Nyhedsbrev november 2009
Temadag og årsmøde 2010 afholdes fredag og lørdag d. 5 – 6 marts.
Emnet for temadagen fredag vil omhandle klinik, behandling og diagnostik af serøse væsker. Vi
vælger denne gang at rundsende cases med præparater til alle patologiske institutter i god tid inden
årsmødet. Disse cases vil blive grundigt gennemgået på temadagen, og workshop med mikroskopi
vil derfor udgå af programmet.
Overskriften for årsmødet om lørdagen vil være udredning og behandling af cervix og corpuscancer
samt gennemgang af kriterier for cylinderepitelforandringer.
Det foreløbige program forventes klar i løbet af januar måned.
I efteråret 2010 (formentlig august eller september) vil Quateeksamen komme til Danmark. Vi vil
gerne høre, hvor mange institutter der foreløbig forventer at have deltagere til denne eksamen. Vi
ønsker blot at danne os et indtryk af behovet for at afholde Quateeksamen i Danmark.
Foreløbig tilmelding (antal deltagere) sendes til:
Pia Bach Fuursted på mail piafuurs@rm.dk inden 1. januar. Tilmeldingen er ikke bindende.
Dansk Cytologiforening har fået en repræsentant med i arbejdsgruppen vedrørende opdatering af
”Sundhedsstyrelsens anbefalinger for screening for livmoderhalskræft 2007”.
Vores repræsentant er Susanne Nielsen fra Næstved, og hun fortæller følgende:
Baggrunden for revision af anbefalingerne fra 2007 er dels den indvirkning på
screeningsprogrammet, som det forventes at HPVvaccinationsprogrammet vil få og dels at ny
litteratur peger på, at screening med HPV i stedet for cytologi kan øge den diagnostiske kvalitet.
Arbejdet tager udgangspunkt i tre områder, hvor screeningsprogrammer ifølge litteraturen oftest
fejler, hvorfor fokus bliver:
1. at øge deltagerprocenten – ca. 50 % af kvinder med livmoderhalskræft har ikke deltaget i
screeningsprogrammet
2. at forbedre den diagnostiske kvalitet, hvad angår såvel prøvetagning som diagnostik. Det bør
overvejes om primær screening med HPV kan forbedre den diagnostiske kvalitet?
3. at forbedre opfølgningen af abnorme fund.
Arbejdet forventes i høring sommeren 2010.
Oplysninger vedr. gruppen og kommissorium kan findes på vores hjemmeside
http://www.dspac.org/. under ”Dansk Cytologiforening”. Medlemsliste er vedhæftet dette
nyhedsbrev.

Mange hilsner DC´s bestyrelse

