
Updates in Surgical Pathology 15-16. november 2013: ”Recent advances for the general pathologist”    Kursusbeskrivelse:  Nye diagnoser! Nye vejledninger! Ny viden!  Til efteråret holder DPAS et stort efteruddannelseskursus, hvor man tager fat på de seneste udviklinger indenfor flere af patologiens kerneområder. Der bliver noget for både novicen og eksperten, samt for alle andre. Vi har været så heldige at få Han van Krieken som hovedunderviser. Han er en af fagets største, nuværende kapaciteter både som aktiv diagnostisk patolog og som opinionsleder og er med rette kendt for sine pædagogiske evner.  Til september begynder Han på sin embedsperiode som President, European Society of Pathology, men han har fundet tid til at være med os i Aarhus i november. Han får kyndig støtte af nogle af landets ledende autoriteter indenfor den moderne diagnostiske patologi, så der bliver noget for alle. Der bliver tale om cutting edge patologi dog med vægt lagt på en praktisk tilgang, der tager udgang i patologiens hverdag. Gå ikke glip af en spændende mulighed at give din viden et servicetjek. Meld jer allerede i dag.   Praktisk information:  Tidspunkt:    Fredag d. 15 november 2013 kl. 12:00 – lørdag d. 16. november    2013 kl. 13:00.  Sted:    VIA University College – Campus N   Hedeager 2 8200 Aarhus N, Denmark  Målgruppe: Alle med interesse for   Deltagerantal:  Max 200  Undervisere:  Professor Han van Krieken (Nijmegen)   Birgit Guldhammer 
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