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Asociace MYGRA-CZ je tady
-Mir- Na www.myastheniagravis.cz naleznete v sekci asociace pacientů přihlašující formulář! Neváhejte a připojte se k nám! Informace vyplněné v
přihlašovacím formuláři bude mít v plném znění k dispozici pouze výbor. Pokud dáte souhlas k zařazení do seznamu, budete v něm uvedeni pouze jménem +
město a e-mail a tento seznam bude rozesílán těm, kteří si o něj zažádali. Aktualizovaný seznam pak bude automaticky rozesílán - zatím píšeme 1x ročně,
pokud budou síly a čas, tak častěji. Nepovinné údaje, profese a záliby pak slouží výboru k tomu, abychom cíleně mohli požádat o konkrétní pomoc při realizaci
projetů, jež do budoucna plánujeme.

Připojte se a pojďte se bavit s námi!
-Ver-Tak a je to tady, vedení MYGRA-CZ nezahálelo a vymyslelo pro
Vás skvělý dvoudenní program. Na víkendovém setkání s pacienty,
zdravotnickými odborníky, rodinnými příslušníky a přáteli myasthenie se
nejen seznámíte, zacvičíte a zarelaxujete, ale také Vás čeká odborná
lékařská přednáška, kde se dozvíte veškeré horké novinky ze zákulisí
světového dění nemoci. Prostě první setkání kde se nebudou řešit
žádné stanovy ale budeme se bavit. Veškeré informace vidíte vpravo.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, prosíme kontaktujte Líbu na
predseda.mygra@gmail.com. Ale pospěšte si, hotel není nafukovací! ☺

Hledá se..

LOGO asociace MYGRA-CZ
Vaše návrhy posílejte do 31.10.2009 na
mygra@miriamka.cz
nebo poštou na Miriam Křivková, Bojanovická
7, 141 00 Praha 4
odměna bude sladká a voňavá
Váš názor nás zajímá!
Jak se Vám líbí kurýr? Pište nám na
kuryr.mygracz@gmail.com
Už jste navštívili Paříž?
-Ver- První dva dny v prosinci roku 2009 se bude konat v Paříži Mezinárodní konference o MG. Během tohoto dvoudenního setkání špiček v terapii MG
z celého světa se přítomní účastníci dozví novinky ze světa autoimunitních onemocnění, poznatky z imunologie. Také přednáška o diagnostice a klinické terapii
MG se zaměřením na biologickou léčbu je velmi čerstvým a očekávaným želízkem v ohni celé konference. Zároveň na konci programu je zařazena schůzka a
diskuze lékařů, odborníků, vědců a pacientů, což značně prolomí ledy. Vše doplněno posterovou exhibicí. Pokud máte zájem, získáte více informací na
www.euromyasthenia.org nebo kontaktujte MUDr. Jiřího Piťhu na myadisp@seznam.cz.

