Meditsiini UPDATE 2021
02.12.2021
Swissôtel Tallinn konverentsikeskus ja veebikeskkond
10 eriarsti annavad lühikese, kuid ammendava ülevaate oma valdkonna uudistest, mis aitavad
kolleege teha õigeid diagnostika- ja raviotsuseid.
Konverents on hea võimalus teadmiste värskendamiseks – tule ja kuula, mida uut on hetkeseisuga
erialade lõikes teada!
Konverents toimub Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskuse ning Meditsiiniuudiste koostöös.

Konverentsi sihtgrupp: perearstid, eriarstid, pereõed, proviisorid, farmatseudid ja teised teemast huvitatud meditsiinitöötajad
Konverentsil osalemine annab 7 täiendkoolituspunkti
Konverentsi organiseerijad: Meditsiinikonverentsid, Medicum

PROGRAMM
02.12.2021
09:00 - 10:00

Kogunemine, tervituskohv, ravimifirmade näitused

10:00 - 10:10

Avasõnad

10:10 - 10:40

Kardioloogia
Dr Martin Serg Põhja-Eesti Regionaalhaigla südamekeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikumi
südamekliinik, kardioloog

10:40 - 11:10

Esmatasandi uudised

11:10 - 11:40

Sisehaigused

11:40 - 12:10

Kõrva-, nina- ja kurguhaigused

12:10 - 13:10

Lõuna, ravimifirmade näitused

13:10 - 13:40

Onkoloogia

Dr Kristiina Ojamaa Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht, onkoloog
13:40 - 14:10

Pediaatria

14:10 - 14:40

Infektsioonhaigused

14:40 - 15:10

Kohvipaus, ravimifirmade näitused

15:10 - 15:40

Androloogia
Dr Margus Punab Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinik, arst-õppejõud; Tartu Ülikool,
Meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut, androloogia professor

15:40 - 16:10

Endokrinoloogia

16:10 - 16:40

Meditsiinigeneetika
Prof Katrin Õunap Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut,
kliinilise geneetika professor

16:40 - 16:55

Küsimused ja vastused. 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.
Veebikonverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

