Ravimikonverents
Ravimid ja teadus
25.11.2020
Peetri 10, Noblessneri, Tallinn
Ravimikonverentsil võtame ette Eesti ravimituru ja apteegitöö korralduse uudised.
Tänavusel 10. ravimikonverentsil on suuremat rõhku pööratud teaduse võimalustele ravimituru
paremaks mõistmiseks ja inimeste aitamiseks. Konverentsil saab ülevaate ka riigi ravimipoliitika
uudistest, kohtuda teiste turul osalejatega ja kindlasti nii häid emotsioone kui ka uusi teadmisi.
Sihtgrupp: ravimifirmade, hulgimüüjate, apteekide esindajad, ravimitega tegeleva ametnikud.

PROGRAMM
25.11.2020
9:00 - 10:00

10:00 - 10:05

10:04

10:05 - 10:35

Registreerimine, kohv

Avasõnad moderaatorilt

RAVIMID
Sotsiaalministeeriumi ravimiuudised
Eda Lopato Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna juhataja

10:35 - 11:05

Töös ja plaanitavad arendused
Toomas Silla Ravimiameti arendusjuht

11:05 - 11:35

Trendid ravimikasutusest eriolukorras. Teema võib muutuda
Erki Laidmäe Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja

11:35 - 12:05

Kuidas ravimid ravijuhenditesse jõuavad?
Kaja-Triin Laisaar TÜ ravijuhendite püsisekretariaadi metoodikakonsultant ja teadur

12:05 - 13:05

LÕUNA

13:04

13:05 - 13:35

APTEEGID
Kvaliteetne apteegiteenus Eesti üldapteekides – viimaste
aasta praktika
Kristiina Sepp TÜ farmaatsia instituudi doktorant

13:35 - 14:05

COVID-19 pandeemia mõju apteekide tegevusele Eestis
Daisy Volmer Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituudi
sotsiaalfarmaatsia dotsent

14:05 - 14:35

Kombineeritud hindamisvahend eakate patsientide ravimite
kasutamise hindamiseks
Veera Bobrova TÜ farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia doktorant

14:35 - 14:55

14:54

14:55 - 15:25

KOHVIPAUS

RAVIMIUURINGUD
Kliiniliste teadusuuringute maastik aastal 2020
Katrin Kaarna Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskuse juhataja

15:25 - 16:05

Vestlusring. Ravimifirmadega koostöös kliinilised teadustööd
2020 Eestis
Katrin Kaarna Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskuse juhataja

Terje Peetso PERH juhatuse liige
Riho Tapfer Eesti Ravimitootjate Liidu juht
Jana Jaal TÜK hematoloogia-onkoloogia kliiniku onkoloogia vanemarst-õppejõud

Mihkel Arrak Ravimiameti kliiniliste uuringute spetsialist
16:05 - 16:10

Lõppsõnad

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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 Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

