SUOMEN OROFAKIAALISEN
TERAPIAN YHDISTYS ry.

Jäsenkirje
4/2011

Tervehdys taas kaikille Sotylaisille!
Soty ry järjestää perjantaina 10.2.2012 koulutuspäivän aiheesta
”Harvinaiset Orofakiaaliset Oireyhtymät ja niiden kuntoutus”.
Koulutuspäivän tarkoituksena on tutustuttaa osallistujat harvinaisiin oireyhtymiin, joissa suun,
kasvojen ja kielen/puheen kehityksen ongelmat ovat keskeisiä. Kouluttajina toimivat alan
johtavat kotimaiset lääketieteen asiantuntijat sekä kuntoutuksen erityisasiantuntija Ruotsista.
Koska nämä oireyhtymät ovat harvinaisia, ei asiantuntijoillekaan synny helposti laajaa
kokemusta oireyhtymiä sairastavien hoidosta. Tämän vuoksi "hyvät hoitokäytännöt” kehittyvät
hitaasti. Koulutuspäivän tarkoituksena on jakaa kokemuksia harvinaisia orofakiaalisia
oireyhtymiä sairastavien henkilöiden diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta.
Kohderyhmänä ovat näiden potilaiden kuntoutuksesta kiinnostuneet terveydenhuollon
ammattilaiset (erikoistuvat lääkärit, hoitajat ja terapeutit). Koulutusta on haettu teoreettiseksi
kurssimuotoiseksi erikoislääkärikoulutukseksi lastentauteihin, lastenneurologiaan, foniatriaan,
korva-, nenä-, ja kurkkutauteihin sekä ortodontiaan erikoistuville.
Paikka: Folkhälsan, Topeliuksenkatu 20, Helsinki
Päivä: 10. helmikuuta 2012
Ilmoittautumiset 15.01.2012 mennessä www.soty.fi/ilmoittautuminenkoulutukseen.html. Ilmoittautumisen yhteydessä voit halutessasi lähettää oman
potilastapauksesi keskustelua varten yhdistyksen sivujen kautta. Tapauksen voit esitellä
tilaisuudessa itse tai antaa sen järjestäjille esiteltäväksi.
Koulutuksen hinta on 145 €, kun ilmoittaudut ennen 1.1.2012. Tämän jälkeen
ilmoittautuville hinta on 165 €. Hinta sisältää lounaan ja kahvit. Vuoden 2012 jäsenmaksun
maksaneille -15€ hinnasta. Osallistumismaksu maksetaan SOTY ry:n tilille 80002613206985 .

Muistutamme vielä jäseniämme huolehtimaan jäsenmaksuasiansa kuntoon.
Jäsenmaksu (15€/vuosi) maksetaan em. Soty ry:n tilille.
Tapaamisiin Folkhälsanilla!
ps. liitteenä koulutuspäivän tämänhetkinen ohjelma. Pienet muutokset ovat mahdollisia.
Helsingissä 8.11.11

Ritva Paetau
puheenjohtaja

Hanna Jäntti
sihteeri

OHJELMA
08.30→

ILMOITTAUTUMINEN, AAMUKAHVI, TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN

09.00

Tervetuloa. Yhdistyksen pj. Ritva Paetau

09.15 - 10.00 Johdatus Harvinaisiin Orofakiaalisiin oireyhtymiin. Oireyhtymien syntymekanismeista ja liitännäisongelmista.
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, Dosentti Sirpa Ala-Mello
10.00 - 10.45 Harvinaista orofakiaalista oireyhtymää poteva potilas. Tyyppioireista
hoidon suunnitteluun.
Foniatrian erikoislääkäri, Dosentti M-L Haapanen
10.45 - 11.30 Pienikokoisen alaleuan kirurgis-ortodonttinen hoito.
Oikomishoidon erikoishammaslääkäri, Dosentti Kirsti Hurmerinta
11.30 - 12.30 LOUNAS LUNCH
12:30 - 13:15 Synnynnäisen kasvohermohalvauksen hoito.
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, Dosentti Sinikka Suominen
13:15 - 14:00 Sensory motor treatment for patients with rare disorders and oral motor dysfunctions - experiences from Mun-H-Center, a Swedish national orofacial centre
of expertise.
Logoped, Åsa Mogren
14:00 - 14:30 KAHVI JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN
14:30 - 15:15 Sensory motor treatment continued.
Logoped, Åsa Mogren
15:15 - 16:00 Potilastapausten käsittely - Cases presented and commented.
16:00

KOULUTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

