Eesti Arstide Päevad 9. ja 10. aprillil. Registreerimine kestab 6. aprillini
Veel ainult nädal aega saab registreeruda arstide päevadele, mis toimuvad 9.-10. aprillil Tallinnas Nordea kontserdimajas.
Ootame kuulama huvitavaid loenguid paljude erialade spetsialistidelt Eestist ja Soomest ning osalema diskussioonides. Põnevat
jagub ka vaheaegadesse.
Konverentsikava ja registreerumine siin!

Konverentsi teemad
9. aprillil
Arsti kutsealane sõltumatus
Patsiendi üks põhjendatumaid ootusi ja õigusi on saada abi arstilt, kes pühendab tema ravimisele parimad teadmised ja oskused.
Arsti kohus on tegutseda patsiendi huve esiplaanile seades. Niisugune klassikaline arsti-patsiendi usaldusvahekord saab toetuda
üksnes arsti kutsealasele sõltumatusele. Kui vabad on meie professionaalsed otsused piiratud majandustingimustes ja pingelisel
tööturul? Püüame otsida lahendusi osale igapäevase arstliku tegevuse eetilistest dilemmadest.
Korraldab Eesti Arstide Liidu eetikakomitee.
Terve magu terveks eluks
Jutuks tuleb terve mao kontseptsioon: maovaevustega patsiendi uurimise nüüdisaegsed võimalused – väheinvasiivsed meetodid.
Esinevad ka kolm külalislektorit Soomest.
Korraldab Eesti Gastroenteroloogide Selts.
Paralleelsessioon
Vaktsineerime lapsi – aga täiskasvanud ja tervishoiutöötajad?
EAÜS tegeleb aktiivselt üldsuse teadlikkuse tõstmisega väikelaste vaktsineerimise vajalikkusest. Vähem on räägitud
täiskasvanute vaktsineerimisest. Arutleme teemal, kas ja kuidas suurendada tervishoiutöötajate vaktsineerimisega hõlmatust
ning teavitada elanikkonda täiskasvanutele pakutavatest vaktsiinidest.
Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts.

10. aprillil
Lapse psühhiaatriline ja kliiniline psühholoogiline abi
Sessioon tutvustab lapsepsühhiaatria organisatsiooni suurt arengut ja käsitleb lapseea autismi ning noorukite söömishäirete
diagnostika ja ravi olulisi teemasid. Lisaks leiab uudset käsitlust oluline vaimse tervise häirete preventsiooni teema.
Korraldab Eesti Psühhiaatrite Selts.
Terviseprobleemid noorukieas
Kui terve või haige on nooruk Eestis? Kuidas märgata arenguhäireid, millele pöörata enam tähelepanu noorukiea sagedasemate
haiguste diagnostikas ja ravis ning kuidas muuta tõhusamaks koostööd perearstide ja eriarstide vahel.
Korraldab Eesti Lastearstide Selts.

Paralleelsessioonid:
Kvaliteetne informatsioon arsti teenistuses
Kas raviprotsessi integreeritud infotehnoloogilised lahendused võtavad arstidelt võimaluse tegeleda arstikunstiga või on see
ainuvõimalik viis patsienti aidata, kui ressursid on piiratud, tõenduspõhiseks otsustamiseks vajaliku info hulk aga väga suur?
Korraldab Celsius Healthcare.
Levinumad radioloogilised uuringud
Räägime kopsupildi diagnostilisest väärtusest ja selle kaasaegsetest alternatiividest, muskuloskeletaalsüsteemi uuringutest ning
radioloogilistest sõeluuringutest mammograafia näitel.
Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus koostöös Eesti Radioloogide Ühinguga.

