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Det sker i ugen

Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Torsdag:
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-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
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-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

Onsdag:

Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:
Hillerød:
Roskilde:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bygning 8, på trappen til 1. sal
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal
Biblioteket
Studiesekretæren (Studenterhuset)

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside:

Tirsdag:

Denne

redaktion

20
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/20
05
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MOK
VI BEKLAGER

Redaktionelt

den dårlige billedkvalitet i dette nummer - og så når vi endelig har billeder i
bladet. Det skyldes en defekt maskine hos trykkeriet.

STEREOGRAM!

Kan du huske stereogrammerne der bare var det helt hotte til ungdomsgilder og
familiefester i midthalvfemserne? Ved at stirre tomt ud i luften til man blev
skeløjet, kunne man fremtrylle de sjoveste ting ud fra en plamage af mugpletter i
en bog.
Nu viser det sig, at stereogrammerne slet ikke er passé. I nyeste udgave af
Medicinsk Kompendium bind 2 side 1467 dukker følgende frem mellem linierne
hvis man stirrer længe nok.
Dansuenza - eng. Danceuenza
Hvis man bliver fanget af en virus, får man ”Dansuenza” – man danser på stedet – og har ”Dansuenza” indtil man
bliver befriet.
Hvis der er nogen af de andre bitches, der er specielt efter dig, kan du give hende dansuenza, så kan hun ikke
andet end at spjætte på det lyserøde gulv.

HVAD GØR BLONDINEN, HVIS HUN ER KOMMET TIL AT LAVE TO
AFTALER SAMME AFTEN?
- FORSØGER AT KLEMME DEM BEGGE TO IND.
Ja vi sprudler stadig af testosteron og løst krudt her på MOK-redaktionen. Vil du
give os lidt modspil så send en mail til xx@mok.info.
MOK-red/Martin & Gondo

TIL PIGERNE...
ERIK SKOV
PEDERSEN - STADIG
MED FRUE... ELLER
NOGET!

Studiet
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Jensen
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk Tirsdage 13.00-16.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

REFERAT AF
KLINIKUDVALGSMØDE D.
6. SEPTEMBER 2004

tilstede: Lektor Lisbeth Kortegaard, Stud. sekr.
Anders Lander, Mads Falk, Mie-Ran Yoon, Martin
Christensen og Jacob Rasmussen. Fra sekretariatet
Susan Post og Hanne Jensen.
1.
godkendelse af dagsorden: godkendt.
2.
godkendelse af referat: godkendt.
3.
meddelelser fra formanden: ingen.
meddelelser fra undervisere: ingen.
meddelelser fra studenter: Der fremsættes klager
over lokalesituationen på hvidovre sygeplejeskole.
Hvor der hverken er borde eller stole.
meddelelser fra sekretariatet: Hanne Jensen er ansat som afløser for Tina Gøtzsche Petersen.
meddelelser fra studienævn:
4. orientering om ny studieordning:
5. lokalesituation på BBH og HH: Der bliver bevilget
ekstra lokaler på BBH (S15).
6. omdeling af ny studiehåndbog.
7. evaluering af 7.sem. klinisk ophold: Der er generelt gode evalueringer fra alle afdelinger.
8. klager.
9. distribution af Universitetsavisen: stativ til
universitetsavisen besluttes opstillet i kaffestuen på
HH. På BBH skal det stå i de kommende studenterlokaler.
10. holdfordeling generelt for E2004: Der er overbooking på 11., 12. og 13. sem. Der er ingen overbooking på ny ordning.
11. eventuelt: Anders Lander stopper som stud. sekr.
på BBH og afløses af Jacob Rasmussen. Mads Falk
stopper som stud. sekr. på HH pr. 1.10. og erstattes
af Martin Christensen.
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STYRENDE ORGANER

REFERAT AF
KLINIKUDVALGSMØDE D.
6. DECEMBER 2004
HVIDOVRE HOSPITAL

Tilstedeværende: Lektor Nina Skovgaard, Stud. med.
Martin Christensen, Stud.med. Mie-Ran Yoon, sekretariatet: Susan Post og Hanne Jensen.
Afbud fra: Formand Sten Madsbad, Prof. Birthe
Høegh, Lektor Lisbeth Kortegaard.
Fraværende uden afbud: Lektor Michael Krogsgaard,
Stud.med. Jakob Rasmussen, Stud.med. Ikram
Sarwar.
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat fra mødet d. 6. sept. 2004 udsendes senere.
3. Studenter:
intet.
Undervisere: Ny studieordning går godt.
De klinikker der har været planlagt de samme dage
som radiologiundervisningen for AH - holdet, er flyttet til andre dage. Radiologi foregår på HH og klinikkerne foregår på AH.
Studienævnet: Der er modtaget et brev vedr. rygter om der ikke eksamineres i nyre og hæmatologi på
HH i patologi på 11. semester. Dette afvises af prof.
Susanne Holck.

Der udgives et katalog over lærebøger på studiet.
Både studenter og undervisere forventes at bidrage
til dette.
Fra morgenmøde d. 6.12.04 blev det besluttet, at
cases for 6.-8. semester skal lægges ud på SIS. Der
arbejdes pt. på at få dette til at fungerer.
Rigmor Jensen, neurologisk afd. Glostrup, udnævnes
til formand for 10. semester.
C-lektorater forventes indført fra d. 1.1.2005 eller
senest d. 1.2.05.
Sekretariat:
Lektor Lisbeth Kortegaard stopper
i klinikudvalget.
Geriatrisk Afd. HH vil gerne modtage 2 9. semesterstuderende.
4. Intet nyt vedr. 9. og 10. sem.
5. BBH: Lægelig direktør Steen Werner Hansen, har
givet tilsagn om,. At vi i KKK kan bruge den gamle
afdeling S15 til studenterundervisning i F2005. Både
6. og 8. semesters undervisning vil foregår deroppe
til foråret. Lokalerne er pt. indrettet med et lille
auditorium med plads til 36 personer samt 3 grupperum med plads til 12 personer i hver. Alle rum skulle
være udstyret med AV-midler. er pt.. ind.
HH: den gamle sygeplejeskole renoveres,
men der er stadig problemer!

6.
12. sem.: der forventes massiv overbookning med i alt 8 hold.
11. sem.: der forventes 4 hold.
Men intet er sikkert før afmeldingsfristen i
januar 2005.
7. Endnu intet nyt, man afventer informationer.
8. Der er endnu ingen kandidater, men Susan Post vil
tage det op på næste møde i klinikudvalget.
9. Nye mødetider for klinikudvalgsmøder F2005. Det
besluttes at rykke mødetiden til kl. 15.30 således, at
alle vil have mulighed for at komme!
De kommende mødedatoer bliver som følgende:
Mandag. d. 7. februar 2005 på Bisbebjerg.
Mandag d. 6. juni 2005 på Hvidovre.
Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår.
Der er blevet bevilget penge til, at Hanne Jensen
kan arbejde fuldtid i 2 år i klinikudvalget i forbindelse med implementering af ny studieordning. Perioden er fra d. 1.1.2005 til d. 31.12.2006. De sidste
7 timer er bevilget af Fakultetet og det er ogse
Fakultetet der afholder udgifterne.
Mødet afsluttes kl. 15.50.
Referent: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Studievejledningen

VI MANGLER
RUNDVISERE TIL ÅBENT
HUS PÅ PANUM !

Traditionen tro åbner Panum dørene for alle studiesøgende - arrangementet foregår på Torsdag den 24.
februar kl. 15:00 og 17:30 med rundvisning på Panum
hhv. kl. 16:00 og 18:30
Har du lyst til at vise dine kommende kollegaer
rundt og ved du sådan cirka hvor alt er lokaliseret –
så høre vi meget gerne fra dig på mail: sun-stvmedicin@adm.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN
INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE 8  9
Dag

Dato

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag

22/2
23/2
24/2
24/2
25/2
25/2
25/2

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

28/2
28/2
2/3
2/3
3/3
3/3
3/3
4/3

Telefontid

0800 – 0900
0900 – 1000
1430 – 1530
0900 – 1000
1600 – 1700
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900
1600 – 1700
1900 – 2000
0900 – 1000

Træffetid

Vejleder

1300 – 1600
1000 - 1200
0900 – 1200
1300 – 1500
1000 – 1300
1330 – 1430
1000 - 1200

Gordon T. Jehu Medicin
Tina Gottlieb
International
Christina Rydahl Lundin Medicin
Gordon T. Jehu Medicin
Ture Karbo
Medicin
Gordon T. Jehu Medicin
Tina Gottlieb
International

1300 – 1600
1600 – 1900
1000 - 1200
1400 – 1700
0900 – 1200
1300 – 1600
1600 – 1900
1000 - 1200

Ulrik Bodholdt Medicin
Camilla Grønlund Hiul
Medicin
Tina Gottlieb
International
Malene Esager Medicin
Christina Rydahl Lundin Medicin
Gordon T. Jehu Medicin
Ture Karbo
Medicin
Tina Gottlieb
International

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
Studievejledningen for Medicin:
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
træffetidslokale er: 9.1.3
Vedrørende Den Internationale Studievejledning
Du kan få vejledning vedrørende udveksling inden ansøgningsfristen 18. marts 2005, hvis der er behov for
det. Vejledningen foregår i lokale 9.1.3 og vil være temaopdelt frem til ansøgningsfristen.
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op. Orienter dig på Internettet på adressen - http://www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_IntForhold.htm - inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om.
Telefontid: Fredag 9-10
Træffetid: Onsdag & fredag 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem. / andet, herunder selvarrangerede udvekslingsophold
Venlig hilsen
Tina Gottlieb

STYRENDE ORGANER
ARRANGØRER TIL
TROPEMEDICINSK KURSUS

Studietilbud

Så er der en enestående chance for at hjælpe til med
at arrangere Tropemedicinsk kursus som bliver afholdt aug. 2005. Arbejdet består bl.a. i skemalægning, kontakt til underviserne og andet organisatorisk arbejde. Hvis du allerede havde overvejet at
melde dig til dette fantastiske kursus, så udnyt chancen og meld dig til at arrangere. Hvis du ikke havde,
så kan du nå det endnu eller meld dig til at være
arrangør, så får du hele oplevelsen!
Ansøgning til at blive arrangør afleveres til Birgitte
Gantriis,Course Coordinator, Panum
Blegdamsvej 3 a, 42, DK-2200 Copenhagen N inden
den 25.2.2005

Opråb til lægestuderende:

MELD JER IND I FORENING FOR MILJØ OG
FOLKESUNDHED (FMF)!
FMF blev startet for 4 år siden af en gruppe læger og
sygeplejersker.
Idégrundlag
Danskerne er meget miljøbevidste, men de ved for
lidt om samspillet mellem miljø og sundhed. FMF’s
formål er gennem oplysning og koordination at formidle en dialog om sammenhængen mellem miljø og
sundhed i det tomrum, som i dag findes mellem på
den ene side ministerier, styrelser, videnskabelige
institutioner og politikere og på den anden side den
brede befolkning.
De fleste NGO’ere, der herhjemme arbejder med
miljø, tager ikke udgangspunkt i sundhed. Der findes
stort set ingen eksperter med sundhedsfaglig baggrund, der f.eks. deltager i den offentlige debat om
luftforureningens konsekvenser for mennesker, eller
som vil være med til at besvare spørgsmål fra bekymrede forbrugere om, hvorvidt pesticiderne i grønsager er farlige for deres helbred.
Formål
· Vi vil fremme sundheden gennem omsorg for miljøet, som omgiver os.
· Vi vil bringe sundhedsdimensionen ind i miljøpolitikken – og miljødimensionen ind i sundhedspolitikken.
· Vi vil gå aktivt ind i oplysning, uddannelse og forskning om samspillet mellem miljø og sundhed.
· Vi vil styrke helhedstænkning i forhold til miljø og
sundhed.
Aktiviteter
· Vi har oprettet en hjemmeside:
www.miljoefolkesundhed.dk
· Vi har kommenteret regeringens strategi for miljø
og sundhed og fulgt op på denne siden vedtagelsen.
· Vi har deltaget i møder vdr. mobiltelefonmaster og
sundhed, medicinrester i miljøet mm.
· Vi deltager i orienteringen af Folketingets miljøog planlægningsudvalg samt sundhedsudvalg om miljø
og sundhed.
· Vi har afholdt et møde om EU’s program REACH
(kontrol af kemiske stoffer).
· Vi har været med til at udgive en pjece om trafik og
sundhed for Miljø- og Sundhedsstyrelsen.
· Vi skriver avisartikler vdr. miljø og sundhed.
· Vi har startet et samarbejde med vores svenske
søsterorganisation ”Läkere för Miljön”.
FMF er medlem af ISDE (International Society of
Doctors for the Environment) og af det europæiske
netværk af miljø NGO’er. ISDE blev stiftet af læger
fra Schweiz, Italien, Tyskland og Østrig for 15 år
siden og har idag afdelinger i de fleste europæiske
lande, samt i flere lande over hele verden. Organisationen har over 50.000 medlemmer, hvoraf de fleste
er beskæftiget inden for sundhedssektoren. ISDE er

aktiv NGO medspiller i flere FN organisationer og i
den Europæiske Kommission for miljø.

Vi håber, at også lægesturende kan identificere sig
med foreningens idéer og aktiviteter og har lyst til
at støtte foreningen og måske deltage i aktiviteterne. Deltagerbidrag er 150,- for studerende. Udover mødedeltagelse, får du 4 numre af vores
informationsbulletin, og du har adgang til vores
hjemmeside.
Henvendelser bedes venligst rettes til undertegnede:
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fatter forskningsåret, hvor der er en tydelig redegørelse for stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i forbindelse med projektet. Ansøgningen skal vedlægges
curriculum vitae og publikationsliste for ansøgeren
samt curriculum vitae og karakterudskrift for den
studerende.
Ansøgningsskema og vejledning findes under ’Søg
støtte’ fra forskningsrådet på Gigtforeningens
hjemmeside: www.gigtforeningen.dk/forskning. I rubrikken <Ansøgt beløb> skrives ”skolarstipendium”.

Martin Silberschmidt (formand)
Vestre Strandallé 76
8240 Risskov
Tlf.: 86 17 36 90 / 26 16 41 17
E-mail: ms.consult@dadlnet.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels
på tlf. 3977 8073.

Ryan Lund (sekretær)
Dalstrøget 57, 2. mf.
2870 Dyssegård
Tlf.: 46 32 50 59 / 25 88 39 59
E-mail: ryanlund_fmf@yahoo.dk

Hvorfor opstår kræft ? - og hvordan
kan man undgå sygdommen?

Joint Meeting

FROM HUMAN GENETIC DISEASE TO PROTEIN FUNCTION

Thursday, April 7th, 2005 14.15  18.00
Lundsgaard Auditorium, Panum
Institute, Blegdamsvej 3, Copenhagen
Organizers:
Tuula Kallunki, Danish Cancer
Society and Kirsten Rasmussen, Odense University
Hospital
Program:
14.15 – 14.20
Tuula Kallunki, Danish Cancer
Society, Copenhagen, Denmark: Introduction.
14.20 – 15.00
Leena Peltonen, National Public
Health Institute, Department of Molecular Medicine,
Biomedicum, Helsinki, Finland: "Human genome
project and Nordic population resources"
15.00 – 15.30
Valeriya Lyssenko, Department of
Endocrinology, University Hospital MAS, Malmö,
Sweden: “Dissection of the genetic complexity of
type 2 diabetes”
15.30 – 16.00
Torben A. Kruse, Department of
Clinical Biochemistry and Genetics, Odense University
Hospital, Denmark: “Allergy genetics. Lessons from
common complex diseases”
16.00 - 16.30
Coffee and refreshments
16.30 – 17.00
Karl Tryggvason, Division of Matrix Biology, Department of Medical Biochemistry
and Biophysics, Karolinska Institute, Stockholm,
Sweden: “How do the kidneys filter blood? Lessons
from studies on rare genetic diseases”
17.00 - 17.30
Niels Tommerup, Wilhelm Johannsen Centre for Functional Genome Research,
Department of Medical Biochemistry and Genetics,
The Panum Institute, University of Copenhagen,
Denmark: “Functional characterization of the genome
by chromosomal rearrangements“
17.30 - 18.00
Tiina Naumanen, Apoptosis
Laboaratory, Danish Cancer Society, Copenhagen,
Denmark: “IKAP, JNK and Familial Dysautonomia”
Everybody is welcome. Registration is not necessary.

NORDISK SOMMERSKOLE:
Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle
spørgsmål. For at kunne besvare nogle af dem må
man kende til nogle af kræftforskningens basale metoder. Dem er der nu mulighed for at sætte sig ind i
på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union: Nordisk Sommerskole for unge studerende især inden for fagene medicin, biologi, statistik og sociologi fra alle de fem
nordiske lande.
Der er 25 stipendiepladser, og stipendierne dækker
både rejse, ophold og undervisning på et indledende
kursus, som består af 14 dages intensive studier i
cancerepidemiologi i København i august 2005.
Efter det intensive kursus får hver deltager tildelt
plads i et forskningsprojekt, som omfatter flere studerende. Det er meningen, at deltagerne skal arbejde med dette projekt i deres respektive hjemlande det næste halve år. Det drejer sig ikke om
forskning på fuld tid, så man kan fortsætte med sine
studier. Der er mulighed for at søge Kræftens Bekæmpelse om et scholarstipendium til denne periode.
En weekend i februar 2006 samles de nordiske studerende i Finland til et opfølgningssymposium, hvor de
skal fremlægge resultaterne af deres forskning i det
foregående halve år. Også her er rejse, ophold, vejledning mm. dækket af stipendiet fra Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union.
"Ud over at jeg har lært meget om livmoderhalskræft og rygning, som mit mini-forskningsprojekt
omhandlede, epidemiologi og statistik, har jeg også
lært at bruge mange redskaber inden for IT og
computerprogrammer, og jeg har lært, hvor vigtig
en ordentlig litteratursøgning og litteraturgennemgang er. Hvis man bare har den mindste
forskerspire i maven, vil jeg på det kraftigste anbefale, at man søger om at komme på sommerskolen.
For mig har det været en perfekt måde at prøve
kræfter med forskning på, og uanset hvad jeg kommer til at beskæftige mig med i fremtiden, har jeg
fået en viden og erfaring, som jeg kan bruge. Som en
ekstra bonus oven i det man lærer af undervisning,
forskningsprojekt og fremlæggelse og forsvar af ens
egne resultater på et andet sprog, får man et samvær med andre studerende, som er morsomt og stimulerende og strækker sig langt ud over sommerskolen."
Katrine (sommerskole-elev 2001)

SKOLARSTIPENDIER

Fakta:

Gigtforeningen ønsker gennem sin tildeling af skolarstipendier at give kvalificerede medicinstuderende
mulighed for at beskæftige sig med reumatologisk
videnskabeligt arbejde i løbet af studiet. De studerende kan ikke oppebære SU samtidig med, at de får
et skolarstipendium.

Ansøgningsskema fås på: http://ncu.cancer.dk/ancr/
sommerskole eller hos kursussekretær
Mette Bo: tlf.: 35 24 75 29 eller e-mail:
meb@cancer.dk
Ansøgningsfrist: 1. april 2005
Kursustidspunkt: 7 - 18 august 2005
Sted: Kræftens Bekæmpelse i København

Gigtforeningen bevilger skolarstipendier af op til et
års varighed, dog minimum tre måneder. Der ydes
per år 120.000 kr. til stipendiet samt 18.000 kr. til
drifts- og annuumsudgifter. Overhead /
administrationsbidrag dækkes ikke.
Ansøgningen indsendes af den studerendes vejleder.
Den skal indeholde en projektbeskrivelse, som om-
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Annoncer

Studietilbud
FOREDRAG I PSYKOANALYTISK DEBAT
Freud og Ødipus
Psykoanalytiker Maria Fitger, Lund
Maria Fitger er privatpraktiserende psykolog og
psykoterapeut i Lund samt under uddannelse til
psykoanalytiker i København.
Maria Fitgers foredrag handler om
Ødipusskikkelsens betydning for Freuds tankegang og den psykoanalytiske teoridannelse som
helhed. Hun vil tydeliggøre for os, hvordan Ødipus
repræsenterer en triangulær struktur og hvordan denne struktur også gennemsyrer mødet
mellem analytiker og analysand.
Endelig viser hun, at Sofokles drama ”Kong
Ødipus” kan læses som en beretning, der gestalter psykoanalysen i mytisk form.
Fredag, den 11. marts 2005, kl. 16.00 – 17.30
Familie Hjælps Centret
Rømersgade 11,1
1362 København K
Entré: 80 kr.
Nærmere oplysning: Friederike Unger:
F.Unger@mail.tele.dk eller telefon: 45 41 10 20

EFTERLYSNING
Efter semesterstarts-festen lørdag den 12. februar har jeg mistet 2 meget
gamle og dyrebare cowboy-pistoler...De ligner
ikke dem fra BR! Hvis du har fået en/to pistoler
med hjem som ikke var din/dine bedes du aflevere dem i studenterklubben senest fredag
den 25. februar.Dusør udloves...
På forhånd tak for ulejligheden.
Anne

SÆLGES
HVIDE SUPER DELUXE HOSPITALS TRÆSKO
TIL SALG
ET PAR UBRUGTE STR. 42 GREEN COMFORT
TRÆSKO MED HÆLREM ER TIL SALG (200
KR.) P.G.A. FEJLKØB.
ENESTÅENDE MULIGHED FOR ET PAR BILLIGE TRÆSKO.
RING SIGNE 86 13 18 28

LÆSEMAKKER SØGES
...til Medicin og kirurgi gammel studieordning.
Jeg er tilknyttet Bispebjerg Hospital.

Annoncer
2 DEMONSTRATORER SØGES
TIL MAKROSKOPISK VÅD
STUDIESAL

Stillingerne kan søges af medicinstuderende med
et godt kendskab til makroskopisk anatomi. (Bestået 5. semester – ny ordning)
Arbejdstid: Ca. 80 timer pr. semester fordelt
efter vagtskema. Enkelte weekend - vagter må
påregnes.

Timeløn: Kr. 169,49 + feriepenge
Ansøgningsskema kan afhentes på instituttets
sekretariat, Bygning 18.1.
Ansøgningen skal være indsendt til Medicinsk
Anatomisk Institut senest ....ONSDAG DEN 2.
MARTS 2005, KL. 12.00.
Såfremt I ikke har hørt fra instituttet senest den
18. MARTS 2005 – er stillingerne besat til anden
side.

2 DEMONSTRATORER SØGES
TIL MIKROSKOPISK STUDIESAL

Stillingerne kan søges af medicinstuderende med
et godt kendskab til mikroskopisk anatomi. (Bestået 5. semester – ny ordning)
Arbejdstid: Ca. 20 timer pr. semester fordelt
efter vagtskema. Enkelte weekend - vagter må
påregnes.

Timeløn: Kr. 169,49 + feriepenge
Ansøgningsskema kan afhentes på instituttets
sekretariat, Bygning 18.1.
Ansøgningen skal være indsendt til Medicinsk
Anatomisk Institut senest ....ONSDAG DEN 2.
MARTS 2005, KL. 12.00.
Såfremt I ikke har hørt fra instituttet senest den
18. MARTS 2005 – er stillingerne besat til anden
side.

MEDHJÆLPER PÅ DEN
NYE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE PÅ 1.
SEMESTER
Den nye struktur af førstehjælpsuddannelsen for
medicinstuderende på 1. semester ved Københavns universitet er nu en realitet. Første gang
den skal gennemføres er efteråret 2005.
I den forbindelse er der behov for et antal medicinstuderende som medhjælpere for de ansvarlige førstehjælpsinstruktører. Opgaverne er vejledning og kontrol ved indøvelse af praktiske
færdigheder og løsning af teoretiske opgaver i de
enkelte lektioner. Du vil få relevant uddannelse
inden kursets start hvorfor der ikke kræves særlige forudsætninger. Lønnen vil være kr. 120 i
timen. Kurset vil strække sig over to dage af ca.
8 timers varighed med klargøring, afholdelse af
lektioner og oprydning.
Har det din interesse at være med til at gøre
førstehjælpsuddannelsen bedre, repetere din egen
viden og færdigheder og få pædagogisk indsigt
skal du sende mig en mail med en kort beskrivelse af hvorfor du ønsker at blive ansat, dine
evt. kvalifikationer og semestertrin til:
Stagelund@dadlnet.dk.

Ledende instruktør
Søren Stagelund

Ring til Anders på 21246699 el. 32876164
Mail: Ais@gjk.dk

SÆLGES
FORSKNINGSPROJEKTER
Er du stud.med. med lyst til grundforskning har
vi brug for friske kræfter. Vi beskæftiger os hovedsageligt med kvantitering af strukturer i centralnervesystemet, så interesse for hjernen er
en fordel, men ingen forudsætning. Du skal have
bestået OSVAL I.
Arbejdet er primært ulønnet.
Er du interesseret, kan du henvende dig til ledende bioanalytiker Susanne Sørensen,
Forskningslaboratorium for Stereologi og
Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital, tlf. 3531
6419.

Dissektionssæt (uden blade)

kr. 50,-

Miljø- og arbejdsmedicin, 2.udgave, FADL
ubrugt kr. 300,Curran’s Atlas of histopathology

kr. 300,-

Alan Victor: ”Medicin, grundbog”, 1. udg., FADL
ubrugt kr. 200,Hanne Hulgaard: ”Kirurgi, grundbog”, 1. udg.,
FADL ubrugt kr. 200,Ring Eva 61 68 83 81

SÆLGES
NORSKE STUDENTER
SE HER!
MANDAG 28.02
MØTES DEN NORSKE
GJENGEN PÅ PANUM
VI HÅPER OGSÅ DU
KOMMER!
STED: PUSSY
GALORES PÅ
SKT.HANS TORV KL.
17:00

Holum, JR: Fundenmentals of General, Organic,
and Biological Chemistry, 6. udgave
God stand, ganske få overstregninger.
Pris: 300 kr.
Tlf. 26 80 39 94
E-mail: glente@stud.ku.dk

TURNUSBYTTE
Haves: Esbjerg sygehus. Start d. 1/9-05.
Ønskes: Alt på Sjælland har interesse.
Ring eller mail til Katrine
Tlf.: 6063 072
E-mail: katrine.mathias@mail.dk

INDRE ORGANER

7

Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

Kurser i FADL – Københavns Kredsforening
FADL i København afholder igen i det kommende semester flere kurser for alle
medlemmer i København.

Lægevikarkurser:

Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

Der er allerede kommet mange
gode og velovervejede forslag
til overenskomstkrav fra
FADL's medlemmer.
Men vi vil stadig meget gerne
høre mere fra medlemmerne,
der dagligt er ude i felten for
FADL og penge, og derfor ved,
havd der er behov for i enhver
FADL-vagts dagligdag!
Giv din mening til kende i en
mail til hf@fadl.dk eller skriv et
brev eller andet og læg det i
FADL's postkasse ved bygning
1.2.7a.
Vi kan ikke love at alle krav
bliver til virkelighed, men vi vil
gøre vores bedste!

Lægevikarkurserne i FADL er forbeholdt studerende, der påtænker at tage
lægevikariat i nærmeste fremtid.
FADL afholder i dette semester kurser i:

-

Gastroenterologisk kirurgi,
15. - 16. marts samt 5. - 6. april
Ortopædkirurgi,
22. - 23. marts samt 19. - 20. april
Akut medicin,
7. - 8. marts samt 12. - 13. april
Avanceret behandling af hjertestop,
17. marts, 14. april eller 11. maj
Patienttransport,
27. april

Endvidere arbejdes der på at afholde lægevikarkurser i psykiatri, hvorom der
senere vil komme information.
Tilmelding til FADL’s lægevikarkurser sker via FADL’s hjemmeside,
www.fadl.dk, hvor der ligeledes kan findes information om tilmeldingsfrister
for de enkelte kurser, tid og varighed for kurserne samt information om selve
undervisningen.
På alle lægevikarkurser er der et deltagergebyr på 50,00 kroner.
Besked om hvorvidt man er kommet på et lægevikarkursus, fåes først efter
tilmeldingsfristen er overskredet!
Der arbejdes endvidere i FADL på at arrangere kurser for yngre studerende i
minilægearbejde og undersøgelsesteknikker, og der arbejdes på at lave EKGkurser for alle medicinstuderende, der er medlem af FADL!

FADL arrangerer
"Kunsttur på Panum"
17. marts klokken 17.00.
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

SPV- INSTITUTIONSHOLD
1511
søger 2 nye medlemmer henholdsvis pr. 1/
3- og 1/4-05
Vi dækker 8-timers aftenvagter 2 gange ugentlig samt
en dagvagt om ugen, hvor vi passer en tiårig dreng,
som hæmodialyseres på Rigshospitalet. Drengen har
brug for vores fulde opmærksomhed under dialysen.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT til Rigshospitalet og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere.
Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor grundig
observation og et godt samarbejde med både familie
og personale.

Ansøgningskrav:
- Erfaring med handicappede børn og somatiske vagter.
- Min. 200 spv-timer
- 3-4 vagter pr. måned, også i eksamensperioder.
Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Peter på 61
66 36 76
Ansøgningsfrist : Fredag d. 4. marts 2005 til Vagtbureauet evt. pr. mail: kc@fadl.dk

HAR DU LYST TIL AT VÆRE
MED TIL AT STARTE ET NYT
SPV-HOLD OP PÅ ET
PLEJEHJEM I JYLLINGE?
Vi søger medlemmer til et nyt SPV-hold,
til en mand på 57 år, der skal hjælpes døgnet rundt.
Pt. har haft en massiv hjerneskade efter en operation,
men kan godt kommunikere og bevæge sig rundt i en
elektrisk kørestol. Skal hjælpes med al personlig pleje
og pasning inkl. colostomi. Der er tilknyttet patienten
supervision af en neuropsykolog
Det er planen, at pt. skal hjem engang til juli, hvor
pasningen vil fortsætte, men muligvis ikke som
døgnvagtdækning, da pt. hustru kan tage lidt fra.

Arbejdsstedet er et plejehjem i Jyllinge og vi vil gerne
have holdet på plads pr. primo marts. Der ydes transporttillæg, svarende til 1 timeløn hver vej. Normal SPVholdløn.
Det forventes, at du:
· Har min. 200 SPV-timer
· Er indstillet på at passe en pt. med hjerneskade og
indgå i en positiv dialog med ægtefællen, de ansatte
på plejehjemmet og neuropsykologen
· Kan tage min. 4 –5 vagter om måneden
Arbejdstiden er endnu ikke fastlagt, hvorfor der vil
være muligheder for enten 8 eller 12 - timers vagter,
alt efter hvad holdet beslutter på 1. holdmøde. (Hvis
det viser sig at være umuligt at dække hele døgnet, er
der også en mulighed for at holdet alene skal dække
aften- og nattevagterne. Du må derfor gerne skrive i
din ansøgning, om hvorvidt dagvagter vil være en
umulighed for dig.)

Ansøgningsfrist 21. marts 2005 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger kan hentes hos vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 eller pa@fadl.dk

VT FLYVERHOLD 2001 SØGER
NYE MEDLEMMER PR 1. 4.05
Vi er et velfungerende hold, som mangler et par medlemmer. Vi dækker døgnet rundt alle månedens dage i
8 timers vagter. Vi har ikke sygebagvagts system.

Krav:
- Du skal være VT´er!
- Du skal kunne tage 4 vagter pr. måned (med god
mulighed for flere)
Næste holdmøde er den 15. marts i Panum Kantinen
kl. 17.00. Har du ikke mulighed for at komme d 15.
marts kan der aftales nærmere med holdleder

Løn: VT holdløn (160-170 kr/time)
Ansøgningsfrist 8. marts til vagtbureauet.
Yderligere information: holdleder Malene 26712351 (efter 26. feb)

INTENSIVHOLD 4102 SØGER 1
NYT MEDLEM TIL AFD. 542 PÅ
HVIDOVRE HOSPITAL
Vi er et vellidt, veletableret fast ventilatørhold på intensiv afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som medlem på holdet får du mulighed for et ansvarsfuldt og
udfordrende arbejde på lig fod, og i godt samarbejde
med afdelingens sygeplejersker. Du får mulighed for
at udvikle din kliniske erfaring med forskellige patientgrupper. Afdelingen modtager patienter fra alle de forskellige afdelinger på Hvidovre Hospital, hyppigst fra
kirurgisk gastroenterologisk, lungemedicinske og
infektionsmedicinske afdelinger, og modtager herudover akut dialysekrævende patienter fra andre hospitaler. Du lærer og øver at prioritere arbejdsopgaver og
får rutine i en masse kliniske procedurer, du forventes
at kunne når du bliver læge. Samtidig får du fornøjelsen af at være del af en afdeling, som sætter pris på
deres ventilatører og behandler dig som en ligeværdig
kollega.
Arbejdet indebærer at du vil lære og blive bedre til:
- At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
- At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG og
lign.
- At gå stuegang med læger fra forskellige afdelinger.
- At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og
snuse til grønt system.
- At arbejde selvstændigt – typisk med ansvar for en
patient.
- At blive oplært og blive fortrolig med at køre kontinuerlig hæmodialyse ( aktuelt på nye Aquarius maskiner
).
- At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting,
der hører til på en intensiv afdeling – såsom psykisk
observation, personlig pleje af patienten, arbejde med
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pårørende, akutte livreddende procedurer (hjertestop,
intubation), opsætning af respirator/BiPAP/CPAP og
meget, meget mere.

- Er selvstændig, fleksibel og engageret, og at du selv
har lyst til at gøre en indsats for at blive dygtigere.
- Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med ventil og 2 med en sygeplejerske ).

Vi forventer at du opfylder følgende:
- Har min. 700 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
- Har bestået farmakologi på den gamle studieordning.
Er du på den nye studieordning bliver kravet nok afsluttet 8. semester, men det ligger ikke helt fast endnu.
- Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år
( for at få noget rutine ), og at du bliver på holdet min.
1 år ( for at afdelingen og holdet har glæde af dig ).

Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest mandag d. 28. februar 2005 kl. 12.00
Yderligere informationer:
Kontakt venligst holdleder Malene Espelund Frederiksen, tlf.nr: 26 14 14 77

Det er et forholdsvis lille hold og vagtplanlægning sker
uden dramatik, så det er sjældent folk går skuffede
fra holdmøder.
Oplæring forventes i løbet af marts - primo maj 2005.
Ansøgningsfrist:

Basisgrupperne
SIMS PRÆSENTERER:

HÅNDSKADE-FOREDRAG

RUSVEJLEDER?
Hermed følger de endelige datoer:

Onsdag d. 23. februar kommer Niels
Søe og Nina Vendel fra Gentofte
Sygehus og fortæller om
håndskader.
Sted: Dam  auditoriet
Tid: kl. 16.00  18-18.30

Stormøde: 2. marts kl. 20 i studenterklubben ( obs. Ændret dato )
1. weekendseminar: 25. -27. marts
2. weekendseminar: 29. april-l. maj
Ugeseminar: 5. -12. august
Rustur: 19. -26. august
Derudover følger en opfordring til især Fase 2'ere og gamle vejledere om at komme ud af busken
og melde jer!

Der er fri adgang til dette fantastiske arrangement.
Vi glæder os til at se dig!
Hilsen
SIMS

STUDERENDES ALMEN MEDICINSKE
SELSKAB (SAMS) INVITERER TIL ÅRETS
FØRSTE MÅNEDSMØDE.

Emnet denne gang bliver ’Børn i Almen Praksis’.
Handler børneundersøgelser i almen praksis kun
om vaccinationer og legetøj efter stikket? Hvad
kan der gøres for børn med specielle behov?
Hvilke vanskelligheder kan der ligge i læge-barnforældre-samtale?
Praktiserende læge Kirsten Lykke kommer og
fortæller om sin Phd-afhandling om den forebyggende børneundersøgelse tirsdag d. 1. marts kl.
16:30 i 1.2.15.
Kom og hør om Almen Medicin er andet end
”bare” vaccinationer!

DEN NYE BESTYRELSES I SAMS PRÆSENTERER
HERMED ÅRETS FØRSTE ARRANGEMENT.

Frans Boch Waldorff, som tidligere har holdt oplæg for SAMS til et Månedsmøde, har tilbudt at lave et
meget specielt database-søgnings-kursus for medlemmer af SAMS. En beskrivelse og evaluering af kurset
kan læses her:
http://www.dadlnet.dk/ufl/2004/2104/VP-html/VP43315.pdf
Kurset vil kunne give dig et godt redskab til søgninger i medicinske tidsskrifter, som er uvurderlige for en
medicinstuderende/læge.

Vel mødt!
SAMS bestyrelse
ahmed@stud.ku.dk

Det hele løber af stablen torsdag d. 24. feb. 2005 fra kl. 9-16 i MDBs kursuslokaler i 9.2.14a+b. SAMS vil
sørge for forfriskninger til deltagerne.
Tilmelding kan ske til sekretær Louise Løgstrup (louise_loegstrup@yahoo.dk) hurtigst muligt. Der er plads
til 15-20 deltagere, og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.
Kurset er gratis men forudsætter medlemskab af SAMS. Indmeldelse i SAMS, som
koster kr. 50 pr. år, kan foregå inden kursus start men husk at melde dig til.

Vel mødt! SAMS bestyrelse ahmed@stud.ku.dk
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AKTIV I FILMKLUBBEN P8'N - PANUMS
EGEN BIOGRAF

Kom til workshop torsdag, den
24. Februar, kl.15.00 i FADLs
mødelokale 1.2.15
Filmklubben viser film 10 torsdage hvert semester på rigtigt filmlærred og med surround lyd.
Vores repertoire spænder bredt fra Amerikanske
Blockbusters til smalle europæiske film.
Filmklubben starter semesteret med en workshop, hvor vi laver plakater og annoncer til film,
planlægger den store Filmklubfest, fordeler tjanser, mv.

Alle interesserede er velkommen!
Som aktiv medlem har du følgende uvurderlige
fordele:
·
Du kan se alle semesterets film gratis
·
Du kan deltage i den ugentlige madklub
·
Du kan være med til
særarrangementer som f.eks.
Oscaraften og julefrokost.
Som aktiv medlem forpligter
man sig til at tage mindst 3
tjanser pr. semester, f.eks. stå
i baren, hente film, mv.

GRATIS KIROPRAKTOR-BESØG!

Har du lyst til at vide mere om, hvad kiropraktik
går ud på, og hvordan en kiropraktor arbejder?
Så tag med GIM, når vi tirsdag d. 15. marts kl.
18.15 besøger kiropraktor Thomas Hviid på Kiropraktisk Klinik Rødovre (Rødovre Centrum 16,
2610 Rødovre). Her vil han holde et foredrag af
ca. en times varighed, og derefter vil der være
rig mulighed for at stille spørgsmål.
Arrangementet er gratis at deltage i, og alle
studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er velkomne – det eneste, du skal gøre, er
at skrive til GIM på gim@studmed.ku.dk og melde
dig til.
Sørg for at melde dig til i god tid, for vi kan max.
have 20 deltagere med til foredragsaftenen!
Hvis du derudover har nogle spørgsmål, så skriv
til os på ovennævnte mail-adresse.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin

MÅNEDSMØDE I SIMS
(1. TIRSDAG I HVER
MÅNED)
- FOR NYE OG GAMLE
MEDLEMMER

SIMS er en forening af medicinstuderende med
interesse for
IdrætsMedicin.
Vi arrangerer bl.a foredrag med førende idrætsmedicinere - men også praktiske kurser i fx
undersøgelsesteknik og anlæg-gelse af tape. Og
så har vi det sjovt og hyggeligt med bl.a middage, klatreture og andet godt.
I SIMS bestemmer man selv sit aktivitetsniveau,
men mange af de praktiske arrangementer er
forbeholdt SIMS-medlemmer pga begrænset antal deltagere..
Ved hvert møde holder et af medlemmerne et
lille oplæg om et IdrætsMedicinsk emne!

Interesseret? Så kig forbi til
MÅNEDSMØDE tirsdag 1/3 kl 16 i
lokale 9.2.3.
Venlig hilsen
SIMS

Filmklubben er åben for studerende fra alle fakulteter og
skoler.
Vel mødt!

Premiere
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INDRE ORGANER

MÅNEDSMØDE ONSDAG 2. MARTS KL.
16.15 FADL´S MØDELOKALE, PANUM
Dagsorden
1.
2.
3.

Siden sidst.
Nyt fra udvalg.
Eventuelt.

Efter månedsmødet: 10 min med Peter Berlacs
(fra foredraget ”Læge på fronten” den 9. februar)
video om en skudepisode i Kabul.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr.
om året og giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er
for medlemmer.

WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/

EQUIP KØBENHAVN

Synes du også at det er forfærdeligt at se billeder fra Afrika og Asien? Vil du også være med til
at ændre verden i en bedre retning? Så læs videre.
EQUIP er en undergruppe af IMCC bestående af
medicinere i København og Århus (og snart i
Odense), der står for indsamling af hospitalsudstyr til brug i 3.verdenslande. Vi samarbejder
med forskellige danske nødhjælpsorganisationer
bl.a. Læger Uden Grænser.
Endvidere har vi kontakt til medicinale virksomheder og hospitalsafdelinger, som primært donorer os udstyret. I løbet af den sidste periode har
EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og projekter bl.a. i Guinea Bissau, Indien, Tanzania,
Uganda, Marokko, Cuba og Sri Lanka.
Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i
vort arbejde? Eller ønsker du blot at vide mere
om vores gruppe, så send en mail til:
equip-copenhagen@imcc.dk
Der kræves ingen forudsætninger for at være
med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil
afsætte- blot du har en sund interesse i at hjælpe
andre.
Mvh.
EQUIP København

KRISTNE MEDICINERE
SAMLES TIL HYGGEAFTEN.

Vi får besøg af Jacob Oehlenschläger, en nyuddannet læge, som vil fortælle os om at have Gud
med i hverdagen. Vel mødt, vi glæder os til Jer.
Torsdag d. 24. februar kl. 19.30 hos Peter, på
studentergården værelse 308, Tagensvej 15

VIL DU VÆRE MED TIL
AT ARRANGERE
BAMSEHOSPITAL
2005???

Bamsehospitalet er et årligt tilbagevendende
IMCC-arrangement, der foregår i september i
Fælledparken. Vi inviterer en masse børnehavebørn, der kommer og besøger os med deres ”syge”
bamser, som vi efter bedste evne behandler for
små og store skavanker.
Allerede nu er Bamsehospitals-arrangørgruppen
ved at gøre klar, men vi mangler arbejdskraft!!!
Vi skal i løbet af foråret have skaffet telte, inviteret børnehaver, skaffet bamselæger, skaffet
en spændende foredragsholder til vores infoaften
og mange andre ting...
Lyder det hårdt? Det er det ikke... kun på den
gode måde!
Lyder det hyggeligt? DET ER DET!!!!
Vil du være med til at hjælpe os med at arrangere et par hyggelige sensommerdage, og give
børn (og bamser) en sjov og betryggende oplevelse med at gå til lægen? Vil du høre en masse
mere om bamsehospitalet? Vil du møde de nuværende bamsehospitalsarrangører? Så kom til et
lille møde i arrangørgruppen mandag d.28. februar kl. 16:30, vi mødes ved IMCC-lokalet på
Panum.
Kontakt
meget
gerne
lottenilsson65@hotmail.com først, så vi alt afhængig af deltagerantal kan finde et passende
lokale.
Med mange bamsevarme hilsner Bamsehospitalsarrangørgruppen!

SCORP NATIONAL
WEEKEND D. 12-13.
MARTS

(Standing Committee on Refugees
and Peace)
Er du interesseret I at høre om:
- Projekt-opstart og –arbejde
- Menneskerettigheder
- Rehabilitering af torturofre
- SCORPs samarbejde med IFMSAPalæstina
- Integrationsarbejde med flygtninge
og indvandrere
Vi starter med frokost kl. 12 om lørdagen på
Panum og derefter oplæg/undervisning i den Lille
Mødesal. Vi slutter dagen med middag og fest!
Undervisning fra kl. 10 til 16 søndag efter morgenmad.
Alle interesserede er velkomne til at kontakte
SCORP på annsofia@skouthomsen.dk eller
sita@rhk.dk
Tilmelding senest mandag d. 7. marts.
Kig evt. ind forbi IMCC kontoret til vores
månedsmøde 01.03 kl. 18.

