Endopäivien pre-symposium
Hotel Scandic Park, Mannerheimintie 46, 00250 Helsinki 31.10.2018, klo 17:00
MSD järjestää 31.10.2018 Hotel Scandic Parkissa yhteistyössä Suomen Endokrinologiyhdistyksen kanssa 2018
Endopäivien perinteisen pre-symposiumin.
Koulutustilaisuuden tarkoituksena on kehittää osallistujien ammatillista osaamista, tarjota ajankohtaisimpia ja
kiinnostavimpia tieteellisiä näkökulmia diabeteksen hoidossa sekä mahdollisuuden keskusteluun kollegoiden
kanssa.
Koulutuksen sisällön suunnitteluun ovat osallistuneet:
Suomen Endokrinologiyhdistys ry:n hallitus sekä MSD Finland Oy.
Tilaisuus on tarkoitettu 2018 Endopäiville osallistuville lääkäreille.
Sydämellisesti tervetuloa!

OHJELMA
17:00 Tilaisuuden avaus,
Business Unit Lead, Jaakko Viitala, MSD Finland Oy
17:10 Iäkkään tyypin 2 diabetespotilaan muuttuva hoito,
Maarit Wuorela, nefrologian, sisätautien, geriatrian ja kliinisen mikrobiologian EL, Turun kaupunki.
17:40 The physiological modes of action of SGLT-2 inhibitors
Michael Cummings, professor, Diabetes & Endocrinology, Portsmouth Hospital NHS Trust, Queen
Alexandra Hospital, Portsmouth, UK.
18:25 Tauko
18:45 MSD:n tieteellinen update: CompoSIT-R & VERTIS SITA-2-tutkimukset,
Tuomas Peltonen, Medical Advisor, MSD Finland Oy
19:15 The new 5 categories of Diabetes
Leif Groop, professor, Diabetes Centre, Lund University, Sweden.
20:00 Tieteellinen ohjelma päättyy, illallinen
22:00 Tilaisuus päättyy
Tilaisuuden tieteellinen ohjelma sekä ilmoittautumislinkki löytyvät tapahtumasivulta. Varmistathan osallistumisesi
tilaisuuteen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään perjantaihin 19.10.2018 mennessä. Paikkoja on
rajoitetusti.
MSD huolehti muiden kuin pääkaupunkiseudulta tulevien osallistujien majoituskuluista 31.10.2018-01.11.2018.
Majoitus järjestetään 1-hengen huoneissa Scandic Park-hotellissa ja huoneet tulee varata tämän
ilmoittautumissivun kautta: https://meetingreg.cvent.com/endopaivat_presymposium
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Mahdollisten lisäyöpymisten järjestelyistä voi olla suoraan yhteydessä hotelliin.
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa MSD:llä Tuomas Peltonen ( tuomas.peltonen@merck.com) ja
käytännön järjestelyistä Ulla Pellinen ( ulla.pellinen@merck.com).

Tuomas Peltonen
Medical Advisor

Jaakko Viitala
BU Lead

Tiedote etuuksien julkistamisesta
Tietojen käsittely ja julkistaminen MSD Finland Oy:n julkisessa tietokannassa
MSD Finland Oy kerää vuoden 2018 aikana terveydenhuoltohenkilöstölle maksetut taloudelliset etuudet, jotka
tullaan julkistamaan MSD:n internet -sivuilla (www.msd.fi). Kevään 2019 aikana teiltä tiedustellaan
suostumustanne vuoden 2018 tietojen julkistamiseen.
Taloudellisen yhteistyön julkistamisen päätavoitteena on yhdessä lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lääkealalla.
Julkistettavia tietoja ovat seuraavat yrityksen hallussa olevat tiedot:
Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
Rekisteröidyn pääasiallinen työpaikka ja sen osoite
Etuuden arvo (kustannus yritykselle)
Etuuden jakautuminen julkistettaviin kategorioihin:
Tapahtumakustannuksiin osallistuminen
rekisteröintimaksut
matka- ja majoituskustannukset
Palvelu- ja konsulttipalkkiot
Etuuden arvo määritellään sen mukaan, mikä on ollut sen kustannus MSD:lle. Taloudellisten etuuksien
julkistamisia koskevien sääntöjen mukaan julkistamisen piiriin kuuluvat summat merkitään aina sille taholle joka
vastaanottaa etuuden (esimerkiksi kongressin osalta etuuden vastaanottajaksi katsotaan matkaan lähtevä ja
kongressiin osallistuva terveydenhuollon ammattilainen).
Tietoja säilytetään yrityksessämme 5 vuotta ja yrityksen internet –sivuilla niitä pidetään 3 vuoden ajan.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja korjata itseään koskevien tietojen paikkansapitävyys. Suostumuksen
antaminen on vapaaehtoista ja se on mahdollista peruuttaa milloin tahansa erillisellä ilmoituksella. Jos
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suostumusta ei anneta tai se peruutetaan, tiedot julkaistaan tietokannassa saajaa yksilöimättä siten, ettei
yksittäinen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa.
Suomen Lääkäriliiton ja Lääketeollisuus ry:n suositus
Rekisteriseloste
Tämä kutsu on tarkoitettu vain teille. MSD ei järjestä tai tue kenenkään muun henkilön, kuten puolison tai muun seuralaisen matkaa, majoitusta tai aterioita. Muut henkilöt eivät myöskään voi osallistua MSD:n
tukemiin tilaisuuksiin, ateriat ja kuljetukset mukaan lukien.
Edellytämme, että noudattatte kaikkia soveltuvia lakeja ja eettisiä ohjeita, sekä työpaikkanne määräyksiä, jotka koskevat osallistumistanne tähän tapahtumaan. Etenkin siinä tapauksessa, että olette jonkin
viranomaiselimen tai sairaalan neuvottelukunnan jäsen, joissa voidaan käsitellä MSD:n liiketoimintaan liittyviä asioita, edellytämme että ilmoitatte neuvottelukunnille sidonnaisuutenne MSD:hen. Edellytämme
myös, että pidättäydytte sellaisten asioiden käsittelystä tai niitä koskevien päätösten tekemisestä, jotka vaikuttavat MSD:n liiketoimintaan mikäli se ei ole erikseen sallittua työpaikkanne tai neuvottelukunnan
sääntöjen nojalla. Sitoudutte myös viipymättä informoimaan MSD:tä kaikista muutoksista luottamustoimissanne, jotta MSD voi arvioida tätä sitoumusta uudelleen ja tehdä muutosten edellyttämät toimet,
mukaanlukien tämän koulutuksellisen tuen peruuttaminen.
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