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Opublikowano nowe podsumowania konferencji 

Jak już może słyszeliście, nasza ostatnia konferencja o podstawie 
molekularnej w ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 
Syndrome z ang. Zespół Przewlekłego Zmęczenia) na Uniwesytecie 
Standford to był prawdziwy sukces! Możecie dowiedzieć się teraz o 
szczegółach w dwóch artykułach opublikowanych przez Raeka Aiyar, 
który poprowadził konferencję: 

 
 

• Podsumowanie - napisane na wysokim poziomie, opublikowane na blogu Stanford School of 
Medicine Scope. 

• Dokładny artykuł opowiadający o przebiegu konferencji w obrazowym, łatwym do przeczytania 
formacie, który zawiera zdjęcia, linki do kanałów społecznościowych, inne linki do 
przydatnych źródeł dla tych którzy chcą dowiedzieć się więcej.  

Jeśli jednak czujesz niedosyt, sprawdź cały przebieg konferencji na You Tube. Przeczytaj również ciepłe 
powitanie Dr. Davis’a skierowane do wszystkich uczestników konferencji. Dziękujemy jeszcze raz 
wszystkim uczestnikom za udział, tych którzy byli z nami w Standford oraz tych wirtualnych, za to, że 
uczynili to wydarzenie wartym zapamiętania! 
 

Wideo będzie dostępne niedługo na kanale OMF You Tube Channel. DVD ze spotaknia można zamówić 
tutaj.  

Akcja Skończyc z ME/CFS kontynuuje tournée dookoła świata 

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że zaplanowano dwa następne wydarzenia 
akcji Skończyć z ME/CFS tournée dookoła świata. 
  
Jeśli jesteś w pobliżu, dołącz do Lindy Tannenbaum w sobotę 16 września w 
Minneapolis, MN lub sobotę, 4 listopada, 2017 w Bostonie, MA.  
 

Linda podzieli się z Wami doniesieniami z ostatnich badań, będzie również odpowiadać na pytania 
publiczności. Na spotkaniu z Lindą w Minneapolis zaplanowaliśmy również specjalny pokaz filmu 
UNREST.  
  
Jeśli jesteś aktywnym czlonkiem grupy wsparcia, możesz zorganizować grupę 50 lub więcej osób i  jesteś 
zainteresowany poprowadzeniem spotkania w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, skontaktuj się z 
nami. 
 

Fundacja OMF otrzymała nagrody Platinum Guidestar Status 
oraz  Great NonProfits 2017 
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Jako uznana międzynarodowa organizacja non-profit, fundacja OMF zapewnia, że każda darowizna jaką 
otrzymuje jest przekazywana na finansowanie i inicjowanie współpracy nad przełomowymi badaniami 
dotyczącymi złożonych i przewlekłych chorób. Nasz cel to normalne i aktywne życie osób cierpiących na 
te choroby. Aby to osiągnąć jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje aktywności. 
  
Dzięki naszemu zaangażowaniu w tą misję oraz dzięki naszym darczyńcom przyznano nam status 
Platinum za 2017 rok przez Guidestar. To oznacza, że spełniamy najwyższe standardy jeśli chodzi o 
odpowiedzialność i potwierdza naszą skuteczność w realizowaniu naszej misji.   
  
Razem z naszymi darczyńcami i osobami nas wspierającymi przyznaliście nam również tytuł 2017 
Great NonProfit. Wasze opinie o fundacji OMF pokazują, że działamy skutecznie i świetnie 
współpracujemy ze wszystkimi osobami chcącymi wziąć udzial w naszej akcji. 
  
Dziękujemy za Wasze aktywne oraz nieustające wsparcie. Pozostajemy oddani Wam, naszej misji i 
pacjentom na całym świecie. 

  
 

Grupa OMF (Open Medicine Foundation) rośnie 

Dziękujemy wielu ludziom na całym świecie, ktorzy organizują spotkania i w różny sposób wspierają 
badania. W tym miesiącu chcemy wyróżnić Cindy Siegel Shepel, która promuje (zaczynając pracę ze 
swoją lokalną grupą Knoxville Association) fundację OMF oraz ME/CFS w American Contract Bridge 
League (ACBL).  
Na jej cześć, przyjaciele Cindy zorganizowali specjalne zawody i w ten sposób zbierali fundusze na rzecz 
fundacji OMF. Aby dowiedzieć się więcej o zawodach Knoxville oraz innych inspirujących historiach które 
mają na celu wsparcie inicjatywy odwiedź stronę Team OMF. Zainspiruj się. Wstap do grupy OMF i 
pomóż nam przyśpieszyć badania.  

 
 

Teraz akceptujemy Bitcoin 

 
 

Na prośbę osób, które przekazują darowizny w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, fundacja 
OMF posiada teraz konto BitPay i akceptuje darowizny BitCoin. (Bitcoin jest to “kryptowaluta” lub system 
płatności elektronicznej typu P2P). 
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Darczyńcy, którzy zainwestowali w Bitcoin mogą teraz przekazać swoje bitcoiny prosto do fundacji OMF. 
Wasze darowizny będą przewalutowane na USD i od razu przekazane na nasze konto. Jeśli jesteś 
inwestorem/handlowcem Bitcoin, zachęcamy do darowizn na rzecz badań. Odwiedź naszą stronę aby 
dowiedzieć się więcej na ten temat. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 

 
Open Medicine Foundation 

Numer identyfikacji podatkowej (w USA): 26-4712664 

Nasz cel: 

• Dokonanie szybkiego postępu w badaniach nad ME/CFS oraz nad podobnymi przewlekłymi i 
złożonymi chorobami. 

• Wspieranie wspólnych naukowych badań nad znalezieniem molekularnych przyczyn ME/CFS, 
opracowaniem skutecznego leczenia, metod diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia. 

• Komunikowanie się z pacjentami, zachęcanie do działania oraz przekazywanie informacji 
pacjentom. 

• Wspieranie i inicjowanie globalnej współpracy. 

Słowo od Prezesa fundacji OMF 

 
 

Jak mogliście już przeczytać, w ubiegłym miesiącu otrzymaliśmy coroczną recenzję Guidestar i Great 
NonProfits. Jestem zaszczycona tym, że mogę kierować fundacją OMF, ktróra jest uznawana przez 
sektor non-profit i darczyńców za wzorową organizację. Chciałabym osobiście wyrazić swoja 
wdzięczność, naszej całej rodzinie OMF, to dzięki Waszej pomocy otrzymaliśmy te nagrody.  
 
Dziękujemy za to, że jesteście naszymi partnerami i podzielacie nasza wizję świata bez ME/CFS oraz 
podobnych złożonych chorób. Marzymy o dniu, w którym pacjenci będą żyć pełnią życia. 
  
W ubiegłym miesiącu miało miejsce nasze ogromne wydarzenie związane z ME/CFS. Zaplanowaliśmy 
konferencje mając nadzieję na pozytywne rezulataty, wsparcie, zwiekszoną współpracę oraz 
odbudowę optymizmu. Rezultaty przerosły nasze oczekiwania. W konferencji wzieło udział ponad 
3,000 uczestników z całego świata, w tym badacze, lekarze, pacjenci, członkowie ich rodzin oraz 
wszyscy wspierający akcję. Wszyscy zebrali się tam aby walczyć o lepsze jutro. Zachęcamy Was do 
śledzenia naszych wiadomości w najbliższych miesiącach ponieważ opublikujemy propozycje nowych 
badań oraz plany uzyskania jak najszybszych rezultatów tych badań. 

 

Dziękujemy, że jesteście naszymi partnerami. 

Z nadzieją, 
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Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo 

 

 

 

 

 

Jeśli chciałbyś otrzymywać nasze wiadomości z OMF po polsku prosto na swoją skrzynkę emailową 
skontaktuj sie z Sarą z fundacji OMF: sara@omf.ngo. 

Strona WWW: 

https://www.omf.ngo/2017/08/30/omf-newsletter-august-2017/ 

Więcej informacji na: www.omf.ngo. Skontaktuj się z nami: info@omf.ngo. 

Zapisz się aby otrzymywać newsletter. 

Śledź nas na  Twitterze. Polub nas na Facebooku. 

Wesprzyj nasze badania.  

OMF dziękuje Paulinie Bogiel za tłumaczenie na język polski. 
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