Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez
naukowców. Dla globalnej społeczności HD.

Oz Buzz! - wkrótce ze Światowego Kongresu HD
Zapowiedź 'Oz Buzz' - Ed Wild, Jeff Carroll & Charles Sabine! będą relacjonować
Światowy Kongres HD 2011.
Napisany przez Dr Ed Wild sierpień 07, 2011
Zredagowany przez Dr Jeff Carroll; Przetłumaczony przez Arkadiusz Szatkowski
Po raz pierwszy opublikowany sierpień 01, 2011
We wrześniu tego roku redaktorzy HDBuzz - Jeff Carroll i Ed Wild - połączą siły z Charles`em
Sabine (wielokrotnie nagradzanym nagrodą Emmy). Efektem współpracy będzie ‘Oz Buzz’ najgorętsze doniesienia naukowe ze Światowego Kongresu Choroby Huntingtona, który
odbędzie się w Melbourne w Australii, między 11 a 14 września 2011.

Światowy Kongres Choroby Huntingtona
Światowy Kongres Choroby Huntingtona jest największym, regularnym spotkaniem osób z
chorobą Huntingtona, osób zagrożonych chorobą, członków rodzin, przyjaciół, opiekunów,
naukowców i pracowników służby zdrowia.
Dla globalnej społeczności choroby Huntingtona to
wyjątkowa okazja do spotkania, a dla ludzi - do wymiany
doświadczeń.
Dla osób dotkniętych HD to świetna okazja aby posłuchać o
najnowszych postępach w leczeniu HD, spotkać naukowców
pracujących nad chorobą i dowiedzieć się, która kuracja
działa, która nie i na progu jakiego odkrycia mogą stać
naukowcy. Porozmawiaj ze swoimi ulubionymi naukowcami i
podziękuj im - lub powiedz żeby się pospieszyli!
Dla naukowców i pracowników opieki społecznej to cenny
czas na poznanie członków rodzin HD i ich życia. Dla
naukowców, którzy potrafią cały dzień ślęczeć nad
mikroskopem, spotkanie ludzi, którym ta praca ma pomóc to niesamowita motywacja.
Światowy Kongres odbywa się co dwa lata. W tym roku w
Melbourne (Australia), w Melbourne Convention and
Exhibition Centre. Po raz pierwszy Kongres odbędzie się
poza Europą i Ameryką.

Dołącz do nas na Światowym
Kongresie HD w Melbourne - lub
uczestnicz przez Internet, z
dowolnego miejsca na świecie

Kongres rozpoczyna się w niedzielę 11 września i kończy w środę 14 września.
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Swój udział można zarejestrować na stronie internetowej Kongresu: http://worldcongresshd2011.org/. Dla członków społeczności opłata została obniżona do 320 dolarów australijskich
(około 240 USD lub 210 GBP).
HDBuzz zna zapowiedź harmonogramu Kongresu - jesteśmy bardzo podekscytowani jakością i
różnorodnością prelegentów i prezentacji plakatowych.
Nasza rada - błagaj, pożyczaj lub kradnij, byle tylko we wrześniu być w Melbourne.

Zapowiedź… Oz Buzz!
Jesteśmy podekscytowani mogąc ogłosić, że na Światowym Kongresie redaktorzy naczelni
HDBuzz: Jeff Carroll i Ed Wild, będą prezentowali wieczorne reportaże, które nazwaliśmy Oz
Buzz.
Oz Buzz dostarczy Ci wszystkich najgorętszych wiadomości naukowych Światowego Kongresu,
z etosem HDBuzz: najnowsze wiadomości z zakresu badań - dostarczone przez naukowców prostym językiem - dla globalnej społeczności HD.
Dołączy do nas nasz przyjaciel, wielokrotnie nagradzany nagrodą Emmy i były nadawca NBC
News - Charles Sabine. Charles będzie gospodarzem reportaży Oz Buzz, będzie także
pilnował, by Jeff i Ed unikali żargonu i terminologii naukowej.
Charles, Ed i Jeff - możesz kojarzyć to ‘trio’ z popularnych ‘Wiadomości Wieczornych’ podczas
Światowego Kongresu 2009 w Vancouver i Spotkania EHDN 2010 w Pradze. Możesz zobaczyć
‘Wiadomości Wieczorne’ w Internecie.

Czym będzie Oz Buzz?
Bazując na sukcesie ‘Wiadomości Wieczornych’, staramy się zbudować nowy format, który
pozwoli nieco bardziej zagłębić się w najbardziej ekscytujące informacje z Kongresu - to cel Oz
Buzz.
Nie każdy może być w Melbourne, to jasne. Dlatego, łącząc się przez Internet z setkami tysięcy
osób dotkniętych HD na całym świecie, chcemy podkreślić globalny charakter Światowego
Kongresu 2011.
Nie chcemy zdradzać wszystkiego, ale możesz spodziewać się między innymi:
dodawanych na bieżąco informacji na Twitterze
wywiadów na żywo w prostym języku z głównymi naukowcami i klinicystami
interaktywnych sesji Pytań i Odpowiedzi on-line
kanału wideo w czasie rzeczywistym
gości specjalnych
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Bądź czujny
Bliżej września opublikujemy instrukcję, jak będzie można komunikować się ze Światowym
Kongresem poprzez Oz Buzz.
Tymczasem subskrybuj nasz kanał na Twitterze, szukając HDBuzzFeed, aby nie przegapić
relacji z Melbourne.
I nie zapomnij odwiedzić http://worldcongress-hd2011.org/, gdzie można zapoznać się z
programem i zarejestrować na Światowy Kongres.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się w Oz!
Autorzy nie zgłosili konfliktu interesów. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki
informacyjnej zobacz FAQ...
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