INVITATION
The 20th Danish Dysmorphology Meeting
Tid: Torsdag d. 30. januar 2020, kl. 10 – 17. Registrering og kaffe fra kl. 9.
Sted: Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup
Formål: Fremlæggelse af patienter med tydelige dysmorfe træk både
* diagnostisk uafklarede cases og
* lærerige afklarede cases
* formidling af nyeste viden om diagnostik af sjældne syndromer
Målgruppe: Mødet er beregnet for læger, tandlæger og andre interesserede
Program:

Foredrag ved
Prof. Dian Donnai, Manchester, UK,
Prof. Han Brunner, Nijmegen, Holland og
Prof. Anette Bygum, Odense Universitetshospital
Præsentation og diskussion af deltagernes egne cases

Vejledning vedr. udarbejdelse af abstract og præsentation se side 2 og 3.
Konferencesprog: Engelsk
Tilmelding: Send en individuel e-mail med navn, stilling og arbejdssted til:
anne-marie.bisgaard.pedersen@regionh.dk

Betaling: Mødegebyr, som inkluderer forplejning: 600 kr., indbetales på
kontonummer: 9395 487295, Sparkassen Kronjylland, Skejby Sygehus Afd., 8200
Århus N med tydelig angivelse af navn/navne!!!
Tilmeldingsfrist: 12. januar 2020
Venlig hilsen fra mødearrangørerne
Jens Erik
Klint Nielsen
Børnelæge

Line
Kessel
Øjenlæge

Bitten SchönewolfGreulich
Klinisk genetiker

Anne-Marie
Bisgaard
Børnelæge

VEJLEDNING TIL ABSTRACT
The 20th Danish Dysmorphology Meeting
Torsdag d. 30. januar 2020
Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup
Kære deltager,
Patienten skal have tydelige dysmorfe træk, og de kliniske fotos skal være af god kvalitet.
Til mødets abstracthæfte skal du skrive et kort resumé af patientens manifestationer og
undersøgelsesresultater på engelsk.
Det er muligt at indsende såvel uafklarede som ”solved” cases.
Abstractet skrives i Word format og må højst fylde en A4 side. For at gøre det mest
overskueligt for de andre deltagere, anbefaler vi, at du opstiller oplysningerne systematisk og
kun medtager de positive fund:
•
•

Your name and affiliation
Suspected diagnosis and for solved cases please write the confirmed diagnosis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gender and age of the patient
Family history
Pregnancy, delivery and neonatal period
Malformations
Development
Neurological
Growth parameters in percentiles or standard deviations
Vision and hearing
Dysmorphic features
Investigations with abnormal result
Normal investigations

Navngiv filen med dit fulde navn og send abstract til
bitten.schoenewolf-greulich.01@regionh.dk
DEADLINE 16. januar 2020
Du får besked om godkendelse af abstract til præsentation ca. en uge inden mødet.
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VEJLEDNING TIL PRÆSENTATION
The 20th Danish Dysmorphology Meeting
Torsdag d. 30. januar 2020
Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup

Kære deltager,
Præsentationen skal være i PowerPoint format og skal primært bestå af kliniske fotos.
Lav gerne en overskrift med forslag til syndromdiagnose eller hvilken type af syndrom, der kan
være tale om. Husk at deltagerne sidder med dit abstrakt, så Du skal kun præsentere de vigtige
abnorme fund.
Har Du en afklaret case, vil vi bede dig lade diagnosen være overskriften på præsentationen. Lav
gerne en kort præsentation af det pågældende syndrom/diagnose. Gennemgå herefter patienten,
og hvordan han/hun præsenterer sig i forhold dertil. Så kan alle lære noget af fundene.
For at der kan blive tid til den efterfølgende diskussion, og for at alle kan nå at præsentere deres
cases, må præsentationen højst vare 5 min (3-4 dias).

Navngiv filen med dit fulde navn og send præsentationen til

bitten.schoenewolf-greulich.01@regionh.dk
DEADLINE 28. januar 2020
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