Brædstrup, den 22.marts 2006

S
Vedr.:
DSTH’s årsmøde og

det 10. Brædstrupsymposium
Hotel Pejsegården fredag den 28. april 2006 kl 14.00
Naar Skoven grønnes og Droslen slaaer,
Og Solens Sommerstraale brænder,
Da mødtes svalt her saa mangt et Aar
En Kreds af gamle, glade Venner:
Og gjæstfrit Hegnet stod paa viden Gab,
Som Huusgud kom vor gamle Æskulap,
Med venligt Nik
Frydefuldt Blik
Han rysted trofast Alles Hænder.

Og der blev Højtid her i hans Huus,
Og mens om Bordet hver tog Sæde,
Docerte Værten fra Glas og Kruus,
„At Intet er saa sundt som Glæde:
At Frankrigs Drue — ej for længe gjemt
Og gamle Venners evig unge Skjemt,
Skovenes Duft,
Brædstrup! din Luft
Kan evig Ungdom os berede“.
Frit efter Ludvig Bødtcher

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig til DSTHs årsmøde og
det 10. Brædstrup symposium.
Brædstrupsymposiet har 10 års jubilæum, og samtidig står vi foran én af de største
struktur-ændringer siden Struense i 1771-72. Den uindskrænkede trykke-frihed,
han indførte, var med til at fælde ham og hans mange nye love. Ytringsfriheden blev
derfor begrænset med etiske regler, som nok vil sikre de mange reformer
Antikoagulation har været anvendt i snart 70 år og er fortsat én af de vigtigste midler
mod de udbredte tromboserelaterede sygdomme. Alligevel er der stadig mange
uklarheder ved antikoagulansbehandlingen ligesom der til stadighed udvikles nye
præparater og administrationsformer. Især har selvstyret og computerstyret
behandling vundet meget frem de seneste år
Det er med den allerstørste glæde, at vi atter i år har kunnet samle et panel af
førende historikere, politikere, kliniske farmakologer og lægevidenskabelige forskere
til at belyse status og fremtidsperspektiverne for den antitrombotiske behandling i
det nye Danmark.
Vi håber meget på, at du kan komme. Tilmelding på vedlagte svarkort.
Med venlige hilsner
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