Nyhedsbrev januar 2018
Kære medlem af DSCH
Godt Nytår!
DSCH’s bestyrelse ønsker alle vores medlemmer et rigtig godt 2018. Vi vil glæde os til at se jer
alle til vores kommende medlemsmøder. Husk at alle uanset medlemskab er velkomne.
Vi takker for den store tilslutning, som vi har haft til afholdte møder i 2017 – det giver os motivation
til at fortsætte – TAK!
Invitation til møde om ”Kolorektal kræft – behandlinger og perspektiver”
Vi glæder os til endnu et spændende møde hvor flg. eksperter vil fortælle om kolorektal kræft både
mht nye behandlingsmetoder, diagnostik, risikofaktorer og nye markører:
 Kirurg Professor Ismail Gögenur
 Onkolog overlæge Lars Henrik Jensen
 Patolog Klinisk Lektor Tine Plato Hansen
 Professor Jesper Troelsen
Dato:
Sted:
stationen.)
Program:

Torsdag 22. marts, 2018 kl 15.00 – 18.30
Roskilde Sygehus, Lille Auditorium, Vestermarksvej 9, Roskilde. (Meget tæt ved
Se vedhæftet invitation

Husk tilmelding. Alle er velkomne uanset medlemskab af DSCH. Send gerne invitationen
videre i dit netværk.
DSCH planlægger kommende møder
 Generalforsamling - forår 2018
 Nye behandlingsformer (elektrokemoterapi og andre nye teknologier) – efterår 2018
 Interstitielle nyresygdomme eller lungesygdomme og behandlingen af disse - forår 2019
IFSHC Newsletter
Se vedhæftet nyhedsbrev fra International Federation of the Societies of Histochemistry and
Cytochemistry (IFSHC).
Træk af Histokemiens Historie i Danmark
Festskriftetet Træk af Histokemiens Historie i Danmark nu er udkommet på engelsk ”A SHORT
HISTORY OF HISTOCHEMISTRY IN DENMARK” i en pdf version. Festskriftet findes på vores
hjemmeside til gratis download både som dansk og engelsk version.

Dansk version

Engelsk version

Bogen på dansk kan stadig købes til 150 kr. inkl. fragt. Betaling sker via MobilePay 23 40 68 50
(Marianne Pedersen) eller ved at indsætte beløbet på foreningens bankkonto reg. 1551 konto
3719112323. Ved begge betalingsmåder oplyses navn og adresse.
Endvidere kan bogen læses på vores hjemmeside www.dsch.dk – helt gratis!.
På gensyn den 22. marts, 2018
Mange hilsener på vegne af
DSCH’s Bestyrelse
Hvis du ikke ønsker at modtage DSCHs Nyhedsmail, så giv straks besked til
Karina.hjort@agilent.com og du vil blive slettet omgående.

