Til alle medlemmer af Dansk Rhinologisk selskab

19 december 2010

Kære kollegaer
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Sidste års møde var helliget epistaxis. Vi havde besøg af Dr. Urban Geisthoff fra Köln, som fortale
om epistaxis behandling generelt og behandling af HHT patienter i Tyskland.
Anette Kjeldsen holdte et glimrende indlæg om HHT i Danmark.
Herudover hørte vi om tidlige erfaringer med ballon sinoplastik i Odense, Århus og Rigshospitalet.
Næste års møde bliver d. 26-27 maj 2011 og årets emne bliver udredning og behandling af kronisk
rhinosinuit hos børn og voksne.
Professor Wytske Fokkens fra Amsterdam giver tre foredrag om ovenstående emne om torsdagen.
For de som ikke har haft mulighed for at høre hende tidligere, må det påpeges at hun er en fantastisk
foredragsholder. Hun er en meget aktiv forsker og deltager aktivt i næsten alle kongresser og møder
om CRS.
Vi håber at rigtig mange vil møde op så vi kan få nogle gode diskussioner om rhinologien i
Danmark. Deltagergebyret er uændret kr. 1200. Vi vil bede jer huske de yngre læger på at Dansk
Rhinologisk selskab har 2 rejselegater for yngre rhinologisk interesserede kollegaer.
Der vil i marts måned blive fremsendt program og information om tilmelding, men det vil kun
foregå per email.
Det endelige program for forårsmødet vil blive lagt ud på hjemmesiden
www. rhinologiskselskab.dk snarest.
Al kommunikation foregår nu via hjemmesiden og mail. Vi vil derfor bede jer sende en email til
Frank Mirz hvis jeres email ikke står på listen (Login DRS, password 2008).
Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at alle medlemmer af DRS fra 2011 automatisk ville
blive medlem af European Rhinologic Society mod en kontingent forhøjelse. Alle mellem 34 og 70
år vil derfor modtage tidsskriftet Rhinology næste år og resten får digitalt adgang.
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