EESTI
PSORIAASILIIT
kutsub
SÜGISKONVERENTSILE
Head liidukaaslased ja koostööpartnerid !
Eesti Psoriaasiliit ootab Teid sügiskonverentsile, mis toimub 19.–20. novembril 2016
Pärnus, taastusravikeskuses Viiking aadressil Sadama tn.15.
PÄEVAKAVA:
19. november – ”Teadliku patsiendi päev”
09.00 – Väljasõit Tallinnast Balti Jaama bussiparklast
11.00 – Kohalesaabumine ”Viikingisse”, registreerimine, kogunemine IV korruse saali
11.45 – Avasõnad
12.00 – Eesti Patsientide Liidu õppeprogramm:
- Patsientide Liidu rollist tervishoiusüsteemis
- Patsiendikesksuse arendamise kasudest
- Uutest kavandatavatest projektidest tervishoius
13.00 - Lõuna, majutamine, puhkus
14.15 – Eesti Patsientide Liidu õppeprogramm jätkub:
- Arsti kriminaalõiguslik vastutus
- Arsti tsiviilõiguslik vastutus
- Patsiendi kohustused terviseteenuse osutamisel
- Kriminaal- ja tsiviilvastutuse erisused
- Kuulajate küsimused-vastused, diskussioon
Õppeprogrammi viivad läbi Kadri Tammepuu, Kaido Kolk ja Olavi Jaggo.
16.45 – Kosmeetikatoodete individuaalne tutvustus ja soodusmüük
18.00 - Õhtusöök
19.30 - 22.00 – Vaba aeg ja uue Veekeskuse ”Viikingi Saaga” külastus
20. november
07.30 – 08.30 - Hommikusaun ning veeprotseduurid Vee- ja Saunakeskuse vanemas osas
08.30 – 09.30 – Hommikusöök ja tubade vabastamine
Päeva koolitusprogramm:
10.00 – ”Psoriaasi kliimaravivõimalused 2017. aastal” – Eesti Psoriaasiliit
Kuulame psoriaasihaigete kliimaravi kogemustest ja arutame ravireiside plaane aastaks 2017.
11.00 - “Teadmisi Hiina meditsiinist” – Eha Koger, tervisekoolitaja
- Sügisesed energiad meie sees
- Kopsude ja jämesoole seotus naha tervisega, kopsude psüühika
- Õige hingamine – eluline põhitegur, praktilisi harjutusi
13.00 – Lõuna ja puhkus
14.00 – ”Krooniliste terviseprobleemide leevendamine kanepiõlitoodete abil” - OÜ Eluvägi esindaja
Ene Eisenberg-Lindqvist tutvustab kanepiõlitoodete rolli krooniliste haiguste leevendamisel.
Esitluse järel on võimalik tooteid soetada soodushindadega.
16.00 – Kokkuvõtted ja kojusõit, orienteeruv saabumine Tallinna kell 18.30.
Konverentsi osavõtutasu ühingu liikmetele on 40 €, teistele 52 €. 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 11. november 2016.
Teie aktiivsele osavõtule lootes,
Eesti Psoriaasiliidu juhatus

