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1) LFT
T-päivä Tam
mpereella 10.2.2010,
1
H
Huom.
päiv
vämäärä muuttunut!
m
Lääketie
eteellisen fyssiikan ja tekn
niikan yhdisttyksen järjes
stämä yhdekksäs LFT-pä
äivä tullaan pitämään
Tampere
eella keskiviikkona 10.2
2.2010. Päivvän aikana tullaan perrinteisesti palkitsemaan parhaat
vuonna 2009 (yhdistyksen alaan
n liittyvän) lo
opputyönsä (Pro Gradu tai Diplomityyö) valmiiksii saaneet
opiskelija
at. Lisätietoja
a tulevasta LFT-päivästä
L
ä annetaan viielä loppuvuo
oden aikana.

2) Väittöksiä LFT
TY:n alalta
20.11.20
009, DI Satu Kärki, “Film
m-type sensor materials in
n measureme
ent of physio
ological force
e and
pressure
e variables”, Tampereen teknillinen ylliopisto.
http://ww
ww.tut.fi/indexx.cfm?MainS
Sel=1&Sel=2
2336&Show=
=1022&view=
=detail&siteid
d=0&NewsID
D=59441
&ID=594
441
27.11.20
009, DI Saka
ari Junnila, “Modern
“
digittal interfaces
s for persona
al health mon
nitoring devic
ces”,
Tampere
een teknilline
en yliopisto.
http://ww
ww.tut.fi/indexx.cfm?MainS
Sel=1&Sel=2
2336&Show=
=1022&view=
=detail&siteid
d=0&NewsID
D=59503
&ID=595
503
27.11.20
009, sairaalafyysikko Pek
kka Tiihonen
n, “Novel Portable Device
es for Recorrding Sleep Apnea
A
and Evaluating Altere
ed Consciou
usness”, Kuopion yliopisto
o.
http://ww
ww.uku.fi/vaittokset/2009/ISBN978.951.27.1199.4ttiihonen.htm

3) 23rdd European
n Conference on Biom
materials (E
ESB 2010), 11-15.9.20
010, Tampe
ere

CAL
LL FO
OR ABS
STRAC
CTS
Abstractt Deadlinee – Janua
ary 25, 2010 (Oral)
Abstractt Deadlinee – March
h 15, 20100 (Poster))
ESB 20
010 - the 23rrd European Conference on Biomaterrials, the ann
nual conferen
nce of the Eu
uropean
Socie
ety for Biomaterials (ESB)) - will be helld on Septem
mber 11-15, 2010
2
in Tam
mpere, a vibra
ant city
situated between
b
two beautiful lak
kes in western Finland,.
Traditio
onally ESB co
onferences attract
a
scientists, medical professiona
als, manufactturers and marketing
m
professio
onals from th
he biomateria
als, medical device and pharmaceutic
p
cal industry. With this in mind,
m
the
scientifiic content of the ESB 2010 conferencce has been designed to cater to the participants’’ diverse
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nee
eds. ESB 20
010 provides an excellentt opportunity
y, especially for
f young scientists, to meet
m
intern
national profe
essionals, ga
ain valuable experience and
a become members off this distingu
uished
group.
The sciientific progrram of ESB 2010
2
includes several ple
enary and ke
eynote lecture
es from clinic
cians as
well as industrial sessions/wor
s
rkshops, whicch are aimed
d at fostering
g relationship
ps and forgin
ng new
contaccts among players in the field. The exxhibitor eventt of ESB 201
10 is an oppo
ortunity to me
eet first
hand le
eading comp
panies in the field of biom
materials and tissue engin
neering.
Two off the five con
nference dayss of ESB2010 will start with
w the ESB award lecturres (Jean Leray and
George Winter), affter which the
ere will be pa
arallel breako
out sessionss. The openin
ng ceremony
y will be
held in the
t evening of Saturday 11th at Tampere Hall wh
here the city will
w host a welcome rece
eption for
the conference participants.

E 20110 – 23rdd Europeean Con
ESB
nferencee on Bioomateriaals
Tam
mpere, Finlaand, Septem
mber 11-15, 2010
2
For furtherr informatioon, please viisit www.essb2010.org.
Sincerely You
urs,
Professor Heimo
H
Ylännen and Pro
ofessor Ilkkaa Kiviranta,,
Confeerence Orgaanizers
on behaalf of the Finnish Socieety for Biom
materials
Ms. Lilaa Nikkola, Secretary
S
General
G
of ESB 2010

4) Med
dipolku sem
minaari pid
dettiin 19.11.2009 Kuo
opiossa
Medipolkku-projekti jä
ärjesti lääketieteellisen tekniikan
t
seminaarin ja messut 19.11.2009 Tec
chnopolis
Kuopion auditoriossa. Semina
aarin ohjelm
ma keskitty
yi lääketiete
eellisen tekkniikan ideo
oinnin ja
tuotekeh
hityksen alkkuvaiheessa huomioitavviin asiakokonaisuuksiin. Esityste
en lähtökoh
htana oli
korkeako
oulumaailma
an tarjoama
an monialaissen toimijav
verkoston mahdollisuuk
m
sien hyödyntäminen
paneelikeskkustelulla
aiheesta
tuotekeh
hitysprosessissa.
Sem
minaaripäivä
alkoi
värikkäällä
v
”Lääketie
eteellinen tekniikka, mah
hdollisuudet, tulevaisuus ja raja-aidat””, jonka jälke
een kuultiin seuraavat
s
mielenkiintoiset puhe
eet:
Projektip
päällikkö Hen
nri Simula, BIT
B Research Centre / Te
eknillinen korkeakoulu
Kaupallisstamisen me
erkitys tuotein
nnovaatiopro
osessin menestystekijänä
ä
Professo
ori Esko Van
nninen, Kuop
pion yliopisto
ollinen sairaa
ala
Kliinisen
n testauksen mahdollisuu
udet yliopistolllisessa saira
aalassa
Erikoistu
utkija Seppo Lavonen, Valtion
V
teknillinen tutkimuskeskus
Lääkintä
älaitteiden hyyväksyntäme
enettelyt
Professo
ori Jukka Jurvelin, Kuop
pion yliopisto
o
Itä-Suom
men yliopisto
on potentiaalii lääketieteelllisen tekniika
an kehittämissessä
Seminaa
ariesitysten materiaalit
m
ovvat saatavilla
a Medipolku-projektin sivu
ustolta osoittteesta:
http://ww
ww.medipolku
u.fi/index.php/projekti/seminaari09

