EESTI
PSORIAASILIIT
kutsub
SÜGISKONVERENTSILE PÄRNUSSE
Head liidukaaslased ja koostööpartnerid !
Eesti Psoriaasiliit ootab Teid sügiskonverentsile, mis toimub 13.–14. novembril 2021
Pärnus, taastusravikeskuses Viiking aadressil Sadama tn.15.
Üritusest saavad osa võtta vaid täielikult vaktsineeritud või COVID-19 põdenud isikud.
Vastava tõendi olemasolu on kohustuslik.
PÄEVAKAVA:
13. november
09.00 – Väljasõit Tallinnast Balti Jaama bussiparklast
11.15 - Kohalesaabumine, kogunemine ”Viikingi” IV korruse saali fuajeesse, registreerimine
11.45 – ”Psoriaatilise naha talvine hooldus ja Eucerin tooted” – Eucerin esindajad
Talvine nahahooldus ja sellele sobivad uued tooted.
13.00 - Lõunasöök
14.00 – ”Psoriaasi lokaalne, süsteemne ja bioloogiline ravi. Patsiendi ja raviarsti koostöö”prof. Külli Kingo, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-dermatoveneroloog selgitab psoriaasi
ravimetoodikat ning räägib arsti ja patsiendi koostöö tähtsusest.
15.30 – Vaheaeg
15.45 – ”Rabaveetooted erinevate nahaprobleemide korral” – Eve Keinaste ja Raul Raudsepp,
Nordic Goods OÜ esindajad räägivad Eesti rabaveetoodetest koos mikrobioloogi selgitusega.
16.30 – Tervisetoodete individuaalne tutvustus ja soodusmüük, majutamine
18.00 - Õhtusöök
19.00 - 21.30 – Vaba aeg ja Veekeskuse ”Viikingi Saaga” külastus
14. november
07.30 – 08.30 - Hommikusaun ning veeprotseduurid Vee- ja Saunakeskuse vanemas osas
08.30 – Hommikusöök ja tervisetoodete müük
10.00 – ”Teadliku patsiendi kool” – dr. Madis Veskimägi, Tõstamaa Tervisekeskuse perearst
- tervisenäitajate mõõtmise olulisus kroonilistele haigetele
- põletikuliste sisehaiguste käsitlus tänapäeval
- e-tervise ja digiloo süsteemide hetkeseis
- kaasaegse perearstikeskuse töökorraldus
- perearsti ja patsiendiorganisatsiooni koostöö
11.30 – Vaheaeg tubade vabastamiseks
12.00 – Dr. Madis Veskimägi jätkab koolitusega
13.00 - Lõunasöök
14.00 – ”Konstellatsioonimeetodi kasutamine haiguste ja sümptomite aluspõhjuste esiletoomisel
ja muutmisel” – Tauno Jürgenstein, psühhoterapeut ja pere-konstellöör
Konstellatsioonimeetodi tutvustus ja selle rakendus. Praktiline töötund.
16.00 – Kokkuvõtted ja tulevikuplaanid
16.30 – Kojusõit, orienteeruv saabumine Tallinna kell 18.45.
Konverentsi osavõtutasu on 43 €. Osavõtutasu palume tasuda Eesti Psoriaasiliidu arveldusarvele
EE101010052032580002 SEB pangas või sularahas kassasse.
Viiking’is mitteööbijatel palume leppida osavõtutasu suhtes eraldi kokku.
Lisainfo ja registreerimine tel. 5052455 (Georg Jurkanov) või e-mailil: georg.jurkanov@gmail.com
Registreerimise viimane tähtaeg on 07. november 2021.
Eesti Psoriaasiliidu juhatus
NB! Ürituse korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

