Kutse alkoholi ja raseduse
teemalisele konverentsile!
Käesoleva aasta üheksanda kuu üheksandal
päeval (9. septembril), rahvusvahelisel alkoholi
poolt põhjustatud sünnikahjustuste päeval, toimub
Tallinna Ülikoolis konverents, kus eksperdid maailma erinevatest nurkadest käsitlevad selle
ennetatava kahju ärahoidmist ja diagnoosimist.
“FASD (Fetal alcohol spectrum disorder) on tõsine tervisealane ja sotsiaalne probleem, lisaks ka
hariduslik ja legaalne teema, mis mõjutab üksikisikuid, perekondi ja ühiskondi üle terve maailma,”
on kirjas tänavu märtsis The Lancet´s avaldatud Rahvusvahelises FASD ennetamise hartas. “FASD
põhjust ja tagajärgi tuntakse juba 40 aastat, kuid see kahjustus mõjutab siiski miljoneid inimesi
maailmas – umbes ühte igast 100-st elussünnist. Riikides, kus alkoholi tarvitamine on lapsesaamise
eas naiste seas tavaline võib FASD esinemissagedus olla veelgi märkimisväärselt kõrgem.”
Konverentsi eesmärgiks on aidata erinevatel spetsialistidel, kes puutuvad kokku lapsesaamise eas
naiste ja rasedusega, ennetada ja vajadusel diagnoosida alkoholi tarvitamise poolt põhjustatud
kahju. Loodame, et planeeritud ettekanded varustavad Teid väärtusliku informatsiooni ja
abivahenditega.
Konverentsil astuvad üles: dr Susan Astley Washingtoni Ülikoolist (USA), kus ta on alates 1981.
aastast tegelenud FASD uurimise ja diagnoosimisega; dr Ganesh Acharya on Tromsø Ülikoolis
(Norra) naiste tervise ja perinatoloogia uurimise grupi juht; dr Kersti Linask Lõuna-Florida
Ülikoolist (USA), kes on oma uurimistöös uurinud alkoholi mõju südame arengule ja foolhappe
rolli ennetuses; dr Hele Everaus, Eestis kõrgelt tunnustatud ja tuntud bioeetika spetsialist;
Katarina Wittgard, Rootsi FASD organisatsiooni juht, kasvatab kodus FAS diagnoosiga
noormeest, kelle ta adopteeris Poolast.
Konverentsi koduleht, kus on võimalik ka osalejaks registreeruda - http://la8021.wix.com/fasd
Konverents on kõigile tasuta ning inglise keelsed ettekanded tõlgitakse eesti keelde. Olete väga
teretulnud osalema ning seda kutset ka oma kolleegidele edastama.
Loodame Teiega 9. septembril kohtuda,

dr Kersti Linask, Lõuna-Florida Ülikool, pediaatria professor
Lauri Beekmann, Eesti Karskusliidu esimees, Põhjamaade alkoholi- ja narkopoliitika võrgustiku
NordAN peasekretär

Konverentsi programm
9. september 2014
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
11:00-11:15
Tervistus ja sissejuhatus. Moderaator: LAURI BEEKMANN
11:15-12:15
SUSAN ASTLEY, Washingtoni Ülikool (USA) - FASD diagnoosimine: esimesed sammud
ennetamise suunas
12.15 - 13:15
KERSTI K. LINASK, Lõuna Florida Ülikool (USA) - FASD: Alkoholi mõju südame arengule ja
foolhappe roll ennetuses
13:15 - 13:45
PAUS.
13:45-14:45
GANESH ACHARYA, Tromsø Ülikool (Norra) - FASD ennetamine: Norra perspektiiv
14:45-15:45
KATARINA WITTGARD, FASföringen (Rootsi) - Kuidas jääda ellu vaatamata alkoholi
eluaegsele mõjule?
15:45 - 16:45
HELE EVERAUS, Tartu Ülikool (Eesti) - Bioeetika vaatenurk FASD teemasse
16:45-17.00
LÕPETAMINE

