Nyhetsbrev 4 för Nätverket BMA VET 2018
Är ni redo för hösten?

*ANMÄLNINGAR TILL NÄTVERKSTRÄFFEN BÖRJAR RAMLA IN!! IBL har
problem med sin hemsida och dem gör vad dem kan för att åtgärda det och
vi hoppas att det löser sig. Under tiden, kan ni anmäla er till mig, Caroline,
på mailadress caroline@pro-cell.se. Detta för att vi vill se om det blir så
många som kan komma på nätverksträffen och vi kan fortsätta planeringen.
SENAST DEN 3 SEPTEMBER behöver vi din anmälan.

*Cytologikurs, fördjupning i lymfknutor, det stående uppmärksammade
organet! Datum: 18 september, Plats: SVA, Uppsala. Inbjudan och anmälan på
www.pro-cell.se. Det finns enstaka platser kvar för den som har missat helt att
denna kurs finns, Först till kvarn! NY sista-datum för anmälan, 31 aug!

*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 informera
nätverket om. Vi har gått över till att vara en grupp ”Grupp för BMA-vet” för
lättare kommunikation mellan medlemmarna. Vi hoppas att det leder till flera
frågor och diskussioner på forumet. Engagemang från allas håll krävs för att
hålla sidan levande! Det är helt fritt att ställa frågor och lägga upp bilder för
den som vill. Vi har två st admin som är Therese från Solstadens djurklinik och
Björn från Bohusläns smådjursklinik.
*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
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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, det är många nya människor där ute som har blivit
inspirerade att börja arbeta inom veterinärmedicin, 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.ibl-inst.se
* Vill du engagera dig i BMA VET? Vi behöver förstärkning i styrgruppen där vi
behöver dina åsikter och din inspiration till hur vi kan göra vårt nätverk ännu
bättre. Hör av dig till styrgruppen eller komma och prata med någon av oss på
Nätverksträffen i Göteborg. Vi vill stärka vår profession!

