
  

  

CCaavvttaatt  eerr  eenn  lliillllee  bbyy,,  ssoomm  lliiggggeerr  lliiddtt  ssyydd  ffoorr  DDuubbrroovvnniikk..  KKoonnggrreesssseenn  bblleevv  aaffhhoollddtt  ppåå  eenn  

ffeerriieellooccaattiioonn,,  hhvviillkkeett  kkuunn  vvaarr  mmuulliiggtt  ddaa  KKrrooaattiieenn  iikkkkee  eerr  mmeeddlleemm  aaff  EEUU..  DDeerr  ffiinnddeess  

bbeesstteemmmmeellsseerr  oomm,,  aatt  aallllee  kkoonnggrreesssseerr  ii  EEUU--llaannddee  sskkaall  aaffhhoollddeess  ii  ssttoorrbbyyeerr..  

DDeerr  vvaarr  556666  ddeellttaaggeerree  ffrraa  5500  llaannddee..  

PPrrooggrraammmmeett  iinnddeehhoollddtt  ssoomm  aallttiidd  mmaannggee  ffoorreellææssnniinnggeerr  mmeedd  ffoorrsskkeelllliiggee  eemmnneerr  aallllee  

rreellaatteerreeddee  ttiill  ccyyttoollooggii..  VVii  ddeellttoogg  ii  ddee  ffoorreellææssnniinnggeerr,,  ssoomm  vvaarr  mmeesstt  iinntteerreessssaannttee  ffoorr  ooss,,  

oogg  hhøørrttee  oomm::  

SSttaattuuss  ffoorr  LLiivvmmooddeerrhhaallsskkrrææfftt  ssccrreeeenniinngg  ii  EEuurrooppaa  ((vvaacccciinnaattiioonn,,  HHPPVVtteesstt)),,  

ssppæænnddeennddee  aatt  hhøørree,,  hhvvoorrddaann  ssccrreeeenniinngg  ffoorreeggåårr  ii  ddee  ffoorrsskkeelllliiggee  llaannddee,,  oogg  ddeejjlliiggtt  aatt  

kkuunnnnee  kkoonnssttaatteerree,,  aatt  vvii  ii  DDaannmmaarrkk  eerr  llaannggtt  ffrreemmmmee  mmeedd  gguuiiddeelliinneess  oogg  iinnddiikkaattoorreerr  ttiill  

ooppfføøllggnniinngg  aaff  kkvvaalliitteetteenn..  II  PPoorrttuuggaall  eerr  ddeerr  iikkkkee  oorrggaanniisseerreett  ssccrreeeenniinngg,,  mmeenn  ddeerr  bblleevv  

bbeesskkrreevveett,,  hhvvoorrddaann  mmaann  hhåånnddtteerreeddee  ssccrreeeenniinngg  ii  eett  oommrrååddee  aaff  PPoorrttuuggaall..  II  ddeett  

ppååggæællddeennddee  llaabboorraattoorriiee  vvaarr  ddeett  eenn  rreeggeell,,  aatt  ppaattoollooggeenn  sskkuullllee  ssee  1100  %%  aaff  ddee  nnoorrmmaallee  

ssmmeeaarrss!!!!  II  SSppaanniieenn  vvaacccciinneerreess  mmoodd  HHPPVV  ii  sskkoolleerrnnee..  II  GGrræækkeennllaanndd  hhaarr  ddee  bbuusssseerr  ttiill  

ssmmeeaarrttaaggnniinngg..  KKvviinnddeenn  ffåårr  eenn  iinnvviittaattiioonn,,  mmeedd  oorriieenntteerriinngg  oomm,,  hhvvoorrnnåårr  bbuusssseenn  eerr  ii  

hheennddeess  oommrrååddee..  EEtt  aammeerriikkaannsskk  llaabboorraattoorriiuumm  hhaavvddee  nneeddssaatt  ssvvaarrttiiddeenn  ffrraa  44,,3388  ttiill  11,,2288  

ddaaggee  vveedd  hhjjæællpp  aaff  LLEEAANN..    

LLBBCC  ttiill  ddiiaaggnnoossttiikk  aaff  eennddoommeettrriieeffoorraannddrriinnggeerr,,    ii  JJaappaann  aannvveennddeess  ddeettttee  mmeedd  ggooddee  

rreessuullttaatteerr  ttiill  ddiiaaggnnoossttiisseerriinngg  aaff  bbååddee  ffoorrssttaaddiieerr  ttiill  oogg  eennddoommeettrriieeccaanncceerr..  DDeerr  eerr  iikkkkee  

iinnddfføørrtt  ssccrreeeenniinngg  ffoorr  eennddoommeettrriieeccaanncceerr,,  mmeenn  aannttaalllleett  aaff  eennddoommeettrriieeccaanncceerree  ii  JJaappaann  eerr  

mmeeggeett  llaavvtt  ppåå  ggrruunndd  aaff  ddeennnnee  uunnddeerrssøøggeellsseessmmååddee..  

LLuuffttvveejjssccyyttoollooggii,,  hheerruunnddeerr  bbrruugg  aaff  EEBBUUSS,,  hhvvoorr  uuddmmeellddiinnggeenn  vvaarr,,  aatt  eeggnneetthheedd  eerr  

eenn  ssaammlleett  vvuurrddeerriinngg  aaff  ddee  kklliinniisskkee  ddaattaa  oogg  ddee  ccyyttoollooggiisskkee  ffuunndd..  IInnggeenn  ''ffaassttee''  kkrriitteerriieerr..  

NNyyee  bbeehhaannddlliinnggeerr  mmeeddfføørreerr  aatt  ddiiaaggnnoosseerr  sskkaall  vvæærree  mmeerree  pprrææcciiss  ((EEGGFFRR,,  KKRRAASS,,  EEMMLL  

AALLKK44))..  GGeennnneemmggaanngg  aaff  ooppddeelliinngg  aaff  eennddookkrriinnee  ttuummoorreerr  ii  ccaarrcciinnooiidd,,  aattyyppiisskk  ccaarrcciinnooiidd,,  

ssmmååcceelllleett  oogg  ssttoorrcceelllleett  ccaanncceerr..      

UUrriinnvveejjssccyyttoollooggii,,  mmeedd  bbeesskkrriivveellssee  aaff  UUrroovviissiioonn  ((FFIISSHH))  ttiill  aaddsskkiilllleellssee  mmeelllleemm  nnoorrmmaallee  

cceelllleerr  oogg  aattyyppii  ((ffoorrmmeennttlliigg  bbeeddsstt  eeggnneett  ttiill  ffoorraannddrriinnggeerr  ii  øøvvrree  uurriinnvveejjee))..  DDeerruuddoovveerr  

bbeesskkrriivveellssee  aaff  DDeeccooyycceelllleerr//ppoollyyoommaavviirruuss,,  eerryytthhrrooccyytttteerrss  ffoorrmm  vveedd  gglloommeerruulloonneeffrriittiiss,,  

ssaammtt  oovveerrvveejjeellsseerr  oomm  hhvvaadd  eenn  aacccceeppttaabbeell  rraattee  ffoorr  aattyyppii  eerr..  

CCyyttoobbiiooaannaallyyttiikkeerrnnee  hhaavvddee  ddeerreess  eeggnnee  ssyymmppoossiiuumm,,  ssoomm  bbllaannddtt  aannddeett  

oommhhaannddlleeddee  kkrraavv  ttiill  ccyyttoobbiiooaannaallyyttiikkeerree  ii  EEuurrooppaa,,  kkvvaalliitteettssssiikkrriinngg  cceerrvviixxccyyttoollooggii  ((iinntteerrnntt  



oogg  eexxtteerrnnee  kkvvaalliitteettsskkoonnttrrooll)),,  ssaammtt  eenn  ooppffoorrddrriinngg  ffrraa  NNoorrggee  oomm  aatt  ddeett  eerr  

ccyyttoobbiiooaannaallyyttiikkeerree,,  ddeerr  sskkaall  uuddfføørree  HHPPVV--tteessttss..    

  

  

KKoonnggrreesshhootteelllleett  hhaarr  mmeeggeett  vveelleeggnneeddee  llookkaalleerr,,  oogg  ddeett  vvaarr  ddeejjlliiggtt  aatt  ppaauusseerr  oogg  aafftteenneerr  

kkuunnnnee  aaffhhoollddeess  uuddeennffoorr  ii  ddeejjlliiggtt  vveejjrr,,  oogg  mmeedd  eenn  ffaannttaassttiisskk  uuddssiiggtt..  

AAlltt  ii  aalltt  eenn  mmeeggeett  ssppæænnddeennddee  kkoonnggrreess..  DDeellttaaggeerree  HHeellllee  SSuuuurrbbaallllee  LLaannnneerr  oogg  JJeettttee  

CChhrriisstteennsseenn  


