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KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN: Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön symposiumi
odotusajasta, lapsuudesta ja vanhemmuudesta
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön järjestämässä symposiumissa Hanasaaren Kulttuurikeskuksessa 21.-23.
syyskuuta keskustellaan hedelmöityksen, odotusajan ja lapsuuden vaikutuksista yksilön terveyteen koko
myöhemmän elämän aikana. Symposiumin tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 21.9. kello 15.00
Päivälehden museossa.
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön 25. symposium, kattoteemanaan Childbearing, Parenthood and the
Outcomes of Children keskittyy odotusajan, vanhemmuuden ja lapsuuden vaikutuksiin yksilön terveyteen.
Symposiumissa esiintyvät luennoitsijat edustavat tutkimuslaitoksia ja tutkijoita jotka ovat alojensa
uranuurtajia: johtavia gynekologeja, perinnöllisyystieteilijöitä, lastenlääkäreitä, perinatologian ammattilaisia,
terveysalan edelläkävijöitä, sekä Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön apurahan saajia.
Tiedotustilaisuus Päivälehden museossa torstaina 21.9. kello 15.00
Symposiumin tiedotustilaisuudessa torstaina 21.9. kello 15.00 Päivälehden museossa osoitteessa
Ludviginkatu 2-4 puhuvat:
Akatemiaprofessori ja johtava psykologisen ohjelmoitumisen asiantuntija Katri Räikkönen, jonka tutkimus
yhdistää psykologian ja biolääketieteen menetelmiä. Professori Räikkönen tutkii sikiökauden olosuhteiden,
kuten äidin raskaushäiriöiden, ennenaikaisen syntymän ja äidin psyykkisen stressin vaikutusta raskauden
kulkuun sekä lapsuuden ja aikuisiän mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tämän vuoden
symposiumissa professori Räikkönen puhuu äidin psyykkisen stressin vaikutuksesta raskauden kulkuun ja
lapsen hyvinvointiin.
Professori Saroj Saigal, McMasterin yliopistosta Kanadasta. Saigal on tunnetuimpia pikkukeskosten hoidon
ja pitkäaikaisseurannan uranuurtajia maailmassa. Hän käynnisti seurantaohjelman pikkukeskosten
aktiivisten tehohoidon ja sen hyötyjen ja haittojen pitkäaikaistulosten selvittämiseksi jo 1970-luvulla. Hän on
seurannut 1970-1980-luvuilla alle 1000 gramman painoisina syntyneitä pikkukeskosia aikuisikään saakka.
Viime vuosina Saigal on antanut puheenvuoron pikkukeskosina syntyneille itselleen kokoamalla heidän
kertomiaan elämäntarinoita paljon kiinnostusta herättäneeksi kirjaksi.
Professori Eric A. P. Steegers Rotterdamista, joka tutkii hyvin varhaisen alkion kehitystä ja alkiovaiheen
yhteyksiä raskauskomplikaatioihin ja lapsen kasvuun. Lisäksi Steegers on demonstroinut, että hidastunut
alkion kasvu on yhteydessä myöhempään terveyteen, kuten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin.
Lääketieteellisiä symposiumeja vuodesta 1972 asti
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö on järjestänyt symposiumeja jotka tukevat lääketieteellisen sektoriin
liittyvää tutkimusta jo vuodesta 1972 lähtien. Vuonna 1948 perustettu säätiö on yksi Suomen johtavia
lääketieteellistä tutkimusta tukevia säätiöitä, joka keskittyy erityisesti psykosomaattisen lääketieteen
tutkimukseen. Vuonna 2016 säätiö jakoi 1 600 000€ lääketieteelliseen tutkimukseen.
Tapahtuman tiedot
Childbearing, Parenthood and Outcomes of Children — An Interplay Between Psychological and Biological
Factors
21.-23.9.2017
Hanasaaren Kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100, Espoo
Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan sekä symposiumiin että tiedotustilaisuuteen etukäteen
sähköpostitse osoitteeseen antonia.laszlo@gyllenbergs.fi
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