
 
 

Sydämen asialla – asiaa primaari- ja 
sekundaaripreventiosta luentosarja 

 

Järjestäjä Suomen Kardiologinen Seura, preventiojaos. 

Tilaisuutta tukee sopimuspohjaisella koulutustuella Bayer Oy. 

 
Aika ja paikka: ke 25.11.2020, Joensuun Tiedepuisto, Louhela-Sali,  

Länsikatu 15, 80110 Joensuu 

 

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. 

 

Ohjelma  
 

16.30-16.55  Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 

 

16.55-17.00 Tervetuloa ja avaussanat 

Puheenjohtaja, dosentti, kardiologian el, Tuomas Rissanen, Pohjois-Karjalan 

keskussairaala, Sydänkeskus 
 
17.00-17.30 Erittäin suuren riskin valtimotautipotilas – miten tunnistat ja miten hoidat? 

Jari Laukkanen, professori, osastonylilääkäri, KSSHP 
 

17.30-18.00 Kannattaako preventio vai lopputapahtuman hoito – terveystaloudellinen 

näkökulma. 

 Janne Martikainen, professori, Itä-Suomen yliopisto 

  

18.00-18.30 Miksi lihavuus käy sydämen päälle? 

 Markku Savolainen, professori, Oulun yliopisto 

  

18.30-18.45 Tauko 

 

18.45-19.30 Uudet dyslipidemiasuositukset potilasesimerkkien valossa - interaktiivinen. 

 Seppo Lehto, dosentti, Lapin keskussairaala 

 

21.00  Tilaisuus päättyy 

 

 

 

 

 
  

  



 
 

LISÄTIEDOT 

Kurssin johtaja: Sisätautien ylilääkäri, medisiinisen hoidon tulosalueen johtaja Seppo Lehto, Lapin keskussairaala, puh. 040 619 

6600, s-posti: seppo.lehto@lshp.fi 

Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa uusinta tietoa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä, tunnistamisesta ja hoidosta. 

Kohderyhmä: Luentokiertueen kohderyhmänä ovat terveyskeskuslääkärit, kardiologian, neurologian, sisätautien, sydän- ja 

rintaelinkirurgian, verisuonikirurgian sekä yleislääketieteen erikoislääkärit sekä erikoistuvat lääkärit. Kurssille voivat osallistua 

myös lääkkeen määräämiseen oikeutetut 5. ja 6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijat.   

Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua tilaisuuteen Suomen Kardiologisen Seuran internet-sivujen www.fincardio.fi kautta; 

paikan päällä olevaan tilaisuuteen 18.11. mennessä, etäosallistujaksi 24.11. klo 11.00 mennessä. Etäosallistuja voi esittää 

tilaisuuden aikana kysymyksiä kirjallisesti ja linkki etäosallistumiseen toimitetaan sähköpostitse edellisenä päivänä. * 

Erikoistumispisteet: Tilaisuus on hyväksytty erikoislääkäritutkinnon teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 3 h ajalta 

seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede, geriatria, kardiologia, neurologia, sisätaudit/ eriytyvä koulutus, sisätaudit/ 

runkokoulutus, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto, verisuonikirurgia sekä yleislääketiede. 

Palaute/ todistus: Suomen Kardiologinen Seura on koulutuksia järjestäessään sitoutunut noudattamaan Pro Medicon 

(Duodecim) suosituksia sekä sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin sähköinen arviointijärjestelmä). 

Todistuksen saamisen edellytys on palautelomakkeen täyttäminen ja palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä 

alkaen. Suosittelemme arvioinnin täyttöä laitteella, josta voit tulostaa kurssitodistuksen heti perään (ei voi tulostaa toisella 

käyttökerralla). Lisätietoja tulostuksesta palautelinkin kautta avautuvalla todistussivulla. Linkki palautelomakkeeseen 

lähetetään osallistujille ilmoittautuessa annettuun sähköpostiosoitteeseen n. 1-3 vk kurssin jälkeen.  

Lisätiedot ja tiedustelut: Lisätietoja www.fincardio.fi sekä koulutuskoordinaattori Jaana Kemppainen, puh. 050 592 1847, s-

posti: jaana.kemppainen@fincardio.fi. Paikallisista järjestelyistä lisätietoja antaa Sales Manager Petri Kukkonen, s-posti: 

petri.kukkonen@bayer.com, gsm. +358 40 622 7447. 

Osallistumismaksu: Tilaisuus on maksuton. Tilaisuutta tukee sopimuspohjaisella koulutustuella Bayer Oy. 

Tarjoilut ja tukijan puheenvuoro: Virvokkeita ja pientä purtavaa on tarjolla ennen tilaisuutta ja tauon aikana. Tukijan 

puheenvuoro klo 19.30 jonka jälkeen buffet-illallinen klo 19.45 alkaen paikan päällä oleville. 

 

* Ilmoittautumalla koulutustilaisuuteen annat luvan tallentaa tietosi Suomen Kardiologisen Seuran koulutusrekisteriin. 

Koulutusrekisteritietoja tullaan säilyttämään 10 vuoden ajan. Koulutusrekisterin tietosuojaseloste löytyy Seuran nettisivuilta. 

Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
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