Nagrania z konferencji terapeutycznej są już
w sieci
Nagrania prezentacji naukowych, z lutowej konferencji terapeutycznej choroby
Huntingtona, są już w Internecie.
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W

lutym 2011 HDBuzz relacjonował z Palm Springs konferencję terapeutyczną
CHDI. Teraz filmy wielu prezentacji naukowych zostały udostępnione w sieci.

Konferencja terapeutyczna

Coroczna Konferencja Terapeutyczna Choroby Huntingtona, organizowana przez Fundację
CHDI, jest unikalnym forum dla naukowców HD, umożliwiając im spotkanie, dzielenie się
najnowszymi odkryciami i nawiązywanie współpracy, które przyspieszą tempo badań nad
terapią choroby Huntingtona.
CHDI jest organizacją non profit, której celem jest “szybko odkryć i opracować leki, które
opóźniają lub spowolnią chorobę Huntingtona”. Jest największą siłą napędową rozwoju
kuracji na HD.
Wkrótce po uruchomieniu HDBuzz w styczniu, pisaliśmy o Konferencji Terapeutycznej 2011,
która odbyła się w Palm Springs w Kalifornii.
Nasze codzienne raporty z konferencji to przegląd wiedzy przedstawionej na konferencji,
napisane prostym językiem, było mnóstwo ciekawych rzeczy! Możesz znaleźć nasze
raporty, wyszukując ‘CHDI’ na HDBuzz.net.

Nagrania
Po raz pierwszy, nagrania wielu prezentacji naukowych zostały udostępnione w Internecie.
Aby je znaleźć, przejdź na stronę http://chdifoundation.org/ i kliknij link ‘Presentations from
the 2011 HD Therapeutics Conference’.
Przygotuj się na to, że naukowcy wygłaszali referaty sali pełnej naukowców - wszystkie są
więc bardziej ‘naukowe’ niż typowy artykuł HDBuzz!
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Pomocne mogą okazać się nasze codzienne relacje z konferencji.
Doceniamy ten ruch - to było ekscytująca konferencja i nauka zasługuje, aby dotrzeć do jak
największej liczby ludzi. Jeśli chodzi o HDBuzz - jesteśmy tym zainteresowani,
udostępnianie prezentacji konferencyjnych to wielki krok naprzód.
HDBuzz nie otrzymuje środków od CHDI. Dr Carroll i dr Wild prowadzili badania naukowe
sponsorowane przez CHDI, ale nie otrzymali honorariów, poza finansowaniem celów
naukowych. Ich udział w konferencji CHDI był wspierany przez Europejską Sieć Choroby
Huntingtona, niezależną sieć profesjonalistów HD, z funduszy całkowicie niezależnych od
CHDI. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki informacyjnej zobacz FAQ...
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