Kære medlemmer i DPS.
Den varme forårssol har endelig fundet vej til vores breddegrader – og dermed nærmer årets
Børnedage sig.
Vi indkalder til generalforsamling 2018 og varsler ændring af fagområdeuddannelsen i dette
nyhedsbrev.
Revision af fagområdeuddannelsen i høring hos alle medlemmer
Pædiatrisk fagområdeuddannelse tager i dag 3 år for at blive fagområdeekspert.
Bestyrelsen og Uddannelsesudvalget foreslår, at den 3-årige ekspertuddannelse suppleres
med muligheden for at tage en 1-årig fagområdeuddannelse.
Dette er en væsentlig ændring af muligheden for at tage en pædiatrisk fagområdeuddannelse
– og vi vil gerne høre medlemmernes mening om forslaget.
Læs mere om forslaget i det vedhæftede skriv – og send dine kommentarer til forslaget til
formand@paediatri.dk inden 5. juni 2018.
Indkaldelse til generalforsamling
Dansk Pædiatrisk Selskab indkalder til generalforsamling i forbindelse med årets Børnedage:
Søndag d. 10. juni kl. 19.30 – 22.00 på Scandic Hotel Sluseholmen, Molestien 11, 2450
København SV.
På generalforsamlingen vil du høre om arbejdet i bestyrelse og udvalg i det forløbne år samt
om nye visioner for DPS og den nævnte ændring i fagområdeuddannelsen.
Der er valg til bestyrelse og fagudvalg – der er pladser på valg i bl.a. Adipositasudvalget,
Diagnose- og DRG-udvalget, Allergologi- og Pulmonologiudvalget, Udvalget for
gastroenterologi, hepatologi og ernæring, Nefrologiudvalget, Neurologiudvalget,
Reumatologiudvalget, Screening og genetik-udvalget, Uddannelsesudvalget og muligvis i
andre. Alle DPS’ medlemmer kan stille op til bestyrelse og udvalg.
Vi sender dagsorden og detaljeret oversigt over pladser i udvalgene ud inden
generalforsamlingen.
Børnedage 2018: 10.-12. juni i København
Der er lagt op til nogle spændende faglige og hyggelige dage på Scandic Hotel Sluseholmen i
København. Mødet bliver i år arrangeret uden brug af sponsorer, men i stedet med deltagelse
af forskellige NGO’er. Der vil være oplæg om gastroenterologi, HIV og flygtningebørn - og med
opdateringssessioner i socialpædiatri, akut og intensiv pædiatri, neonatologi og nefrologi.
Mandag holdes paneldebat om, hvordan vi bedst udnytter ressourcerne i hhv. hospitals- og
primærsektoren, når det handler om akut syge børn. Kom og hør både kendte og mindre
kendte oplægsholdere og deltag i diskussionen.
Man kan stadig nå at tilmelde sig!
Opdatering af DPS’ hjemmeside
Hjemmesiden er blevet mere brugervenlig og overskuelig – og giver bedre plads til nyheder.
Der er nu mulighed for at tilmelde sig Nyhedsmails fra DPS, men disse vil også fortsat blive
sendt automatisk til medlemmer af DPS.
Vi glæder os til at se mange medlemmer til Børnedage –
Varme forårshilsener fra bestyrelsen
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