Nyhedsbrev oktober 2018
Kære medlem af DSCH,
Invitation til Science & Network i Mærsk Tårnet med emnet ”Nyretransplantationer”
Vi glæder os til endnu et spændende møde hvor flg. eksperter vil fortælle om
nyretransplantationer både mht årsager, donorpolitik, diagnostiske udfordringer,
behandling, transplantationsimmunologi, og overlevelse.
Foredragsholderne som vil berige os indenfor dette emne er:
• Professor Søren Schwartz Sørensen, Nefrologisk Klinik, RH
• Overlæge Per Bagi, Urologisk Klinik, RH
• Overlæge Helle Bruunsgaard, Immunologisk Afdeling, RH
• Overlæge Birgitte Grønkjær, Patologiafdelingen, RH
Dato:
Onsdag 28. november, 2018 kl 15.00 – 18.00
Sted:
Mærsk Tårnet, Nielsine Nielsen Auditoriet, Blegdamsvej 3B, 2200
København N.
Program:
Se vedhæftet invitation
Husk tilmelding. Alle er velkomne uanset medlemskab af DSCH. Send gerne
invitationen videre i dit netværk.

DSCH planlægger følgende møder:
• Immuno-oncology – hvordan virker og påvirker de nye targeterede behandlinger
immunosystemet og hvorfor virker de? – forår 2019
• Maligne melanomer (efterår 2019)
DSCH overvejer følgende møder:
• Interstitielle nyresygdomme eller lungesygdomme og behandlingen af disse
• HPV update
• Infertilitet
• Arvelige cancere
• Øre-næse-hals kræft – hvad ved man udover de HPV-inficerede
Kom gerne med ønsker til emner du gerne vil have at vi tager op.
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 28. november 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.

