kutsu
Helsingissä 29.-30.10.2021

KANSALLINEN KOULUTUS
IPF-/ILD-TAUDEISTA*
SAIRAANHOITAJILLE

a ja
Skanna udu!
ilmoitta

Hyvät sairaanhoitajat,
Kansallinen IPF-/ILD-tautikoulutus lähestyy, mutta vielä ehdit mukaan!
Tavoitteenamme on noudattaa alkuperäistä suunnitelmaa ja kokoontua
ohjeita noudattaen mielenkiintoisten koulutusaiheiden pariin kollegoiden
mukavassa seurassa.
AIKA: 29.–30.10.2021 | Perjantai: klo 16–19 | Lauantai: klo 9–12
PAIKKA: Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.
MUUTA: Etäosallistuminen mahdollista.
ILMOITTAUTUMINEN: https://www.lyyti.fi/reg/IPFILD2021
Saat linkin tilaisuuteen lähempänä tilaisuutta.

Lämpimästi tervetuloa,
Samuli Hirsjärvi
Medical Manager

Satu Jutila
Avainasiakaspäällikkö

Hannu Lindqvist
Avainasiakaspäällikkö

Ohjelma
Perjantai 29.10

Lauantai 30.10

16:00

Tervetuloa

16:10

Luento: Keuhko- ja
reumasairauksien klinikoiden
yhteistyö ILD-sairauksien tiimoilta.
Keuhkolääkäri Maria Hollmén, HUS
Sydän- ja keuhkokeskus

09:00 Luento: potilasjärjestöt Marika
Kiikala-Siuko, Hengitysliitto ry;
Jaana Hirvonen, Reumaliitto ry ja
potilas Veijo Pyysalo
10:45

Tauko

11:00

Keuhkoasiaa reumahoitajille
Keuhkosairauksien el. Oscar Hildén,
Päijät-Hämeen keskussairaala

17:00

Tauko

17:30

Reumasairaanhoitajat Kirsi
Tolvanen, Toimipaikka: Suomen
Reumahoitajayhdistys ry

11:00

17:45

Keuhko- ja reumasairauksien
yhteiset klinikkarastit
HYKS, OYS, TAYS, KYS

Reuma-asiaa keuhkohoitajille
Reumasairauksien el. Suvi
Peltoniemi, HUS Tulehduskeskus

12:00

Lounas

19:30

Illallinen

TERVETULOA KOULUTUKSEEN!

Yleisömäärissä ja turvaväleissä noudatamme sen hetkistä viranomaisten ohjeistusta:
•
•
•

Kokoustiloissa käytetään kasvomaskeja
Osallistuminen on sallittua vain terveenä
Jokainen osallistuja arvioi itse omat terveysriskinsä ja rokotesuojansa

*Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) ja muut etenevät fibrotisoivat interstitiaaliset keuhkosairaudet (ILD) kuten esimerkiksi systeemiseen skleroosiin (SSc-ILD)
tai nivelreumaan (RA-ILD) liittyvä ILD.
Boehringer Ingelheim korvaa tilaisuuksiin liittyviä kilometrikorvauksia tai pysäköintimaksuja vain sopimussuhteessa yhtiöön oleville henkilöille, esimerkiksi
luennoitsijoille. Boehringer Ingelheim julkaisee tapahtumaa seuraavan kalenterivuoden aikana terveydenhuollon ammattilaisille tapahtuman järjestämisvuonna
maksamansa taloudelliset etuudet (rekisteröintimaksut, matkaja majoituskustannukset sekä palvelu- ja konsulttipalkkiot) julkisessa tietokannassa internetissä
(www.boehringer-ingelheim.fi). Taloudellisen yhteistyön julkistamisen päätavoitteena on yhdessä lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lääkealalla. Tulemme
pyytämään tapahtuman järjestämisvuotta seuraavan kalenterivuoden alussa suostumuksenne tietojen julkaisuun siten, että saaja yksilöidään. Jos suostumusta
ei anneta tai se peruutetaan, tiedot julkaistaan tietokannassa saajaa yksilöimättä siten, ettei yksittäinen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa. Boehringer
Ingelheim korvaa matka- sekä majoituskulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuville. Matkakulut korvaamme kotikentältä lähtien julkisen liikenteen
kulkuvälineillä. Liput tulee varata matkatoimistomme kautta, itseostettuja lippuja emme hyvitä.
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