, Ravimiamet

14:35 - 14:50

Küsimused ja vastused

14:50 - 15:20

KOHVIPAUS, RAVIMIFIRMADE NÄITUSED

15:20 - 15:50

Ülevaade bioloogilistest ravimitest ja biosimilaridest Eestis
Triin Suvi Ravimiamet

15:50 - 16:25

Eesti Haigekassa ülevaade bioloogilise ravi rahastamisest
Erki Laidmäe Eesti Haigekassa

16:25 - 16:50

16:50

Diskussioon. Küsimused ja vastused

Konverentsi lõpetamine

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10
päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest.
Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Pritvaatsustingimustest.

