
 

Turun lääketiedepäivillä 6.-8.11.2018 kursseja mm. : 

Taiteen hyvinvointivaikutuksista uudistuviin lääkehoitoihin, päihteisiin ja 
psykoosiin sekä lääkärin paikkaan murheellisten laulujen maassa 

 

Turun lääketiedepäivät järjestetään tänä vuonna 35. kerran. Tapahtuma on Varsinais-Suomen 
merkittävin lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma. Paikalle odotetaan lähes 1500 
osanottajaa - työssä olevia lääkäreitä, opiskelijoita ja luennoitsijoita. Päivillä on 27 luentokurssia 
sekä kahdeksan pienryhmäopetustilaisuutta sekä päivien päätteeksi Tyksin kanssa yhteistyössä 
järjestettävä yleisöluento. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja sen paikallisyhdistys 
Turunmaan Duodecim-seura.  

Lue päivien koko ohjelma tästä http://turunlaaketiedepaivat.fi/kurssit 

Järjestämme tänä vuonna tiedotustilaisuuden vain avajaispäivänä tiistaina. Aiheena on tieteellinen 
symposium Mitä taide saa aikaan ja Turunmaan Duodecimin tunnustuspalkinnon saaja.  

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan kaikkia päivien kursseja ja haastattelemaan 
asiantuntijoita tiistaina Kokouskeskus Maunoon sekä keskiviikkona ja torstaina Logomoon. 
Jäljempänä muutama vinkki erityisen kiinnostavista sessioista Logomossa. 

Tiistai 6.11.2018  

Turun lääketiedepäivät avaa tieteellinen symposium Mitä taide saa aikaan? 
Havainnossa? Hoidossa? Hyvinvoinnissa? 

Aika: Klo 9-16 

Paikka: Kokouskeskus Maunon Presidentti-auditorio, BioCity, Tykistökatu 6.   

Kartta: http://bit.ly/2z9HwTM 

Symposiumin ohjelma: http://bit.ly/2ylIcYC 

 

Symposium on mielenkiintoisella tavalla poikkitieteellinen ja -taiteellinen. Alustajat 
avaavat puheenvuoroissaan ja paneelikeskusteluissa taiteen ja terveyden suhteita. 
Symposiumissa kysytään perustellusti mitä taide saa aikaan hoidoissa ja 
hyvinvoinnissa. Teemoja ovat mm. taide lääkärin työn apuna, yhteisöllisyys sekä 
taide, luonto ja terveys. Symposiumin puheenjohtajien laatiman tiivistelmän ja 
tietoja alustajista löydät näiltä Medialle-sivuilta. 

http://turunlaaketiedepaivat.fi/kurssit
http://bit.ly/2z9HwTM
http://bit.ly/2ylIcYC


 

Lehdistölounas tiistaina klo 12.00 - 13.00 

Paikka: kokoustila Manu (vastapäätä auditoriota), Biocity, Tykistökatu 6 

Puheenjohtajana TLP:n järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, Lääkäriliiton piiriylilääkäri 
Minna Kaarisalo 

- Tieteellisen symposiumin puheenjohtajat LKT, tutkimusjohtaja Marja-Liisa 
Honkasalo ja dosentti, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Leena Koulu avaavat 
symposiumin teemoja. Paikalla ovat myös symposiumin alustajat.  

- Tilaisuudessa julkistetaan illalla jaettava Turunmaan Duodecimin 
tunnustuspalkinnon saaja. Palkinnon saaja on paikalla tiedotustilaisuudessa.  

Tieto palkinnonsaajasta on julkaisuvapaa tiistai-illalla klo 18. Asiaa koskeva 
tiedote on saatavissa tiedotustilaisuudessa ja tiedottajalta. Se löytyy myös päivien 
Medialle-sivulta ti 6.11. klo 18. 

 

Avajaiset klo 18 - 21.30 Sigyn-salissa 

Avajaisissa jaetaan 

- Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto  
- Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden kliininen silmä -, Oppimateriaalin tuottaja - ja 

Vuoden erikoislääkärikouluttajan palkinnot 

Juhlapuheen pitää Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, minkä jälkeen Tanssiteatteri Eri 
esittää Hetkiä HITtoCaBBAret’ ssa 

 

 

TERVETULOA KESKIVIIKKONA JA TORSTAINA LOGOMON LUENNOILLE JA HAASTATTELEMAAN 
ALUSTAJIA 

Logomon luentosaleihin pääsemiseksi tarvittavan rintamerkin saa lehdistökorttia 
näyttämällä lehdistön ilmoittautumispisteestä Teatteri-sisäänkäynnin läheisyydestä. 

 
Muutamia vinkkejä keskiviikon ja torstain ohjelmasta löydät Medialle-sivuilta.  
 

Torstai 8.11. klo 18-20, Tyksin T-sairaala 

YLEISÖLUENTO Yhteistyössä Tyksin kanssa 

Ikäihmisten tulehdukset – antibioottiako apuun ja kenelle? 

Puheenjohtajina ylilääkäri Esa Rintala, Tyks ja LT, piiriylilääkäri, järjestelytoimikunnan pj Minna 
Kaarisalo, TLP 



 
18.00-18.15  Avaus. Mitä hyötyä ja haittaa antibiooteista on? 
  Esa Rintala ja Minna Kaarisalo 
 
18.15-18.40  Kun putkessa krohisee - milloin antibioottia apuun?  
  Infektiolääkäri Taru Finnilä, Tyks 
 
18.40-19.05  Virtsatieinfektio vaivaa - miten hoidetaan?  

Dosentti, kliinisen mikrobiologian, geriatrian, sisätautien ja nefrologian 
erikoislääkäri Maarit Wuorela, Turun kaupunginsairaala 

 
19.05-19.30  Ihon ja haavojen tulehdusten hyvä hoito  
  Infektiolääkäri Harri Marttila, Tyks 
 
19.30-19.55  Resistentit bakteerit – miten ne vaikuttavat potilaan ja läheisten elämään?  

LT, ylilääkäri Jutta Peltoniemi, Turun hyvinvointitoimialue, Terveyspalvelut 
 

Toivotamme lämpimästi median edustajat tervetulleiksi Turun Lääketiedepäivien eri tapahtumiin! 
- Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, piiriylilääkäri Minna Kaarisalo, puh. 040 9052 

146, sposti: minna.kaarisalo (at) laakariliitto.fi 
- Pääsihteeri Mirva Matikka, puh. 040 8434 010, sposti: mscmat (at) utu.fi 
- Tiedottaja Tuula Vainikainen; sposti: tuula.vainikainen (at) saunalahti.fi, puh. 045 

6719558. 
- Tieteellinen symposium: tutkimusjohtaja Marja-Liisa Honkasalo, sposti: 

etunimi.sukunimi (at) utu.fi, puh. 040 194 7870 ja dosentti Leena Koulu, sposti: 
etunimi.sukunimi (at) tyks.fi; sposti: (02)313 1624.  

- Yleisöluento: Ylilääkäri Esa Rintala, Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö, 
Tyks, puh. 040 583 5103, esa.rintala (at) tyks.fi 
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