
EESTI 

PSORIAASILIIT 
kutsub 

                                         SÜGISKONVERENTSILE   
                                       

Eesti Psoriaasiliit ootab psoriaasihaigeid, koostööpartnereid ja kõiki teisi huvilisi sügiskonverentsile 

“Psoriaasi kaasaegne käsitlus ja patsiendi hetkeprobleemid”, mis toimub 18.-19. novembril 2017  

Pühajärve SPA & Puhkekeskuses. 

 

PÄEVAKAVA: 

18. november 

08.00 – Väljasõit Tallinnast Balti Jaama bussiparklast 

11.30 – Saabumine Pühajärve SPA & Puhkekeskusesse, registreerimine  

12.00 -  “Vee ja Tule tasakaal organismis. Probleemid tasakaalutuse puhul” – Eha Koger,  

             tervisespetsialist pöörab tähelepanu põletikulistele probleemidele organismis ja toitumisele 

             nende puhul.      

13.30 –  Lõunasöök ja puhkus  

14.30 –  Dr. Ene Pärna, TÜ Kliinikumi arst-dermatoveneroloogi koolitusprogramm: 

              - “Psoriaasi kaasaegse ravi hetkeseis ja uuendused” 

              - “Stressi mõju nahaprobleemidele”  

16.30 – “Uuenduslikud suunad nahahoolduses”– Eesti Psoriaasiliit 

             Tutvustame uusi nahahooldustooteid Eesti turbast ja Iisraelist pärit Surnumere kosmeetikat. 

17.00 – Tervisetoodete individuaalne tutvustus ja müük soodushindadega, majutamine  

18.30 – Õhtusöök ja puhkus 

20.00 – Saunakeskuse külastamise võimalus 

19. november 

08.00 – Hommikusöök  

09.00 – Tervisliku liikumise pooltund värskes õhus             

10.00 – “Uudised ja uuendused Eesti tervishoiusüsteemis” – Kadri Tammepuu ja Kaido Kolk,  

             Eesti Patsientide Liidu esindajad teevad ülevaate tervishoiusüsteemi hetkeseisust.  

10.45 – “Muudatused sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste süsteemis” – Senta-Ellinor Michelson,  

              Tartu Puuetega Inimeste Koja juhataja 

11.30 -  Vaheaeg tubade vabastamiseks  

12.00 -  Arutelu teemal “Probleemid patsiendi töövõime hindamisel”   

              Arutelu pühendame töövõime hindamise või puude raskusastme määramise käigus 

              enimkerkinud probleemidele.  

13.00 -  Lõunasöök    

14.00 – “Vaegkuulmisest ja vaegkuulja toimetulekust” – Ene Oga, Eesti Vaegkuuljate Liidu 

             rehabilitatsioonijuht jagab infot vaegkuulmisest ja sellega seonduvatest  

             sotsiaalprobleemidest. 

15.30 – Kokkuvõtted ja ühingu lähiaja tööplaanid  

16.00 -  Kojusõit, orienteeruv saabumine Tallinna kell 19.30. 

Osavõtutasu liidu liikmetele on 46 €, teistele 60 €. (Oma transpordiga tulijatel palume osavõtutasu 

suhtes leppida täiendavalt kokku). Osavõtutasu tuleb tasuda Eesti Psoriaasiliidu arveldusarvele nr. 

EE101010052032580002 SEB pangas või sularahas kassasse.   

Lisainfo ja registreerimine tel. 5052455 (Georg Jurkanov) või e-mailil: georg.jurkanov@gmail.com 

Registreerimise tähtaeg on  11. november 2017. 

 

Teie aktiivsele osavõtule lootes, 

Eesti Psoriaasiliidu juhatus 

 
NB! Ürituse korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi. 
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