Helsingfors, den 30 september 2019
Odontologiska Samfundet i Finland r.f. kallar till m å n a d s m ö t e fredagen den 11
oktober 2019 kl. 18:00 på Tandem, Fredriksgatan 30 A, Helsingfors.
Vi håller ett kort månadsmöte, varpå docent i psykiatri samt specialistläkare Björn
Appelberg håller ett aktuellt föredrag inom "geriatrisk psykiatri".*

Vad behöver du som tandläkare veta om åldrandets psykiatri?
●

Åldringarnas andel av befolkningen ökar kraftigt - hur påverkar detta
hälsovården och samhället?

●

Hur har åldringarnas ställning i samhället förändrats och hur påverkar det den
mentala hälsan?

●

Vad behöver en tandläkare veta om åldrandets psykiatri? En kort genomgång
av de typiska psykiska störningar åldringar drabbas av.

Björn Appelberg är docent, specialistläkare i psykiatri och psykoterapeut. Han är
verksam bl a vid Helsingfors Universitet.
Efter mötet erbjuds samkväm med mat och dryck
Meny:
Skärgårdsbord med läckerheter från strömmingsmarknaden och snaps!
Ålandspannkaka med sviskonkräm, sylt och grädde.
Pris: 30€ - ta gärna med jämna pengar.
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Anmälningar snarast till: kansliet@osf.fi eller ring 010 311 1920, men senast
9.10.2019.
*Vi beklagar att det felaktigt i förra medlemsbrevet stod att föredragets tema skulle
vara “sömn”
Höstens program:
Viktiga datum hösten 2019:
Månadsmöten:
7.11. kl. 19.00, Tandem, ”Samfundets nya stadgar” -diskussionskväll. ALLA MED!
13.12. Månadsmöte på Tandem kl. 17.30, ”The play that went wrong”, Svenska Teatern,
Helsingfors, kl. 19.00
7-9.11. Tandläkardagarna
7.11. Samfundets session i Tammisalo-salen, doc. spec.tandläkare Helena Fransson
13.45 - 14.30 Akutbehandling vid tandvärk
14.30 - 15.00 Paus
15.00 - 15.45 Survival of endodontically treated teeth

Medlemsbreven hittar du på www.osf.fi under Aktuellt/medlemsbrev
Hälsningar,
Styrelsen
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