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I dagene fra 20. til 23. september blev den 39 th. Europæiske Cytologi kongres afholdt i Milano 

Kongrescenter med ca. 700 patologer og cytobioanalytikere. Jeg var eneste deltager fra 

Danmark, måske fordi der samtidig blev afholdt HPV kongres i Lissabon! Vores svenske, 

norske og hollandske kollegaer var noget mere talrigt repræsenteret.  

Kongressen var i det store hele velorganiseret. De punkter der ikke var dette, kunne nok 

henføres til udviklingen, hvor informationerne går fra at være på print til overvejende at findes 

digitalt. En væsentlig detalje var adressen på kongrescenteret, der kun var i det trykte 

program, der blev udleveret på kongressen. Heldigvis havde jeg prioteret en ekstra dag i 

Milano til at finde rundt, samt se Milanos domkirke i strålende sol.  

Kongressen bød på 4 til 6 sideløbende spor samt slideseminar og workshop. Såvel slideseminar 

som workshop kostede minimum 100 euro, så jeg bortvalgte disse, da jeg også skulle deltage i 

møder bl.a. om planlægning af Tutorial og QUATE eksamen i Danmark til næste år.   

Der var selvfølgelig oplæg om cervixcytologi, men hovedvægten lå på non gynækologisk 

cytologi. Der var flere symposier om serøse væsker og urinvejscytologi, samt indslag med 

klinikere og radiologers vinkel på cytologien. Desuden var en hel dag afsat til 

cytobioanalytikerne.  Denne blev afsluttet med 8 case, hvor man før kongressen kunne vælge 

mellem 3 diagnoser. Desværre afsluttede svarafgivelsen en uge før kongressen, så vi var 

mange, der ikke havde deltaget i afstemningen.  

Postersessionen bød på elektroniske poster, der kunne ses ved tre forskellige posterstationer. 

Posterne var ikke i papirform, de var ikke tilgængelige på nettet, og i programmet for 

kongressen var titlerne kun præsenteret. Hver dag bød på et nyt hold poster ved 

posterstationerne. Der var programsat 5 minutter til hver, men det blev ikke styret af 

arrangørerne. Ideen var god nok, men den manglende præsentation gjorde, at posterne blev 

en overset del af kongressen. En ihærdig engelsk patolog forsøgte at redde postersessionens 

første dag og han lovede, at der til næste Cytologikongres i Liverpool, ville være præsentation 

af posterne.   

Alt i alt var det en interessant kongres, hvor der var mange input med molekylære test og 

immunkemiske analyser. Dog er morfologien stadig i højsæde og vigtigheden af en god 

cytomorfologi blev fremhævet i mange oplæg fx denne: ”Morfologien i cytologiske præparater 

kan ikke erstattes af celleblokke, da vi ikke får morfologien fra alkoholfikseringen” (L. 

Bubendorf Schweiz). 



Jeg er sikker på at 40 th. Europæiske der afvikles i Liverpool 2. til 5. oktober 2016 bliver værd 

at besøge. Det er muligt at få oplysninger på www.cytology2016.com eller maile til 

cytologu2016@conferencepartners.com  

 

 

 

 

 

    

Postersession hvor de elektroniske poster kunne læses og enkelte blev præsenteret af 

forfatterne. 

 

Præsentation af Paris nomenklaturen til urinvejscytologi.  

 

 

Dias vist i forbindelse med tema om Undervisning i cytologi i Europa! 

 

 

 


