
JÄSENKIRJE KESÄKUU/2014
-----------------------------------------
Hyvä Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n jäsen, Kesä on jo ovella ja lomat alkavat kohta, joten
varaa jo nyt kalenteriisi aikaa yhdistyksemme koulutuksille loppukesällä ja syksyllä. Perinteinen kesäklubi
rapujuhlineen järjestetään tänä vuonna 34. kerran Tampereen Diabeteskeskuksessa elokuun lopussa.
Teemana on ”Hypoglycemia – a challenge” ja järjestäjinä Jorma Lahtelaja Marja-Terttu Saha Tampereen
yliopistosta. Taatusti mielenkiintoiseen kokoukseen mahtuu rajallinen määrä osanottajia
ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ilmoittaudu hyvissä ajoin. Majoitus on mahdollista myös Tampereen
keskustan hotelleissa. Mahdollisen hotellivarauksen jokainen hoitaa itse.
Huomioi myös UUSI Matka-apuraha EASD:n vuosikokoukseen diabetologeille ja diabetestutkijoille.
Apurahoista lisää kirjeen lopussa. Anomukset ennen 15.6.2014.
***************************************************************************
Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n kesäkokous 22.-23.8.2014
Finnish Diabetes Research Society; Summer Meeting August 22-23, 2014
HYPOGLYCAEMIA – a challange for research and
clinical practise
Venue: Diabeteskeskus / Diabetes Center, Aitolahti, Tampere
Friday, August 22, 2014
15.00 - 16.00 Registration, coffee and sponsors' exhibition
16.00 - 16.45 Epidemiology of hypoglycaemia
Ulrik Pedersen-Bjergaad, Hillerød University Hospital, Copenhagen
16.45 - 17.30 Pathophysiological aspects behind hypoglycaemia
Per-Erik Lins, Karolinska, Sweden

DISCUSSION 15min
17.45 - 18.15 Coffee break and sponsors' exhibition
18.15 - 18.50 Sudden death and other cardiovascular consequences of hypoglycaemia
Heikki Huikuri. Oulu, Finland
18.50 - 19.30 Children and hypoglycaemia
Päivi Keskinen, Tampere, Finland
19.30 - 19.45 Sponsors' presentations
22.00- Moonlight Dinner with Crayfish traditions

Saturday, August 23, 2014
8.00- Breakfast
9.00 - 9.35 Hypoglycaemia and cognitive function
Riitta Hannonen, Carea, Kotka
9.35 - 10.10 Prevention of hypoglycaemia in clinical practise
Markku Saraheimo, Folkhälsan Research Center, University of Helsinki

DISCUSSION 15min
10.10–10.30 Coffee break and sponsor’s exhibition
10.30 - 11.15 Incretin system and regulation of hypoglycaemia
Michael Nauck, Bad Lauterberg, Germany
11.15 - 12.15 ADA/EASD rehearsals (10 + 5 min)
The effects of bariatric surgery on splanchnic blood flow and metabolism in morbidly obese
subjects
Henri Honka, Turku
Weight loss normalizes lowered mu-opioid receptor availability in the morbidly obese,
Henry Karlsson, Turku
12.15 – 12.45 Meeting of the Finnish Diabetes Research Society (in Finnish)
13.00 Lunch and Departure
Ilmoittaudu pe 15. elokuuta mennessä Diabeteskeskukseen Tarja Pentti, tarja.pentti@diabetes.fi, p. (03)
2860 223. Mukaan mahtuu 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, majoitus ja ruokailut sisältyvät
osallistumiseen. Osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta. Jäseneltä peritään osallistumismaksu
vain, jos jää tulematta eikä ole peruuttanut osanottoa vähintään viikkoa aikaisemmin (tällöin peritään 65
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euroa). Muilta osallistumismaksu on 35 euroa, ja se tulee maksaa ennen kokousta (kuitti mukaan).
Ilmoitathan, jos sinulla on ruoka-aineallergioita.
Pankkitili: Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry, Nordea FI24 1146 3001 0660 98.
***************************************************************************
Kesäklubin yhteydessä pidetään myös yhdistyksen jäsenkokous. Tervetuloa! Ohessa asialista:

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry Yhdistyksen kesäkokous 2014 Tampereen Diabeteskeskuksessa
la 23.8.2014 klo 12.15
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
5. Tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen esittäminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavaksi toimikaudeksi ja keskustelu
tulevien kokousten aiheista ja päivämääristä
10. Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen
11. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Yhdistyksen muu toiminta
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

NUOREN DIABETESTUTKIJAN PALKINTO 2014
Suomen Diabetestutkija ja Diabetologit r.y. (www.diabetes.fi) palkitsee vuosittain nuoren diabeteksen
alueelta aikana 1.7.2013-30.6.2014 (ikä 30.6.2013 korkeintaan 40 vuotta) väitelleen tutkijan. Hakijan on
oltava diabetestutkijoiden jäsen - ei-jäsenten tulee liittyä jäseniksi. Valtakunnallisille Diabetespäiville
yhdistyksen hallitus valitsee kolme väitellyttä tutkijaa. Palkinnot jaetaan Valtakunnallisten Diabetespäivien
yhteydessä (20.11.2014) pidettävän 15 min luennon perusteella. Luennon arvioi yhdistyksen hallitus.
Arvioinnissa kiinnitetään tasapuolisesti huomiota tieteelliseen sisältöön ja hakijan omaan osuuteen
tutkimuksen teossa, esitykseen ja siihen, miten luennon pitäjä aikoo tulevaisuudessa toimia diabeteksen
parissa. Kaikki kolme päivillä esiintynyttä palkitaan: 1. palkinto 2000 EUR, 2. 1000 EUR ja 3. 500 EUR.
Yhdistyksen hallitus pyytää kiinnostuneita väitelleitä lähettämään dosentti Jussi Pihlajamäelle
(jussi.pihlajamaki@uef.fi) tiedon osallistumishalukkuudestaan sekä väitöskirjan pdf-muodossa 30.6.2014
mennessä. Valtakunnallisille päiville valituista esiintyjistä lähetetään tieto 31.8.2014 mennessä.

XIII VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ 20.11.2014
pidetään Espoon Dipolissa. Ilmoittautumiset Diabetesliiton sivujen kautta, osoitteessa
http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/jasenyhdistykset. Ohjelma ilmestyy sivulle elokuun lopussa.
Ilmoittautumislinkki aukeaa 1.9.2014.

Matka-apuraha EASD:n vuosikokoukseen diabetologeille ja diabetestutkijoille
Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit Ry jakaa 4-5 suuruudeltaan korkeintaan 1000 - 1200 € matka-
apurahaa EASD:n 50. vuosikokoukseen (Wien, 15.-19.9.2014). Apurahan sponsorina on Eli Lilly.
Matka-apurahaa voivat hakea:
- Suomessa kliinistä työtä tekevät lääkärit, jotka toimivat/kouluttautuvat diabetologian tai endokrinologian
alalla. Abstraktin lähettäminen kokoukseen katsotaan eduksi hakijalle.
- Vähintään 4. vuosikurssin suorittaneet diabetestutkimusta tekevät lääketietieteen kandidaatit, jotka ovat
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lähettäneet kokoukseen tieteellisen abstraktin
Apuraha on tarkoitettu matka-, rekisteröitymis- ja majoituskuluihin. Näistä kuluista voidaan kattaa kuitteja
vastaan matkakuluja halvimman matkustustavan mukaan, rekisteröintikuluja EASD:n jäsenhinnan
mukaisesti ja kokouksen aikainen hotellimajoitus. Ateria tms. kuluja ei apurahasta voida kattaa.
Vapaamuotoisista hakemuksista (korkeintaan 700 sanaa) tulee ilmetä hakijan lyhyt CV, kokemus kliinisestä
diabetestyöstä/diabetestutkimuksesta, miten EASD:n kokoukseen osallistuminen hyödyttää hakijaa
kliinisessä/tieteellisessä pätevöitymisessä diabetetologian alalla ja mahdollisen lähetetyn abstraktin otsikko
ja kategoria. Hakemukset yhteystietoineen lähetetään 15.6. mennessä osoitteella carol.forsblom@hus.fi
Päätöksestä tiedotetaan hakijalle kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Abstraktin lähettäneen apurahan
saajaa pyydetään esittelemään tutkimuksensa posterina/suullisesti Diabetestutkijoiden ja Diabetologien
syyskokouksessa.
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Kesäterveisin,

Carol Forsblom
yhdistyksen sihteeri
puh. 09-47171905
gsm: 040-5559556
carol.forsblom@hus.fi
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