22. december 2012
Kære kollega og medlem af Dansk Rhinologisk Selskab
På dette års møde 2012 var det overordnede emne olfaction, og vi havde Professor Roger
Jankowski, Service d’ORL et Chirurgie Cervico-Faciale, CHU-Hospital Central, Nancy, til at holde
spændende indlæg med titlen ”The Evo-Devo origin of the nose”
Herudover hørte vi flere meget interessante danske indlæg.
Næste Årsmøde bliver den 2.-3. maj 2013 og årets emne bliver ydre næse og rhinoplastikker. Vi er
så heldige at få besøg af verdenskendte Dr. Tony R. Bull, Harley Street, London.
Han vil fortælle om historie, teknikker, patientselektion og saddeldeformiteter.
Herudover vil Neurologisk afdeling, Aarhus, fortælle om ansigtssmerter. Der vil desuden komme en
status på Rhinobase og forslag til National Instruks som det første subspecialeselskab i ØNH.
Dr. Bull har livslang erfaring med rhinoplastikker og er berømt for sine foredrag, så vi er
overbeviste om at vi vil få nogle meget interessante dage.
Cases fra salen har været godt modtaget og er nu med som fast punkt. Vi vil allerede nu meget
gerne modtage besked om nogen vil præsentere en case.
Vi vil bede jer huske de yngre læger på at dansk rhinologisk selskab har et rejselegat for yngre
rhinologisk interesserede kolleger (se hjemmesiden).
Der vil i januar måned blive fremsendt mail med endeligt program og information om tilmelding.
Programmet vil også snarest være at finde på www.rhinologiskselskab.dk (Login: DRS Password
2008).
Vi minder om at al kommunikation foregår via hjemmesiden og email. Vi vil bede om at I sender en
mail til Frank Mirz hvis jeres mailadr. er skiftet eller ikke står på listen
Det er tid til at finde en afløser for Berit Svendstrup som nu har siddet i bestyrelsen i 6 år. Berit har
været et fantastiskt aktiv for DRS bestyrelse, så det er med vemod at vi siger farvel. Hvis nogen har
lyst vil vi gerne vide det, så det kan komme på dagsordenen til GF.
Du ønskes en glædelig jul og et godt nytår!
På vegne af bestyrelsen
Med venlig hilsen
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