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Yhteensä 23

Tutkimushankkeen nimi

Lähi-infrapunaspektroskopia nivelkierukan
rappeuman artroskooppiseen diagnostiikkaan
Väitöskirja: Iäkkäiden lääkehoidon
moniammatillisen arvioinnin vaikutukset
Auvinen Kati (lääketiet. lis., ylilääkäri)
kotihoidon potilaiden hyvinvointiin ja
toimintakykyyn
Novel triple contrast enhanced c0mputed
Bhattarai Abhisek (MSc, Researcher) tomography technique for the detection of
cartilage injuries and degeneration
Erikoissairaanhoidossa vuosina 2005-2012
lihavuuden vuoksi tutkittujen ja hoidettujen 2-18Dalla Valle Marketta (LL, erikoislääkäri) vuotiaiden itäsuomalaisten lasten lihavuuden
profiili, kardiometaboliset muutokset ja
intervention merkitys
Hakkarainen Heidi (LL, naistentautien
Raskausdiabeteksen pitkäaikaisennuste
ja synnytysten erikoislääkäri)
Hoitotyön kuormituksen vaikutus
Junttila Jaana (TtM, osastonhoitaja)
potilasturvallisuuteen
Effects of long-term alcohol use on
neurophysiological functioning in adolescents
Kaarre Outi (LL, erikoislääkäri)
(Pitkäaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset
neurofysiologisiin toimintoihin nuoruusikäisillä)
Laparoskooppisen laskeumakirurgian
Karjalainen Päivi (lääketiet. lis.,
vaikuttavuus. FINPOP 2015 -tutkimuksen
erikoislääkäri)
alatutkimus.
Nivelruston monienergiatietokonetomografia
käyttäen kolmoisvarjoainetta / Spectroscopic
Korhonen Miitu (FM, tutkija)
Computed Tomography of Articular Cartilage
Using a Novel Triple Contrast Agent
Circulating Nucleic Acids as Biomarkers in
Kujala Jouni (FM, jatko-opiskelija)
Metastatic Breast Cancer
Kyrölä Kati (LL, erikoislääkäri)
Aikuisten selän ryhtitutkimus
Obstructive sleep apnea - Towards enhanced
Leino Akseli (diplomi-insinööri,
diagnostics with sophisticated computational
nuorempi tutkija)
techniques and parameters
Luokkala Toni (lääketiet. lis.,
Värttinäluun alaosan murtuman instabiliteetin
käsikirurgian erikoislääkäri)
ennustaminen
Luotettavan kotimittausratkaisun kehittäminen
Miettinen Tomi (FM, tutkija)
unibruksismin diagnostiikkaan
Automated Tool for Segmentation of ContrastMyller Katariina (FM, tutkija)
Enhanced CT Images - Detection of Articular
Cartilage and Subchondral Bone Injuries
Nissinen Hannu (lääketiet. lis.,
Lapsuusiän kasvusairauksien esiintyvyys ja
erikoistuva lääkäri)
seulonta väestötasolla
Lonkan ja polven tekonivelleikkausten jälkeiseen
Pamilo Konsta (LL, osastonylilääkäri) sairaalahoitoon vaikuttavat tekijät sekä
tekonivelten prevalenssi
Reijonen Jusa (diplomi-insinööri,
Neuroplastisiteetin kartoitus liikeaivokuorella
tutkija)
Multimodaliteettiartroskooppi nivelrustojen
Sarin Jaakko (DI / luonnontieteiden
vammojen ja degeneraation kvantitatiiviseen
aineenopettaja, nuorempi tutkija)
diagnostiikkaan
Veri- ja imusuonten kasvutekijät sekä niiden
Sopo Minna (lääketiet. lis.,
reseptorit biomarkkereina epiteliaalisen
naistentautien ja synnytysten
munasarjasyövän diagnostiikassa, leviämisen ja
erikoislääkäri)
hoidon seurannassa
KSSHP:n traumarekisteri: Murtuman jälkeinen
Torkki Matias (lääketiet. lis.,
kuolleisuus ja Liukkauden sekä sosioekonomisen
erikoistuva lääkäri)
aseman vaikutus ilmaantuvuuteen ja
uusintamurtumiin.
Torniainen Jari (diplomi-insinööri,
Utilization of multimodal arthroscopy in
nuorempi tutkija)
evaluation of ligament properties
Operatiivisesti hoidettujen värttinäluun alaosan
murtumien hoitotulokset. Kliinisten ja
Vilhunen Hannamari (lääk. lis.,
radiologisten parametrien ja kustannusten
erikoistuva lääkäri)
vertailu keskitetyssä ja keskittämättömässä
operatiivisessa hoitoyksikössä.
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