7. märts, Swissotel Tallinn

VII KONVERENTS
TERVE IGA HINNA EEST
Oleme viimasel kuuel aastal keskendunud Eesti naise haigustele. Professionaalidena käsitleme haiguseid tänapäeva
maailma teadmiste kohaselt ja järgime n-ö koolimeditsiini ettekirjutusi. Siiski oleme vahel olukorras, kus tegemist pole
haigusega klassikalises mõttes, kus abi ja tuge vajavad nii patsient kui tema lähedaste ring. Ravijuhend jätab meid
hätta, kui oleme silmitsi tavapäratute olukordadega ja peame tegema mittestandardseid otsuseid. Vaielda ja arutada
võib ka teemal, kas on tänapäevaste kriteeriumite kohaselt üldse võimalik olla terve ja mis on tervisekäitumise hind.
Nendest kogemustest on kasvanud välja tänavune konverents, mis püüab valgustada laiemalt haige ja terve olemise
tagamaid ning juhatab meid mõtlema erinevatel teemadel: kas on võimalik olla elukestvalt terve ja noor? Kas parimad kavatsused annavad parimaid tagajärgi? Mida arvata preventiivmeditsiinist? Millised on võimalused aidata raske
haigusega patsienti ja tema perekonda?
Ootame teid Naise tervise konverentsile, et nende teemade üle koos mõelda ja arutleda

PROGRAMM
10.30-11.30 		
11.30-11.35 		

Registreerimine, ravimifirmade näitused, hommikukohv
Avasõnad

I SESSIOON: 		
11.35-12.05 		
			
12.05-12.35 		
			
12.35-13.00 		
			
13.00-13.25 		
			
13.25-13.40 		
13.40-14.00 		
14.00-15.00 		

MIDA TÄHENDAB TERVIS? MIS ON NORM, MIS HÄLVE?
Avaloeng: Haigus ja tervis muutuvas maailmas – Andres Soosaar,
ajakirja „Eesti Arst“ peatoimetaja
Kas igavene noorus on võimalik? Tervise kuvand kui äri – Ülle Jakovlev, Ida-Tallinna
Keskhaigla Endokrinoloogiakeskus
Kardiovaskulaartervis. Kas on võimalik olla terve? - Tiina Uuetoa,
Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskus
Meditsiini lubadused ja arsti vastutus. Aga patsiendi vastutus? – Anneli Talvik,
Perearstikeskus Sinu Arst
Patsiendi lugu
Diskussioon
Lõuna, ravimifirmade näitused

II SESSIOON: 		
15.00-15.25 		
			
15.25-16.00 		
			
16.00-16.30 		
16.30-16.55 		
16.55-17.00 		

HAIGUS PEREKONNAS. SÕLTUVUS JA KAASSÕLTUVUS
Füüsiline aktiivsus ja treeningud. Harjumusest treeningsõltuvuseni –
Lektor kooskõlastamisel
Kui lähedane haigestub vähki. Haiguse mõju perekonnas - Riina Kütner,
PERH kirurg-onkoloog
Sõltuvus ja kaassõltuvus - Andres Sild, Moreno Keskus
Patsiendi lugu
Konverentsi lõpetamine

Registreerumine: osalemistasu 20. veebruarini 27 eurot, peale seda 39 eurot. Registreerumiseks palun saada
oma kontaktandmed ja konverentsi nimi aadressile konverentsid@celsius.ee
Arve saadetakse pärast registreerumist.

