Dagskrá Læknadaga 2012
Mánudagur 16. janúar
09:00-12:00

Offita, mör og flökkufita

12:10-13:00
		
		
		

Sykursýki II
Fundur styrktur af Novo Nordisk
Djúpslökun (Yoga Nidra)
Saga Íslendinga: Vitnisburður erfðafræðinnar

13:10-16:10
		
16:30		
20:00		
		
		

Hreyfing sem meðferðarform
- raunverulegur valkostur
5 km hlaup
Opnunarhátíð Læknadaga
Geðsjúkdómar og persónuleikaraskanir
í dægurlögum, með tóndæmum

Þriðjudagur 17. janúar
07:30-08:45
		
		
		
09:00-12:00
09:00-12:00
		
09:00-12:00
		

Hver eru vísindalegu rökin fyrir
samverkandi áhrifum geðrofs- og
þunglyndislyfja?
á vegum AstraZeneca
Yfirlitserindi
Glíman við sjaldgæfa sjúkdóma:
vonir og væntingar
Eftirlit landlæknis með lyfjaávísunum lækna:
Samstarf eða forsjárhyggja?

12:10-13:00
		
		
		
		

Hypertrophic Cardiomyopathy
– hver er staðan á Íslandi?
Nýjungar í endurlífgun
Fundur styrktur af Vistor
Slysavarnir - hlutverk lækna

13:10-16:10
		
13:10-15:40
		
13:10-16:10
13:10-16:10
16:30-18:00
		

Starfskulnun: Áhættuþættir – Afleiðingar –
Viðbrögð – Hlutverk lækna
Ísetning ósæðarloku með þræðingar
tækni (TAVI)
Kviðverkir hjá börnum
Liðástungur – vinnubúðir
Gáttatif – nýir meðferðarkostir
á vegum Boehringer

Miðvikudagur 18. janúar
07:30-08:45
		
07:30-08:45
		
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00

Morgunverðarfundur
á vegum AstraZeneca
Gláka. Vísbendingar um gæði lyfjameðferðar
aldraðra. Fundur á vegum Actavis
Yfirlitserindi
D-vítamín, bætir, hressir og kætir
Bráðalækningar

12:10-13:00
		
		
		
		

Jónaraskanir
Endovascular treatment
Fundur styrktur af Lyfjaumboði I, hjá Vistor
Sjálfshjálp með aðstoð veraldarvefsins
Fundur styrktur af Janssen

13:10-16:10
13:00-16:10
13:10-16:10
13:10-16:10
		
16:30-18:00
		

Fórur öldungadeildar, list og fræði
Er mygla meinsemd fyrir menn?
10 tilfelli af barnadeild Landspítalans
Fyrstu viðbrögð læknis á slysstað
– vinnubúðir (í bílakjallara Hörpu)
Liðbólgur
Fundurinn er á vegum Roche

Fimmtudagur 19. janúar
07:30-08:45
		
07:30-08:45
		
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00

Flogaveiki   
Fundur á vegum Actavis
Alkóhól, afneitun og læknirinn
Morgunverðarfundur á vegum Lundbeck
Heilsugæslan og þýðing hennar
Máttur tengsla. Áhrif lífsreynslu á heilsufar
Framheilinn - Lobus frontalis
Endurlífgun barna – vinnubúðir

12:10-13:00
		
		
		
		

Starfsendurhæfing
Er hægt að framkvæma ERCP á
landsbyggðinni? Sjúkrahúsið á Akureyri,
27 ára reynsla
Male sexuality and depression

13:10-16:10
13:10-16:10
		
13:10-16:10
13:10-16:10
16:30-18:00
		

Alkóhól er ennþá „the great imitator“
Erfiðu nefin - nefbólgur, ofnæmi, sýkingar og
þegar þessi vandamál blandast saman
PCOS frá fósturskeiði til fullorðinsára
Fjölbreytileiki einhverfurófsins
Kynáttunarvandi í gær, í dag og á morgun
Málþing á vegum Bayer

Föstudagur 20. janúar
07:30-08:45
		
		
09:00-12:00
		
09:00-12:00
09:00-12:00

Kynlíf og krabbamein
Morgunverðarfundur á vegum Novartis og
Sanofi
Nýjungar í meðferð þvagsýrugigtar
og þvagsýruhækkunar
Siðblinda
Járnofhleðsla

12:10-13:00
		
		
		

Kynferðisofbeldi - gerendur og þolendur
Persónuleikaraskanir í Íslendingasögum
Fundurinn er styrktur af Vistor
Hamfaralækningar

13:10-16:10
		
		
13:10-16:10
13:10-16:10

Athyglisbrestur og ofvirkni barna og
unglinga. Hvernig hámörkum við gagnsemi
og lágmörkum skaðsemi metýlfenídat-lyfja?
Af lófakreppu (Dupuytrens disease)
Nýliðun og viðhald mannafla lækna

16:15
		

Lokadagskrá Læknadaga - glíma spekinga
- kokdillir

European Accreditation Council for Continuing Medical
Education hefur veitt Læknadögum EACCME® viðurkenningu allt
að 30 einingum (ECMEC – European Continuing Medical Education Credits) sem samsvarar allt að 6 einingum á dag.

Skráning á innra neti www.lis.is

