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Kommer snart fra verdenskongressen for
Huntingtons Sygdom 2013: Buzzilien!
HDBuzz præsenterer 'Buzzilien!', vores rapporter fra HS verdenskongressen 2013 i Rio de
Janeiro fra søndag 15/9

Skrevet af Professor Ed Wild 20. september 2013 Redigeret af Dr Jeff Carroll 

Oversat af Mette Gilling Nielsen Oprindelig offentliggjort 8. september 2013

eff Carroll og Ed Wild vil rapportere de nyeste forskningsnyheder fra
verdenskongressen for Huntingtons Sygdom (HS) 2013, der bliver afholdt i Rio de
Janeiro fra søndag den 15. til onsdag 18. september. Dette vil ske i en særlig udgave

som vi kalder Buzzilien!

Verdenskongressen for Huntingtons
Sygdom
Verdenskongressen for Huntingtons Sygdom er det største almindelige møde for
mennesker, der har Huntingtons Sygdom, familiemedlemmer, venner, omsorgspersoner,
forskere og professionelle plejepersoner. I år, for første gang nogensinde, bliver kongressen
holdt i Latinamerika - i Rio de Janeiro, Brasilien.

Glæd dig til masser af spændende HS forskningsnyheder fra smukke Rio.

Sydamerikanske familier, især dem i Venezuela, var afgørende for opdagelsen af den
genetiske årsag til HS, og sygdommen er stadig mere udbredt her end andre steder. Over
de seneste år er der gjort store fremskridt for mennesker med HS i Latinamerika - blandt
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andet er det sydamerikanske HS-netværk blevet etableret Red Latino-Americana de
Huntington (RLAH) og forskningsaktiviteten er steget betydeligt. Så det er dejligt at se at
verdenskongressen finder sted der for første gang.

HS verdenskongressen giver en enestående mulighed for at folk fra det globale HS-
samfund kan mødes og lære af hinanden og udveksle nyheder, fremskridt og begejstring.

Det er en god mulighed for HS-familiemedlemmer for direkte at høre om de nyeste
fremskridt i udviklingen af behandlinger for HS, for at møde forskere, der arbejder med HS,
og for at finde ud af hvad der virker og hvad der ikke virker, og hvad der venter lige om
hjørnet. Tal med din favorit-forsker og tak dem - eller sig til dem, at de skal skynde sig!

For forskere og professionelle plejepersoner, er det ligeledes værdifuldt at møde HS-
familiemedlemmer og at høre om deres liv. Det er utrolig motiverende for forskerne at møde
de mennesker deres arbejde forsøger at hjælpe.

Vi annoncerer … Buzzilien!
Vi er glade for at kunne meddele, at dine HDBuzz chef-redaktører, Dr. Jeff Carroll og Dr. Ed
Wild, vil præsentere en natlig udgave af HDBuzz på verdenskongressen. I tråd med vores
tradition for at benytte frygtelige ordspil - husk Oz Buzz og EuroBuzz? - kalder vi dette års
dækning Buzzilien!

Buzzilien vil give dig alle de største forskningsnyheder fra verdenskongressen med HDBuzz
moralen: de nyeste forskningsnyheder - bragt til dig af forskere - i et sprog du forstår - til
det globale HS-samfund.

»Buzzilien vil give dig alle de nyeste forskningsnyheder fra verdenskongressen med
mottoet: de nyeste forskningsnyheder - bragt til dig af forskere - i et sprog du forstår - til
det globale HS-samfund. «

Vi vil mødes med særlige gæster til interviews, nyhedesrapporter og nogle mere muntre
indslag, der både vil informere og underholde.

Buzzilien støttes af verdenskongressens organiserende komité og vores
finansieringspartnere.

Selvfølgelig kan alle ikke rejse til Rio. Så for at understrege, at det globale HS-fællesskab
virkelig ER globalt, vil vi igen ved hjælp af internet og sociale medier skabe forbindlse til de
hundreder af tusinder af HS-ramte mennesker, der findes rundt omkrig på jorden.

Vi vil sende nyhedsopdateringer fra verdenskongressen hver dag på HDBuzz.net og online
video af vores dækning kort tid efter. Men hvis du ikke ønsker at gå glip af noget, kan du
følge HDBuzzFeed på Twitter.

Vi glæder os til at se dig i Rio, eller at du slutter dig til os online til en uge med spændende
nyheder fra verdenskongressen.
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© HDBuzz 2011-2023. Indholdet på HDBuzz kan frit deles under en Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

HDBuzz er ikke en kilde til lægefaglige råd. For mere information besøg hdbuzz.net
Dannet 22. maj 2023 — Downloaded fra https://da.hdbuzz.net/137

Forfatterne har ingen interessekonflikter. For mere information om vores
offentliggørelsespraksis kig under FAQ...

Noget af teksten på denne side er endnu ikke blevet oversat. Det vises derfor nedenfor på originalsproget. Vi
arbejder på at oversætte alt materiale så hurtigt som muligt.
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