NeuroVive – Ett ledande företag inom mitokondriell medicin

Inbjudan

Välkomna till Mitokondriedagen 2017
en eftermiddag med fokus på förbisedda mitokondriella sjukdomar.

När
Var

Tisdag den 19 september kl 14.00 – 18.00
Wallenbergsalen, IVAs konferenscenter,
Grev Turegatan 16 i Stockholm
Föreläsningarna sker på engelska.

Syftet med Mitokondriedagen är att bidra till ökad
kännedom om mitokondriella sjukdomar.
Programmet är utformat för att vara intressant såväl
för de som har ett yrkesmässigt intresse – i sjukvården, i forskningen eller i media – som för
patienter, anhöriga och den intresserade
allmänheten. Mitokondriedagen ingår i
Global Mitochondrial Disease Awareness
Week, som pågår 17 – 23 september.
http://gmdaw.org
Arrangemanget är initierat av bioteknikbolaget NeuroVive, som har
patenterad teknologi och en klinisk
projektportfölj inriktad på olika
mitokondriella sjukdomar.
Primära mitokondriella sjukdomar är medfödda ärftliga ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Det
finns ett brett spektrum av mitokondriella sjukdomar med varierande symptom. Gemensamt för dem är att de i synnerhet drabbar
de delar i kroppen som är i störst behov av energi, som hjärnan,
hjärtat och musklerna. Sjukdomarna debuterar oftast i barndomen
och symptomen kan vara mycket svåra och funktionshindrande,
samt förvärras över tid. De första diagnoserna ställdes så sent
som på 1960-talet och forskningen på området tog fart först under
slutet av 1980-talet. Behovet av fungerande terapier är stort, då i
stort sett ingen behandling finns att erbjuda till dem som drabbas
av dessa sjukdomar.

Program
13:30 Registrering
14:00 Mitokondriella sjukdomar - en överblick
Lars Frick, moderator
Erik Kinnman, NeuroVive
14:20 Sjukvårdens perspektiv: Symptom, epidemiologi, diagnos, prognos och behandling
Karin Naess och Martin Engwall, Karolinska
Institutet
15:55 Patient- och anhörigperspektivet
Alfons Heetjans, International Mito Patients
https://www.mitopatients.org
16:35 Nya behandlingsmöjligheter: Vad pågår inom
läkemedelsutvecklingen?
Magnus Hansson, medicinsk chef på
NeuroVive
17:10 Paneldiskussion
Vi räknar med att avsluta programmet runt 17:45. Då
bjuds möjligheten att fortsätta diskussionerna och
utbyta synpunkter under ett kort avslutande mingel.
Anmäl dig senast 16 september
Sänd namn och kontaktuppgifter via e-mail till
anmalan@neurovive.com
För frågor och ytterligare information, var god kontakta:
Lars Wahlström på lars.wahlstrom@cordcom.se
eller tel 0734 340 771.

