Nyhedsbrev september 2017
Kære medlem af DSCH
Invitation til møde om ”Diagnostik og behandling af hjernetumorer”
Vi glæder os til et spændende møde hvor flg. eksperter vil fortælle om hjernetumorer både mht
diagnostik og behandlingsmuligheder:
 Onkolog Aida Muhic
 Neurokirurg Jane Skjøth-Rasmussen
 Patolog David Scheie
 Molekylærbiolog Linea Melchior.
Dato:
Sted:
Program:

Onsdag 29. november, 2017 kl 15.30 – 18.30
Panum Instituttet, Henrik Dam Auditoriet, Blegdamsvej 3, 2200 København N
Se www.dsch.dk

Husk tilmelding. Alle er velkomne uanset medlemskab af DSCH. Send gerne invitationen
videre i dit netværk.
DSCH planlægger kommende møder
 Kolorektal kræft – nye eksperimentielle behandlinger og perspektiver
 Planlagt til marts 2018
Medlemsoplysninger – du kan selv opdatere dine oplysninger.
Registrering og ajourføring af oplysninger relateret til medlemskabet af DSCH styres af
Lægeforeningen. Som noget nyt, er det nu muligt for det enkelte medlem at se hvad der er
registreret om en og rette i oplysningerne. Det sker på Lægeforeningens hjemmesiden
https://www.laeger.dk under ”Min side”. For at få adgang til siden (når man ikke er læge), skal man
logge ind med sit DSCH medlemsnummer og en personlig adgangskode. Medlemsnummeret kan
findes på kontingentopkrævningen uanset om man betaler via girokort eller BS. Man kan få en
engangsadgangskode ved at ringe til Lægeforeningen på 35448500. Man skal have fat i
afdelingen for ”Medlemsservice & Forretningsstøtte”. De er meget behjælpelige. Det er i alles
interesse at oplysningerne er korrekte.
DSCH styrer selv hvem der ønsker at modtage nyhedsbreve. For at komme på eller fjernet fra
denne liste, henvender man sig til DSCHs formand eller kasserer.
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 29 november, 2017
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.

