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Da Girfitra amhloparddlis har en drag-
tighedsperiode pk 14-14% mdr. lykke-
des det endeligt, at fA fsdslen overstAet.
l,lavngivnirgsfesten var en stor dag, dog
uden de store overraskelser, da navnet
pA bamet jo var givet pi forhAnd. Fods-
len foregik i stilhed, men forhAbenilig vil
alle deltage aktivt i opvaksten. Gir4ffa
cam6:loparddlis er normalt stumme,
fraset en svag brslen i paningsperio-
den. Det skal dog ikke vare kendeteg-
nende for dette eksemplar af racen.

Det er min tanke at sende 6Fffi til alle
medlemmer, sevel ordinare som asso-
cierede og aresmedlemmer.

lndholdet skulle gerne v6re indlag fra
medlemmer, der har noget pA hjertet
(alle indlag vil selvfslgetig blive trykt
ucensureret). Desuden viljeg prove at
f6 fat i alle de, der besidder andre po-
ster, f.eks. i SCANSECT og EURO-
SECT o.lign. sA de kan fortalle, hvad
de laver eller ikke laver.

Den 29. maj konstituerede DAN$ECTs
bestyrelse sig som folger:

Formand: Pia Hughes
Nastformand: Klavs Ebbensgaard
Sekretar: Pia Sprogoe

Kasserer: Anne Moller
Suppleanter: Edit Rebbe

Karsten Soberg

Bestyrelsen vil prove at afholde et be-
styrelsesmsde hver mdr. dog med som-
merferie ijuli.

Bestyrelsen har opsat nogle mAl for
indevarende Ar. Forst prave at findb ud
af, hvad der sker i SCANSECT, nu da
SCANMAG ikke udkommer.

Pia H. deltog den 1-ZlO i msde i Eu-
ropean Board of Perfusion (EB). Bl .a.
blev der pA de danske studerendes
vegne spurgt om disse skulle tage EB's
eksamen, nAr de havde best6et et pro-
gram godkendt af EB. Svaret var, al EB
akkediterer uddannelsens programmer
sahdes, at de studerende tir adgang til
at tage eksamen i EB.
60% af perfusionisterne i Europa har
sogt Grandperson Clause. For de der
ikke har ssgt, afholdes der i november
'96 skriftlig eksamen. Eksamen varer 3
timer, og bestir af 100 multiple choice
sporgsm6lpA eget sprog, samt afholdes
i eget fand. Der skal ansoges inden 29.
juni '96 til General Secretary Reg
Hobbs. Det koster E 50 at 96 op til eksa-
men. Yderligere oplysninger fAes hos
formanden for DANSECT pia Hughes.



Nye medlemmer skal frernorrer ikke kun
have tilsendt girokort, men en kopi af
vedtagteme samt et "velkomst"-skrift
der kort beskriver, hvad og hvem DAN-
SECT er.

Da underviseme pi DANSECTs 6rsma-
det iRarvig svigfiede, kunne bestyrelsen
tanke sig at armngere et efierirs semi-
nar f.eks. i Odense. lndholdet kunne
evt. vare det, der ikke blev gennemgiet
pA irsmodet, og evt. suppleret med en
centerprasentation af udstyr og prime-
procedurer.

ftfrn skal ogsA bruges til at bringe sam-
rnendnag af bestpelsesr€feratsne i.

Forstanderen for Den Danske Perfusio-
nistskole, Tommy Madsen, har pr. 1/8
'96 f6et nyt job, og forlader dermed
posten som forstander. Der er i skriven-
de sturd ikkefundet en afloser, men der
arbeides kraftigrt pA sagen. Tommy
Madsen fortsatter som konsulent for
skolen til det farste hold elerrer er fardig
med uddannelsen, og den nye forstan-
der er vel inde ijobbet.
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Den sidste weekend i april var underteg-
nede pi PV-kursus i Beito i Norge.
Emnet var assisteret cirkulation. Det var
et virkelig godt kursus, og kan varmt
anbefales. Desvane var der ikke man-
ge perfusionister med pA kursqt. Jeg var
ereste dansker, og der var en enkelt fra
Sverige samt 4 fra Norge, hvoraf de to
var medanangorer!

Jeg vil bestrabe mig pA at lade 6ffir
udkomme 4 gange 6rligt, sA hjalp mig

venligst med at finde indhold, der gor
det vard at lase den. Jeg har uden
kampvalg valgft mig selv som den forste
redaktsr af 6Fffi, men har du/l andre
forslag sA sig bare til, men indtil da er
adressen pA redaktionen:

Pia $progoe
T-perfusion
Skejby Sygehus
BrendstrupgArdsvej
8200 Arhus N

Tlf.: 89 49 54 98
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