Bioloogilised- ja sihtmärkravimid
10.06.2021
Tallinn, Radisson Blu Hotel Olümpia ja veebikeskkond
Konverentsil soovime anda ülevaate Eestis kasutatavate bioloogiliste- ja sihtmärkravimite
hetkeseisust, kasutamisvõimalustest, hinna- ja rahastamispoliitikast ning lähitulevikust.
Koostöös Eesti Reumatoloogia Seltsiga.
Sihtgrupp: perearstid, reumatoloogid, gastroenteroloogid, nahaarstid, neuroloogid, pulmonoloogid,
onkoloogid ja teised teemast huvitatud meditsiinitöötajad ning apteekrid.
Konverentsil osalemine annab 8 täiendkoolituspunkti, tunnistused väljastab Eesti Reumatoloogia Selts.
Konverents on 30 päeva jooksul järelvaadatav.
NB! Konverentsi saalis toimumine sõltub valitsuse otsustest ja ettekirjutustest siseruumides ürituste toimumise kohta. Hetkel pole teada,
kas on võimalik osalejaid saali lubada. Juhul, kui see pole konverentsi toimumise ajal lubatud, on ka saalipileti ostjad automaatselt
veebivaatajad. Saadame hiljemalt paar nädalat enne konverentsi selle kohta täpsemad juhised ning kui otsus peaks varem tulema, siis
peale otsust. Juhul, kui veebis osalemine ei sobi, siis saab osalemise tühistada ja maksame piletiraha tagasi.
Info ja näitusepindade broneerimine: Karin Tamm, Meditsiiniuudiste sündmuste juht, tel. +372 513 8862, e-post: karin.tamm@aripaev.ee
Konverentsi korraldajad: Meditsiiniuudised, Eesti Reumatoloogia Selts

Aitäh koostöö eest!

Kuldsponsor

Hõbesponsorid

PROGRAMM
10.06.2021
09:00 - 10:00

Registreerimine, tervituskohv, ravimifirmade näitused
Avasõnad

10:00 - 10:10

Avasõnad

10:10 - 10:30

Haigekassa ülevaade
Marta Danilov Eesti Haigekassa, ravimite ja meditsiiniseadmete osakond, peaspetsialist

10:30 - 11:00

Reumatoloogia ja bioloogiline ravi
Eve-Kai Raussi Põhja-Eesti Regionaalhaigla reumatoloog-vanemarst, Eesti Reumatoloogia
Seltsi president

11:00 - 11:30

Neuroloogia ja bioloogiline ravi
Katrin Gross-Paju Lääne-Tallinna Keskhaigla neuroloogia osakonna ja Sclerosis Multiplexi
keskuse juhataja, autoimmuunsete haiguste ekspert

11:30 - 12:00

Gastroenteroloogia ja bioloogiline ravi
prof Riina Salupere Tartu Ülikool; Tartu Ülikooli Kliinikum, gastroenteroloogia osakonna
juhataja; Eesti Gastroenteroloogide Seltsi president

12:00 - 12:30

Dermatoloogia ja bioloogiline ravi
Külli Kingo Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut,
dermatoloogia ja veneroloogia professor, Tartu Ülikooli Kliinikum, nahahaiguste kliinik, arstõppejõud

12:30 - 13:30

Lõuna, ravimifirmade näitused

13:30 - 14:00

Reumatoloogia - lapsed ja bioloogiline ravi
Jaanika Ilisson Tartu Ülikooli Kliinikum, lastekliinik, arst-õppejõud

14:00 - 14:30

Dermatoloogia – lapsed ja bioloogiline ravi
Ama Lehtmets Tallinna Lastehaigla ja erahaigla Fertilitas, dermatoveneroloog

14:30 - 15:00

Bioloogiline ravi lasteonkoloogias
Kadri Saks Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogia osakonna juhataja

15:00 - 15:30

Kohvipaus, ravimifirmade näitused

15:30 - 16:00

Onkoloogia, immuunravi
Gerli Kuusk Ida-Tallinna Keskhaigla, onkoloog- juhtivarst

16:00 - 16:30

Onkoloogia, immuunravi – kõrvaltoimed
Sandra Kase Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-resident onkoloogia erialal

16:30 - 17:00

Bioloogilise ravi kõrvaltoimetest Eesti Reumatoloogia Seltsi
Bioloogilise Ravi Registri andmetele tuginedes
Karin Laas Ida-Tallinna Keskhaigla, reumatoloog-juhtivarst, MD, PhD

17:00 - 17:15

17:15

Haigusjuht. Bioloogilised ravimid COVID-19 ravis
Konverentsi lõpetamine

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.

