V. a. Eesti Kiirabi Liit

Kutsume Teie Liidu liikmeid interdistsiplinaarsele seminarile „Verelible”, mis toimub 20.märtsil
2020.a. kell 09.00 - 17.10 Tallinnas Apollo Kino Solaris, Saku saalis (Solarise Keskus, Estonia pst 9,
3. korrus).
Seminari auditooriumiks on eeskätt erinevate erialade arstid, residendid, õed, laborispetsialistid,
bioanalüütikud. Kavas on käsitleda vereloomkonna füsioloogiat, patofüsioloogiat, erinevaid
vereloomkonda haaravaid hea- ja pahaloomulisi haigusi, nende diagnostikat ja ravi.
Seminari esialgne ajakava on järgmine (korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi):
09.00 registreerimine, tervituskohv
I OSA Verekeskus
09.55 Avamine
10.05 Verelibled – kust nad tulevad, millised nad on ja miks.
10.25 Kas veregrupp määrab meie dieedi?
10.45 Veredoonorluse lühi- ja pikaajalised mõjud.
11.05 Verelibledest saab ravim.
11.20 Vererakkude kasvatamine, kunstlikud hapnikukandjad.
11.40 Rakuravi.
12.00 Lõuna
II OSA Healoomulised haigused
13.00 Referentsväärtused, mis on vähe ja mis on palju.
13.20 Erütrotsüüte vähe ja palju.
13.40 Trombotsütopeenia ja trombotsütoos - kas alati haiguslik?
14.00 Leukotsütoos ja leukopeenia.
14.20 Autoimmuunmehhanismid tsütopeeniate tekkes.
14.40 Liiga paks ja liiga kõhn.
15.00 Kohvipaus
III OSA Pahaloomulised haigused
15.30 Verehaiguste tsütogeneetiline taust.
15.50 Kuidas sünnib verehaiguste patoloogiline diagnoos, klassifikatsioon.
16.10 Radioloogia – erinevad pildid ja meetodid.
16.30 Äge leukeemia. Krooniline leukeemia.
16.50 Polütsüteemia, müeloproliferatiivsed haigused.
17.10 Kokkuvõte ja küsimused
Osalejatele väljastab Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskus digitaalse koolitustõendi.
„Verelible“ on järjekorras 15. interdistsiplinaarne koostööseminar. Varasemad teemad on olnud
Lümfisõlm, Veresoon, Intestinum, Neer, Väike liiges, Maks, Kops, Insult, Puus, Lülisammas,
Dementsus, Neuroendokriinsüsteem, Eesnääre ja Munasari.
Huvi ürituse vastu on olnud suur, osalejate arv on tõusnud algselt 350lt rekordilise 550ni.

Seminarile saab registreerida Regionaalhaigla kodulehel :
https://koolitus.regionaalhaigla.ee/conference/registration/51
Registreerimisel kehtib põhimõte first-come-first-served ning registreerimine lõpetatakse vabade
kohtade ammendumisel või hiljemalt 06.märtsil 2020.a.

Osavõtutasu on 50 EUR (kuni 06.03.2020, hiljem 100 EUR). Tasu sisaldab osavõttu seminarist,
ettekannete materjale, toitlustamist ja digitaalset koolitustõendit.
Koostööseminarile loetakse registreerituks peale osavõtutasu maksmist.
Osalemise tühistamine: hiljem kui 7 päeva enne konverentsi toimumist osalemise tühistamise korral
osalustasu ei tagastata.
Kutsume Teid üles edastama infot kavandatud ürituse kohta kolleegidele Teie erialaühendusest ja Teie
erialalt. Ootame elavat osavõttu koostööseminarist.
Loodame aktiivset osalemist!
„Verelible” korraldustoimkonna nimel
Äli Roose

