Nyt fra FYGO

Hvem har fortjent FYGO-prisen 2019?
Så er det igen tid til at overveje om netop din/jeres afdeling,
leder, uddannelsesansvarlige, kollega eller lignende har gjort
noget ganske særligt for din/jeres uddannelse og oplæring?
Vi opfordrer hermed til indstillinger til årets uddannelsespris
2019. Udvælgelsen blandt de indstillede foretages af FYGOs
bestyrelse og uddeles på DSOG’s forårsmøde.
Der skal indsendes en kortfattet, skriftlig indstilling, senest
den 18.marts 2019 og indsendes pr. mail til
bestyrelsesmedlem: Anne Zizzo (zizzoanne@gmail.com)

Internat 2019

Vi glæder os til at se jer på Internatet d.21.-22.marts 2019 på Hotel Trinity, Fredericia.
Deltagerlisten er nu på hjemmesiden (øverst på programmet) - så tjek hvem du kan køre
med! Der er åbnet for ekstra pladser. Kontakt Bo V Thomsen: boxx_1990@hotmail.com.

ENTOG Exchange i Polen 3.-8.juni 2019

Så er det tid til at søge ENTOG Exchange hvis du vil opleve hvordan yngre gynækologer
/obstetrikere uddannes i Polen. I år er der 3 dages udveksling fra 3.-6. juni 2019 for
uddannelsessøgende læger i gynækologi/obstetrik. Efterfulgt af ENTOG Scientific
Meeting and Council den 7.-8.juni 2019 i Warsaw. Læs mere på http://fygo.dk/entog-2019/

NFOG course 2019

NFOG afholder et super spændende kursus i Stockholm d.25-26 April 2019. Kurset kan
varmt anbefales, arrangeres i samarbejde med øvrige nordiske lande.

Invitation til at indsende poster til DSOGs Forårsmøde

På vegne af DSOG´s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer
af DSOG til at præsentere elektroniske postere på Forårsmødet d. 5.
april 2019.
Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk, der
vil ikke være mulighed for at hænge ”fysiske” postere op. Læs mere
på DSOG.dk

Invitation til Ph.d foredrag ved DSOGs Forårsmøde
På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed
indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det
forgangne år har forsvaret og erhvervet sig grad af
Ph.d. eller Dr.med., til at deltage i Forårsmødet,
fredag d. 5. april 2019. Der vil blive mulighed for
en kort præsentation af projektet, hvorefter det
bedste oplæg vil blive kåret.
For tilmelding, kontakt Fjóla Jónsdóttir, formand
for FYGO, pr. mail fjolaj@gmail.com

Seneste minireferater/referater fra bestyrelsesmøder kan ses på www.fygo.dk

De bedste hilsner
FYGO bestyrelsen

