Nyhetsbrev 2 för Nätverket BMA VET 2018
*15 april var Biomedicinsk analytiker-dagen!
IBL hade ett event ”Utan Biomedicinsk
analytiker stannar vården”
#stoltbiomedicinskanalytiker

*Du vet väl om att BMA VET finns på FB?,
Vi har satt upp event-datum för att alla ska
lättare ska få en överblick över kurser,
lämpliga konferenser, nätverksträffar osv.
Låt oss veta vilka datum du tycker vi ska
Läs mer på www.ibl-inst.se och på deras FB
informera nätverket om. Vi har gått över till
Visste du att cirka 70% av alla
att vara en grupp ”Grupp för BMA-vet” för
diagnoser grundar sig på provsvar och lättare
kommunikation
mellan
undersökningar som utförs av
medlemmarna. Vi hoppas att det leder till
biomedicinska analytiker? Till exempel flera frågor och diskussioner på forumet.
krävs det fler än 30 biomedicinska
Engagemang från allas håll krävs för att
analytiker med olika specialkunskaper
hålla sidan levande!
för att diagnostisera och följa upp en
akut leukemi. Text från IBL-inst.se
*Planeringen inför Nätverksträffen pågår,
Bert-Jan Reezig föreläser, vi fortsätter med
följetongen ”Mitt labb”, IBL informerar och
vi hoppas på att kunna genomföra ett
dynamiskt möte med många diskussioner.
Var med och påverka programinnehållet,
hör av dig till styrgruppen med förslag så
snart som möjligt! Datum: 18-19 oktober,
BOKA DATUMEN! 😊 Plats: Blå stjärnans
djursjukhus, Göteborg. Inbjudan kommer
inom kort.
*Cytologikurs, fördjupning i lymfknutor,
det stående uppmärksammade organet!
Datum: 18 september, Plats: SVA, Uppsala.
Inbjudan och anmälan på www.pro-cell.se.
Först till kvarn!
*Hematologikurs. Temat är erytrocyternas
fysiologi och morfologi. Datum: 25-26 maj,
Plats: Hotel Park Astoria, Enköping.
Inbjudan och anmälan på www.procell.se.Vi förlänger anmälan till den 24
april! Varmt välkommen med din anmälan!

*Vill Du använda en levande manuell
diffräknare?, Vi riktar oss till alla som
räknar celler i mikroskop. Gå in på
www.pro-cell.se och registrera dig! En
uppdaterad version ”PRO-Cell 2.0” finns
ute NU! Vi kommer att finnas på
Nätverksträffen för ”prova-på” och
genomföra en work shop i funktioner.
*Visste du att Nätverket representeras av
ett 30-tal kliniker och djursjukhus?! 😊 Men
vi kan bli fler, sprid till era kollegor om
Nätverket och hjälp varandra att få ett
bättre kontaktnät!
*Visste du att BMA VET s nyhetsbrev kan
du även läsa på IBL s hemsida?! www.iblinst.se

