FH

FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE?
NEBUĎTE NA NI SAMI…
Diagnóza FH je spolek pacientů s familiární hypercholesterolemií
a jejich blízkých. Přidejte se ke skupině, která pomáhá sdílet
zkušenosti a řešit starosti s nemocí.
FH mnohdy znamená nelehké změny v životním stylu a potřebu
užívat dlouhodobě léky na snížení hladin cholesterolu. Díky spolku
Diagnóza FH už ale nebudete muset čelit nemoci sami.
Chcete si promluvit s někým, kdo má stejné onemocnění?
Rádi byste věděli, jak správně jíst a hýbat se?
Chcete vědět, jak se vyvíjejí možnosti léčby FH?
Pomohly by vám nové zkušenosti a zážitky s lidmi, kteří vám
porozumějí?
Staňte se také členem spolku Diagnóza FH. Více informací najdete
na webové stránce www.diagnozafh.cz nebo na facebooku
https://www.facebook.com/diagnozaFH

Členství ZDARMA

O členství můžete také zažádat na těchto kontaktech:

tel.: +420 608 234 466, e-mail: komunikace@athero.cz
poštovní adresa: Břežanská 10, 100 00 Praha 10
Diagnóza FH, z.s. vznikla ve spolupráci s
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