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H

DBuzz jest teraz aktywne! Twoje źródło wiadomości o chorobie Huntingtona,
prostym językiem, napisane przez naukowców dla społeczności globalnej HD.
Niezawodne, bezstronne i wolne do udostępniania, HDBuzz da Ci solidne powody
do nadziei poprzez wyjaśnienie najnowszych wiadomości na temat ogólnoświatowych
wysiłków nad znalezieniem efektywnego leczenia HD.

Witamy na HDBuzz
Jest naszą wielką przyjemnością ogłosić start HDBuzz, nowej platformy internetowej dla
wiadomości o badaniach nad chorobą Huntingtona, napisanych prostym językiem przez
naukowców pracujących nad HD. HDBuzz dedykowana jest osobom, które najbardziej jej
potrzebują - chorym na HD, ich rodzinom i przyjaciołom.

Przedstawiamy HDBuzz

Wiadomości o badaniach naukowych nad
chorobą Huntingtona
HDBuzz da społeczności globalnej HD wolny dostęp do niezawodnych i bezstronnych
artykułów, które pokazują i wyjaśniają niesamowite i najnowocześniejsze badania naukowe
mające miejsce w laboratoriach i klinikach na całym świecie. Możesz oczekiwać jednego lub
dwóch reportaży tygodniowo, skupionych przede wszystkim na ekscytujących postępach
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w klinicznych jak i podstawowych badaniach naukowych. Wypatruj również szczegółowych
reportaży z konferencji naukowych HD i innych interesujących dla społeczności HD
wydarzeń.

Prostym językiem
HDBuzz da Ci dostęp do najnowocześniejczych badań naukowych ponieważ wierzymy, że
każdy naukowy process może być wyjaśniony w sposób, który pozwoli nie-naukowcom na
jego zrozumienie - właściwie to wierzymy, że żadna praca naukowa nie jest zakończona,
dopóki nie jest zrozumiana przez ludzi, których dotyczy.
HDBuzz jest eksperymentem i potrzebujemy Twojej oceny tego, jak sobie radzimy. Jeżeli
artykuł był niezrozumiały kliknij “Nie zrozumiano” i powiedz nam jak możemy polepszyć
nasze treści. Jeżeli spodobał Ci się artykuł, kliknij “Podobał się” aby nam o tym powiedzieć.
Na stronie hdbuzz.net pop-upy ze słownika wyjaśnią jakikolwiek żargon techniczny jakiego
używamy.

Napisany przez naukowców
„Wierzymy, że żadna praca naukowa nie jest zakończona, dopóki nie jest zrozumiana
przez ludzi, których dotyczy. ”
Autorzy i redaktorzy HDBuzz to kwalifikowani naukowcy i lekarze biorący udział w
globalnym wysiłku nad znalezieniem leku na HD. Dla zachowania niezależności autorzy
nigdy nie piszą o swoich własnych badaniach i każdy autor wypełnia formularz o
istniejących “konfliktach interesów” dla każdego artykułu.
Możesz dowiedzieć się więcej o zespole HDBuzz w dziale “O nas”.

Dla społeczności globalnej HD
HDBuzz jest wynikiem ekscytującej współpracy pomiędzy ludźmi z całego świata i chcemy
aby nasze treści dotarły jak najdalej. HD nie uznaje granic kulturowych więc i dostęp do
informacji na ten temat nie powinien.
HDBuzz jest finansowany przez wyjątkowe konsorcjum organizacji pacjentów HD. Nasi
główni sponsorzy to Stowarzyszenie Choroby Huntingtona w Ameryce (Huntington’s
Disease Society of America), Stowarzyszenie Choroby Huntingtona Anglii i Walii
(Huntington’s Disease Association of England and Wales) i Stowarzyszenie choroby
Huntingtona Kanady (Huntington Society of Canada). Mamy nadzieję powitać więcej
globalnych stowarzyszeń HD w konsorcjum w ciągu 2011 roku.
Planujemy udostępnić treść HDBuzz w jak największej ilości języków. Startujemy po
angielsku i hiszpańsku i mamy nadzieje dodać francuski, niemiecki i holenderski w
niedalekiej przyszłości.
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Gdzie nas znaleźć

Dr Ed Wild i Dr Jeff Carroll, redaktorzy naczelni HDBuzz
Treść HDBuzz będzie dostępna przez naszą stronę, hdbuzz.net a artykuły będą również
syndykowane do stron społeczności HD które być może już znasz - jak hdsa.org,
had.org.uk i huntingtonsociety.ca gdzie mamy nadzieje wzbudzą one ożywione dyskusje.
Wiadomości HDBuzz są udostępniane przez feed-y do głównych portali społecznościowych
więc możesz śledzić HDBuzzFeed poprzez Twitter, Facebook czy Google Buzz. Możesz
również otrzymywać aktualizacje poprzez email.
Jeżeli masz stronę internetową lub blog, możesz otwarcie używać treści HDBuzz
automatycznie poprzez RSS lub kopiować szczególne artykuły, które Ci się podobały.
Spójrz na naszej stronie udostępnianie w dziale o udostępnianiu dla pełni szczegółów.

Nadzieja poprzez wiedzę
To bardzo ekscytujące czasy dla badań nad HD - w nadchodzących miesiącach i latach
oczakujemy prawdziwego postępu prowadzącego do efektywnego leczenia tej choroby,
którą zjednoczyliśmy się aby zwalczyć.
Chcielibyśmy mieć przyjemność przekazać te emocje Tobie i dać Ci ugruntowane powody
na prawdziwą nadzieję, poprzez HDBuzz.
Autorzy nie zgłosili konfliktu interesów. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej
polityki informacyjnej zobacz FAQ...

© HDBuzz 2011-2021. Treści HDBuzz można rozpowszechniać na warunkach Ogólna Licencja
Creative Commons: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach, 3.0 .
HDBuzz nie jest źródłem porad medycznych. Aby dowiedzieć się więcej zobacz hdbuzz.net
Wygenerowano luty 26, 2021 — Pobrany z https://pl.hdbuzz.net/014
Część tekstu na tej stronie nie została jeszcze przetłumaczona. Tekst widnieje w języku, w którym oryginalnie
został napisany. Staramy się przetłumaczyć całą treść jak najszybciej będzie to możliwe.

3/3

