Syöpä-symposiumi
14.–15.5.2019 Hilton Airport, Vantaa
Koulutuspäivien aikana kuulet mitä tarkoittaa harvinaiset syövät ja sen mukanaan tuomat
erityispiireet. Mistä hoitaja, lääkäri ja potilas saa tietoa harvinaisesta syöpätaudista? Miten potilasta
hoitava ammattilainen voi kuulostaa luottamusta herättävältä, kun ei ole koskaan ennen kuullut
harvinaisesta taudista? Miltä potilaasta tuntuu kuin syöpäsairaus on hyvin harvinainen, mistä saada
vertaistukea? Koulutuspäivien aikana kuullaan useita eri huippuammattilaisia joiden
erikoisosaamistaan ovat harvinaislaatuiset syövät ja harvinaisuuden ongelmat.
Koulutuspäivät ovat moniammatilliset ja ohjelman sisällön ovat suunnitelleet Suomen syöpäyhdistys
ja Fioca Oy. Ohjelman suunnitteluun ovat osallistuneet myös Röntgenhoitajaliitto, Suomen
Fysioterapeutit ja Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS.
Koulutuksesta suositellaan hyväksyttäväksi 3 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutukseksi.

Ohjelma
1. PÄIVÄ

14.5.2019

8:00-9:00

Ilmoittautuminen ja aamupala

9:00-9:15

Symposiumin avaus Suomen Syöpäyhdistys

9:15-10:00

Harvinaiset syövät – mitä ne ovat?
Nea Malila, syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry

10:00-10:30

Keynote: Harvinaiset syövät, katsaus kansainväliseen tilanteeseen
Henna Degerlund, kehittämispäällikkö, Syöpärekisteri Suomen Syöpäyhdistys ry

Mitä terveydenhuollonammattilaisen tulee tietää harvinaisista syövistä?
10:30-11:00 Kristiina Aittomäki, perinnöllisyyslääketieteen professori ja genetiikan dosentti,
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, HUS
11:00-11:30 Tauko
Munasarjasyöpä ja sen harvinainen perinnöllinen muoto
11:30-12:00 Kristiina Aittomäki, perinnöllisyyslääketieteen professori ja genetiikan dosentti,
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, HUS
12:00-13:00 Lounas
Iltapäivällä mahdollisuus valita osallistuuko Sali 1 vai Sali 2 ohjelmaan.
SALI 1

13:00-13:30

Miten parisuhde voi, kun perheessä on sairaus?
Katariina Pelkonen, kouluttaja, Parisuhdekeskus Kataja

13:30-14:00

Suun ja hampaiden hoito syöpähoitojen aikana
Minna Mykkänen, suuhygienisti, kliininen asiantuntija, Mehiläinen

14:00-14:30

Sädehoidon erikoistekniikoita CyberKnife
Janne Heikkilä, fyysikko, KYS

14:30-15:00 Kahvitauko
15:00-15:45

Sädehoidon erikoistekniikoita; BNCT
Liisa Porra, fyysikko, HUS

SALI 2
13:00-13:45

Syöpäpotilaan hieronta
Martti Rajala, koulutettu hieroja

Fysioterapian mahdollisuudet syöpäpotilaan kuntoutumisessa
13:45-14:30 Marianne Himberg, fysioterapeutti, lymfaterapeutti, syövän hoidon kliininen
asiantuntija- opiskelija (YAMK)
14:30-15:00 Kahvitauko
15:00-15:45

Henkilökunnan jaksaminen ja omien voimavarojen tunnistaminen
Piia Kekäläinen, lehtori, Diakonia- ammattikorkeakoulu

2.PÄIVÄ

15.5.2019

8:30-9:00

Aamupala

9:00-9:30

Kokemuspuheenvuoro
Seija Luomaranta, lapsityönohjaaja ja työnohjaaja

9:30-10:15

Keynote: Neuroendokriiniset kasvaimet
Maija Tarkkanen, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, kliinisen onkologian
dosentti, erikoislääkäri, HUS, Syöpäkeskus, Kiinteiden kasvainten linja sekä
toimitussihteeri, Aikakauskirja Duodecim

10:15-10.45 Tauko
10:45-11:30

Harvinaisten syöpien erityistekniikat, NET-kasvaimet (Lu177-hoito)
Vappu Reijonen, fyysikko, HUS

11:30-12:30 Lounas
12:30-13:30

Harvinaiset lymfoomat
Sirkku Jyrkkiö, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti, TYKS

13:30-14:00 Kahvitauko
14:00-14:30

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen- hoitosuositus
Anja Terkamo-Moisio, TtT, tutkija, sairaanhoitaja, Itä-Suomen yliopisto

14:30-15:30

Psyykkinen tuki syöpään sairastuneen potilaan hoidossa Heidi Penttinen, LT,
syöpätautien erikoislääkäri, psykoterapeutti, HUS

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittaudu viimeistään 06.05.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=430)

Hinta
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
1.4.2019 saakka

Perushinta
2.4.2019-06.05.2019

Sairaanhoitajaliiton, fysioterapialiiton ja
röntgenhoitajaliiton jäsenhinta

349 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

399 € (+ alv 24 %)

455 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
p. 050 326 6750
Koulutuksen sisältö:
Heidi Kosonen, koulutuspäällikkö,
heidi.kosonen@fioca.fi
Yleiset peruutusehdot:
1kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista
ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen
sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle,
on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla. Yhteystietomme löytyy täältä >>(https://fioca.fi/fiocan-yhteystiedot/)
Fioca Oy:llä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Huonevaraukset:
Helsingin Hilton hotellit -10% BAR hinnasta (muutos- ja peruutuskelpoinen) – sopimusnumero
D113192166.
http://www3.hilton.com(https://www3.hilton.com/en_US/hi/search/findhotels/results.htm?view=LIST) – syötä
asiakasnumero kohtaan Add Special rate code , Corporate Account.

