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*Kort sammanfattning av Nätverksträffen 2018. Nätverksträffen
hölls i Blå stjärnans djursjukhus lokaler och det var 16 st djursjukhus
och kliniker representerade med ett totalt antal deltagare på 28
stycken. Dagen började med en rundvandring på labbet och även
hela djursjukhuset. Dem har både smådjur och exotiska djur som
patienter. Dem exotiska djuren har dessutom en hel egen avdelning
som är specialdesignad efter djurens behov så som färger,
temperatur och luftfuktighet.
Vi fick en föreläsning av Bert-Jan Reetzig där vi gick igenom cytologi
och andra analyser på bukvätskor. Kerstin Tolling Thoren kom och
hade en föreläsning om både fallbeskrivningar i hematologi och även
möjliga analyser vid gastrointestinala sjukdomar.
Anicura Hässleholm djursjukhus presenterade sitt laboratorium i
följetongen ”Mitt labb”. Vem vill presentera sitt labb nästa gång?!
Vi hade diskussionsgrupper där vi diskuterade Nätverkets syfte,
önskemål om kurser 2019, gjorde en översikt på våra maskinparker
och var nästa Nätverksträff ska vara. Det som var enat och blev
bestämt är att Nätverksträffen kommer att hållas på hösten och en
torsdag-fredag. Det uppskattades även att programmet startade vid
lunch så alla hinner ta sig dit.
PRO-cell hade ett seminarium där funktionerna i programmet visas.
Därefter visade Blå stjärnan sitt labb och hur dem jobbar med PROcell i rutinarbetet.
Styrgruppen och Nätverket har tagit fram en uppdaterad broschyr
om Nätverket och vad en Biomedicinsk Analytiker gör. Det finns två
versioner, där en version är mer populärvetenskaplig och riktar sig
till djurägaren i väntrummet. Den andra versionen är riktat till
studenter som går på BMA-programmet. IBL tryckte upp ett
begränsat antal och deltagare på Nätverksträffen fick ta med sig
hem. Det finns möjlighet att beställa filer och trycka upp själv, hör
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av er till kansliet på IBL. Det finns även poster som nu finns både som
singular BMA och pluralis BMA med texten ”På, vårt laboratorium
arbetar legitimerad/-e biomedicinsk/-a analytiker- en garanti för
hög kvalitét på analysen”. Denna poster kan även fås i tryck-format.
Ny person i styrgruppen är Anna Wiik Persson som håller till på
Hälsingesmådjursklinik, Vi välkomnar henne varmt till styrgruppen
och ser fram emot nya idéer och engagemang.
*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.
*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!
*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

