
TURUN LÄÄKETIEDEPÄIVÄT 2019 

Turun lääketiedepäivillä 5.-7.11.2019 kursseja mm. : 

Vanhenemisen haasteista, ajoterveydestä, ahdistuneisuushäiriöistä, 
kardiologiasta ja sairaan hyvästä työkyvyn arvioinnista 
 

Turun lääketiedepäivät järjestetään tänä vuonna 36. kerran. Tapahtuma on Varsinais-Suomen 
merkittävin lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma. Paikalle odotetaan lähes 1500 
osanottajaa - työssä olevia lääkäreitä, opiskelijoita ja luennoitsijoita. Päivillä on koko päivän 
kestävä tieteellinen symposium tiistaina sekä 24 luentokurssia sekä yhdeksän 
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 5.11. Aiheena on 
tieteellinen symposium Vanhenemisen haasteita ja Turunmaan Duodecimin 
tunnustuspalkinnon saaja.  

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan kaikkia päivien kursseja ja haastattelemaan asiantuntijoita 
tiistaina Kokouskeskus Maunoon sekä keskiviikkona ja torstaina Logomoon.  

Jäljempänä ja liitteissä on avattu tieteellisen symposiumin aihepiiriä ja nostettu esiin muutama 
vinkki erityisen kiinnostavista sessioista Logomossa. 

Tiistai 5.11.2019  

Turun lääketiedepäivät avaa tieteellinen symposium Vanhenemisen haasteita. 
Vanhaks ei ol pyytämine, eik ämmäks varsinkka 

Aika: Klo 8.30-16 

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

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

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

 
Symposiumin alussa kuullaan ruotsalaisia asiantuntijoita (englanniksi) sarkopeniasta 
eli lihaskadosta sekä potilaan ja puolison riskeistä ja omaishoitajan taakasta. 
Aamupäivän kahvitauon jälkeen pohditaan suomeksi gerastenian huomioimista 
iäkkään potilaan hoidossa, muistisairauksien ja raihnaisuuden yhteyksiä sekä 
gerastenian ehkäisymahdollisuuksia erityisesti suun terveyden, ravinnon, lääkkeiden 
ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta.  

Tietoja symposiumin aihepiiristä liitteestä 1. 

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


 

Lehdistölounas tiistaina klo 12.20 - 13.20 

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

Puheenjohtajana TLP:n järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, dosentti Kati Elima 

- Tieteellisen symposiumin puheenjohtajat professori Matti Viitanen ja ylilääkäri Kari 
Koskela avaavat vanhenemisen haasteita. 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 5.11. klo 18. 

 

Avajaiset klo 18 - 21.30 VPK:n talo, Eskelinkatu 5 

Avajaisissa jaetaan 

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

Vuoden erikoislääkärikouluttajan palkinnot 
- Toivo Salmen muistopalkinto 

Juhlapuheen pitää professori Juhani Knuuti aiheenaan Miksi harhaudumme terveysväitteiden 
viidakossa. Sen jälkeen esiintyy pianisti ja säveltäjä Iiro Rantala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERVETULOA KESKIVIIKKONA JA TORSTAINA LOGOMON 
LUENNOILLE JA HAASTATTELEMAAN ALUSTAJIA 

Logomon luentosaleihin pääsemiseksi tarvittavan rintamerkin saa lehdistökorttia 
näyttämällä lehdistön ilmoittautumispisteestä Teatteri-sisäänkäynnin läheisyydestä. – 
Ilmoittaudu etukäteen sähköpostilla: tuula.vainikainen (at) saunalahti.fi 

 
Muutamia vinkkejä keskiviikon ja torstain ohjelmasta löydät liitteistä 2-3. 
 
Keskiviikko - Liite 2:  Käytännön kardiologiaa 
  Ahdistuneisuushäiriöt 
Torstai – Liite 3:  Päihteet ja ajoterveys  
  Tietoa kiistetään vaikka hautaan asti 
 
Torstai 7.11. klo 18-20 

Yhteistyössä Tyksin kanssa: Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluento: Seksuaalisuus 
voimavarana elämän eri vaiheissa 

Paikka: T-sairaala, Johan Haartman -sali, Hämeenkatu 11. 

 

Puheenjohtajina LT, Tyksin seksuaaliterveyspoliklinikan vastuulääkäri, gynekologi Katja Kero 
Tyks, Naistenklinikka ja dosentti, järjestelytoimikunnan pj Kati Elima, TLP ja TY 

18.00-18.05 Tervetuloa. Kati Elima (TLP) ja Katja Kero (Tyks) 

18.05-18.15 Seksuaaliterveys. Katja Kero 

18.15-18.50 Parisuhde ja seksuaalisuus. Muuttuva kehonkuva ja haluttomuus. Kun seksi 
tekee kipeää. Katja Kero ja sh, seksuaaliterapeutti Päivi Heinonen 

18.50-19.15 Urologisten sairauksien ja hoitojen vaikutus seksuaalisuuteen Vastuualuejohtaja, 
urologi Peter Boström 

19.15-19.40 Gynekologisten syöpähoitojen vaikutus seksuaalisuuteen. Seksuaaliterapeutti Päivi 
Heinonen 

Keskustelua ja kysymyksiä 

 

 

Toivotamme lämpimästi median edustajat tervetulleiksi Turun Lääketiedepäivien eri tapahtumiin! 
- Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, dosentti Kati Elima, puh. kati.elima (at) utu.fi 
- Tiedottaja Tuula Vainikainen; sposti: tuula.vainikainen (at) saunalahti.fi, puh. 045 

6719558. 
- Tieteellinen symposium: professori Matti Viitanen, sposti: etunimi.sukunimi (at) 

utu.fi, ja ylilääkäri Kari Koskela, sposti: etunimi.sukunimi (at) turku.fi. 
- Yleisöluento: Seksuaaliterveyspoliklinikan vastuulääkäri, LT Katja Kero, Tyks, 

sposti: katja.kero (at) utu.fi; puh. 050 3465 542  


