Nyhedsbrev januar 2018

Program og tilmelding til Årsmøde 2. marts 2018 i Vejle
Endelige program kan ses på hjemmesiden www.danskcytologiforening.dk.
Tilmeldingsformular til hhv årsmøde og fællesspisning (egenbetaling) er klar til hjemmesiden med
bindende tilmelding senest d. 2.2.18. Bestyrelsen foreslår Hviids vinstue, som ligger tæt på Sygehuset og
tilbyder lækker mad til rimelige priser. Gennemførelsen er naturligvis afhængigt af deltagerantal.
Efter evaluering af sidste årsmøde ændres konceptet til Årsmøde i marts og Temadag i august.
Vi har i bestyrelsen gjort os stor umage med at sammensætte et spændende program til både Årsmødet
og Temadagen. Vi håber derfor at I vil bakke op om initiativerne i år. Af hensyn til udstillere og
foredragsholdere gennemføres årsmødet ved mindst 45 tilmeldte. Generalforsamlingen gennemføres
under alle omstændigheder, hvor bl. a. fremtidens årsmøder er et punkt på dagsordenen.

Deltagergebyr for årsmøde
Deltagergebyr for årsmøde er 500 kr. Kasserer udsender elektronisk faktura til de afdelinger, der har
tilmeldt deltagere umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. Det er gratis at deltage for studerende.
Foreløbig dagsorden til generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling fredag d. 2. marts kl. 16.30 På Bjerget i Vejle. Foreløbig dagsorden
kan ses på www.danskcytologiforening.dk. Endelige dagsorden, beretning og vedtægtsændring kan ses
på hjemmesiden senest d. 24.2.17.

Høringssvar til SST´s anbefalinger om ”Screening for livmoderhalskræft”
SST´s høringsversion og DC´s høringssvar kan læses på hjemmesiden www.danskcytologiforening.dk.
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EFCS QUATE eksamen på ECC cytologikongres i Madrid
Søndag d. 10. juni 2018 afholdes QUATE eksamen i forbindelse med den europæiske cytologikongres
ECC i Madrid fra 10. – 14. juni 2018 jf. http://www.cytology2018.com/. Da der ikke er ret mange
tilmeldte i år opfordrer vi interesserede kandidater til hurtig tilmelding.

Temadag om ØNH finnåle inkl. thyreoidea onsdag d. 29.8.18
Temadagen afholdes på VIA i Århus, hvor bl.a. overlæge Katalin Kiss fra Rigshospitalet vil stå for en
spændende dag med teoretisk oplæg om ØNH-finnåle sammen med en kliniker og mikroskopi
workshops.
Derfor reserver dagen allerede nu. Deltagergebyr 1700 kr. Bindende tilmeldings senest 6. april 2018 via
hjemmesiden (tilmelding åbner d. 19.1). Program vil blive annonceret i nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Mange hilsner DC’s bestyrelse
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