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MÁNUDAGUR 20. JANÚAR

09:00-12:00 Efnaskiptadúettinn offita og sykursýki 2
 Fyrri hluti
09:00-12:00 50 ára saga og þróun barna og unglingageðlækninga  
 á Íslandi og staðan í dag 
 Fyrri hluti

12:10-13:00  HÁDEGISVERÐARFUNDIR 
 n Framtíð og þróun almennra lyflækninga  
    á sjúkrahúsum landsins: 
 n Baráttan við holdsveikina og  
    Holdsveikraspítalinn í Laugarnesi
 n Lungnakrabbamein, hver er staðan og hvað er framundan?

13:10-16:10 Efnaskiptadúettinn offita og sykursýki 2
 Síðari hluti
13:10-16:10 50 ára saga og þróun barna og unglingageðlækninga  
 á Íslandi og staðan í dag 
 Síðari hluti

16:20-17:00 Setning Læknadaga

ÞRIÐJUDAGUR 21. JANÚAR

09:00-12:00 Kulnun meðal lækna - hvað er til ráða?  
09:00-12:00 Umhverfið og lungun
09:00-12:00 Nýjungar í lyfjameðferð: Vonir og áskoranir

12:10-13:00  HÁDEGISVERÐARFUNDIR 
 n Eftirminnilegar stundir úr starfi heimilislækna
 n Læknar og umhverfið
  n The microbiome and migraine

13:10-16:10 Skimun fyrir krabbameinum – erum við á réttri leið?
13:10-16:10 Hagnýt erfðalæknisfræði og erfðaráðgjöf
13:10-16:10 Meltingarvandamál frá vöggu til grafar 
13:10-16:10 Einföld hjartaómskoðun – vinnubúðir

MIÐVIKUDAGUR 22. JANÚAR

09:00-12:00 Hvað er efst á baugi í hjartalækningum?  
09:00-12:00 Lifrarsjúkdómar í heilsugæslunni 
09:00-12:00 Nokkur tilfelli af Barnaspítala Hringsins - gagnvirkt málþing 
09:00-12:00 Gigt – vinnubúðir

12:10-13:00  HÁDEGISVERÐARFUNDIR 
 n Ávísanir ávanabindandi lyfja;  
    vandi læknisins eða kerfisvandi? 
 n Persónuleikaraskanir og siðleysi í Sturlungu
 n An update on management of migraine  
    - lessons learned from The Danish Headache Center

13:10-16:10 Primum non nocere
13:10-16:10 Heilsubrestur og færniskerðing hjá ungu fólki 18-25 ára 
13:10-16:10 Bráður nýrnaskaði innan og utan sjúkrahúsa 
13:10-16:10 Nokkur bráð inngrip - vinnubúðir

16:15-18:00 Á að lögleiða kannabis? 

20:00-22:00 Mín heilsa, mín jörð, mín ábyrgð  
 – Opið málþing fyrir almenning

FIMMTUDAGUR 23. JANÚAR

09:00-12:00 Meðferð nýrnasteinasjúkdóms:  
 Betra er að byrgja brunninn áður en ...
09:00-12:00 Síþreyta (Myalgic Encephalomyelitis)  
 – erum við einhverju nær?
09:00-12:00 Nýjungar í myndgreiningu

12:10-13:00  HÁDEGISVERÐARFUNDIR 
 n Smáforrit sem spáir fyrir um áhættu á augnsjúkdómi 
    hjá einstaklingum með sykursýki
 n Ristilskimun 55 ára einstaklinga – reynsla frá Norðurlandi
 n Evidence based efficacy and potential benefits  
    of adaptogens in stress and ageing

13:10-16:10 Meðferð og eftirlit sykursýki 2: Samstarf milli sérgreina
13:10-16:10 Eosinophilar og sjúkdómar
13:10-16:10 Einhverfa hjá fullorðnum - týnd kynslóð? 

16:15-18:00 Kjaramálafundur LÍ
  

FÖSTUDAGUR 24. JANÚAR

09:00-12:00 Bláæðasegasjúkdómur  – hvað er nýtt?
09:00-12:00 Kynlífsraskanir
09:00-12:00 Samfélag í samhengi öldrunar – málþing um öldrunarmál

12:10-13:00  HÁDEGISVERÐARFUNDIR 
 n Klínísk læknisfræði á 21. öld: Hafa hefðbundnar  
    aðferðir vikið fyrir hátækni?
 n Þróun samhæfðrar og þverfaglegrar fyrstu og  
    annarsstigs geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi

13:10-16:10 Stórar áskoranir í heilbrigðisþjónustu á 21. öld 
13:10-16:10 Kortisón. Lífsnauðsynleg eða lífshættuleg meðferð?
13:10-16:10 Ný nálgun og ný sýn á heilsu

16:20 Lokahátíð Læknadaga - Glíma
17:00 Kokdillir

20.- 24. janúar í HÖRPUDAGSKRÁ
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LÆKNADAGAR ERU Í GÓÐUM HÖNDUM 
Iceland Travel Ráðstefnur hefur haldið utan um skipulag Læknadaga til margra ára.

Iceland Travel Ráðstefnur sérhæfir sig í skipulagningu, undirbúningi 
og utanumhaldi ráðstefna, funda og viðburða.

radstefnur@icelandtravel.is


