Invitation til workshop om diagnostisk human parasitologi i Danmark

På vegne af Dansk Selskab for Parasitologi, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk
Selskab for Infektionsmedicin er det os en glæde at invitere til en heldags workshop om
parasitologisk diagnostik
Den 5. november 2012 på KMA 7602, Rigshospitalet
Der er tale om en intensiv workshop, der målrettet henvender sig til personer, der er aktivt
involveret i parasitologisk diagnostik og behandling i Danmark, herunder kliniske mikrobiologer,
infektionsmedicinere og pædiatere, men også andre grupper efter behov. For at sikre en
tilstrækkelig beslutningskraft håber vi, at afdelingerne vil sende nøglepersoner til workshoppen,
ligesom arrangørerne forbeholder sig ret til at udvælge deltagere, hvis der kommer flere
tilmeldinger, end pladsen tillader. Det er vores håb ved en senere lejlighed at arrangere et åbent
møde om emnet.
Vi forventer, at mødet kan lede frem til et nært samarbejde på det parasitologiske område i
Danmark og til en enighed om overordnede retningslinjer for diagnostik. Vi forestiller os, at mødet
vil føre til nedsættelse af nogle små hurtigt arbejdende arbejdsgrupper, som skal færdiggøre og
validere de anbefalinger, som workshoppen når frem til. Parasit infektioner er, som mange andre
områder i mikrobiologien, ofte zoonotiske, og i tidens ånd vil vi også se på parasitologi i et ’one
health’ perspektiv. Til mødet har vi inviteret Dr. Tom van Gool fra Academic Medical Centre i
Amsterdam. Tom er dybt involveret i ESCMIDs kurser i parasitologi og leder af en stor
parasitologisk afdeling. Ud over at dele egne erfaringer i et foredrag, vil han være til stede hele
dagen som facilitator. Workshoppen afholdes derfor på engelsk.
Selskaberne bidrager økonomisk til mødet, hvilket gør det muligt at tilbyde gratis deltagelse,
herunder frokost. Deltagerne eller deres afdelinger må dog selv afholde transportudgifter.
Tilmelding skal ske på vedhæftede ansøgningsskema senest 15. oktober til Jørgen Kurtzhals på
jkcmp@rh.dk. Det vil være en stor hjælp, hvis tilmeldingerne kommer tidligere.
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