
JÄSENKIRJE HELMIKUU 2016 
 

Hyvä Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n jäsen, 

Hyvää alkanutta vuotta 2016!  

Vuonna 2015 yhdistyksemme järjesti jälleen aktiivisesti diabetesalan 
koulutustilaisuuksia. Kesäklubi järjestettiin elokuussa tuttuun tapaan Tampereella 
Diabeteskeskuksessa. Valtakunnallinen Diabetespäivä marraskuussa Paasitornissa 
houkutteli hienosti osallistujia jälleen yli 600. Parhaat kiitokset järjestelyihin 
osallistuneille, sekä sponsoreille! Lisäksi yhdistyksemme oli mukana järjestämässä 
Kansallista Diabetes-Jalka–symposiumia Messukeskuksessa lokakuussa ja 
Lääkäripäivien Diabetes-session Messukeskuksessa tammikuussa 2016.	   

Vuoden 2016 keväällä Lihavuus- ja metaboliakirurgian yhdistyksen ja 
Diabetestutkijoiden ja Diabetologien yhteiskokous pidetään 14-15.4.2016 Hotelli 
Kämpissä Helsingissä (ohjelma ja ilmoittautumislinkki ohessa). 
 
Yhdistyksen kesäkokous järjestetään perinteiseen tapaan 19-20.8.2016 
Diabeteskeskuksessa Tampereella.  

 
Ohessa myös tietoa muista vuoden 2016 tulevista koulutuksista. 
 

Helsinki Metabolic Symposium, 14-15.4.2016  

Paikka: Hotelli Kämp, Helsinki 
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki: http://www.metabolicsymposium2016.fi 
 
Kongressissa käsitellään monipuolisesti lihavuuteen liittyviä metabolisia ongelmia ja 
koulutus sopii erityisen hyvin diabetes- ja lihavuuspotilaita hoitaville konservatiivisten 
alojen lääkäreille. Suomalaisista lihavuuden hoidon asiantuntijoista kongressin 
ohjelman ovat suunnitelleet ja tilaisuudessa luennoivat apulaisprofessori Kirsi 
Pietiläinen, professori Jussi Pihlajamäki ja dosentti Vesa Koivukangas. Professori 
Fredrin Bäckhed (Ruotsi) luennoi elimistön mikrobiomin yhteyksistä lihavuuteen, prof 
Pattou (Ranska) diabeetikon maksasairauksista ja prof Knop (Tanska) 
lihavuuskirurgian ja uusien diabeteslääkeekkeiden vaikutusmekanismeista ja prof Pirjo 
Nuutila PET CT:n mahdollisuuksista metabolisen häiriön tutkimisessa.	   Kongressin 
hintaan (350€) sisältyy iltajuhla Kämpissä.  

 



Thursday 14.4.2016: Bariatric surgery now and in the future 

1130- 1230: Improvement in glucose tolerance, insulin resistance and beta cell function after bariatric 
surgery - shared mechanisms of bariatric surgery and novel diabetes medications - Filip K. Knop 
(Denmark) 
 
1230- 1330: Gut microbiota in metabolic diseases – effects of bariatric surgery in microbiota - 
Fredrik Bäckhed (Sweden) 
 
1330-1400: Obesity surgery indications for patients with diabetes: should we operate on patients with 
a BMI less than 35? - Vesa Koivukangas 
 
Coffee 1400-1430 
 
1430- 1515: Bariatric surgery from adolescency to retirement age – diversity of bariatric patients - 
Torsten Olbers (Sweden) 
 
1515-1600: New surgical methods - Anne Juuti 
 
1600-1630: Safety of bariatric surgery and overall mortality – whether it is safer to operate on than 
not to operate? - Torsten Olbers 
 
1630-1700: Panel discussion: indications of bariatric surgery in future. 
 
Dinner 1900  
  
 
Friday 15.4.2016: Diabetes, metabolism and bariatric surgery 
 
0900- 0940: How does obesity surgery change cholesterol and fatty acid metabolism? - Jussi 
Pihlajamäki 

 
0940- 1020: What has PET CT shown us from obesity and bariatric surgery? - Pirjo Nuutila 
 
Coffee 1020- 1050 
 
1050- 1150: Diabetic liver and bariatric surgery - Francois Pattou (France) 
 
1150-1220: Follow-up of patient after bariatric surgery - Kirsi Pietiläinen 
 
 



Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n kesäkokous 19-20.8.2016 
 
Diabeteskeskus, Aitolahti, Tampere 

Aihe: Diabetes ja immunologia – mekanismit ja uudet hoitomahdollisuudet.  

 

XIV Valtakunnallinen Diabetespäivä  

Alustava  pvm: 23.11.2016, paikkana Finlandia-talo.  

 

Skandinaavinen Diabeteskokous (SSSD) 2016 

Reykjavikissa, Islannissa 21-22.4.2016. www.sssd2016.is 

  

Nordic Diabetic Foot Symposium 

Pohjoismainen Diabetes Jalka –symposium: http://nordicdiabeticfoot.com 

 

Matka-apurahat 

Yhdistys jakaa enintään tuhannen (1 000) euron suuruisia matka-apurahoja alle 37-
vuotiaille jäsenilleen, jotka esittävät tuloksiaan kansainvälisissä DIABETESalan 
kokouksissa. Hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen jo edeltävänä vuonna eli v. 2016 
hakijoiden tulee olla jäseniä jo 2015. Apurahoja voi hakea ilman määräaikaa ympäri 
vuoden. Matka-apuraha maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan alkuperäisiä kuitteja 
vastaan. Ohjeet yhdistyksen kotisivuilla: 

 http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/jasenyhdistykset/diabetestutkijat_ja_diabetologit 

 

Hyvää alkanutta vuotta ja talvea toivottaen, 

Henna Cederberg-Tamminen 
yhdistyksen sihteeri 
henna.cederberg@fimnet.fi 


