
 

 
OMF vítá Jonase Bergquista, MD, PhD do našeho Vědeckého 

poradního sboru 
  
OMF nadšeně vítá Dr. Jonase Bergquista do našeho Vědeckého poradního 
sboru. Dr. Bergquist je řádným profesorem analytické chemie a neurochemie v 
Department of Chemistry na Uppsala University, Švédsko, pomocný profesor 
na patologii na University of Utah School of Medicine a uznávaný profesor 
přesné medicíny na Binzhou Medical University in Yantai, Čína.  
 
Jeho skupina vyvíjí nástroje pro zobrazování a objevování biomarkerů u 
různých onemocnění. Dr. Bergquist studuje nesčetná onemocnění včetně neurodegenerativních nemocí. 
Jeho výzkum ME/CFS je zaměřen na charakteristiku neuroimunologických rysů nemoci s pomocí 
proteotomiky a metabolomiky, se zvláštním zaměřením na studie mozkomíšního moku a autoprotilátky. 
  
 

 
 

  
Ztrojnásobte svůj vliv na léčbu. Teď je ta správná doba. 
 
Trojnásobné dárcovské úterý OMF urychluje výzkum! To proto, že do dneška jsme 
vybrali bezprecedentních $304.767, abychom mohli pokračovat v urychlení našeho 
revolučního projektu Konec ME/CFS. Pomohli jste nám porazit náš zvýšený cil 
$300.000! S vaší podporou můžeme udělat toto Trojnásobné dárcovské úterý 
nezapomenutelné. 
 
V následujících dnech oznámí OMF speciální výzkumné projekty, které vaše 
Trojnásobné dárcovské úterý podpoří. Sledujte svou poštu pro brzké oznámení.  
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Děkuji všem, kdo již darovali a našim štědrým dárcům darujícím odpovídající částku, rodině 
Cosgrovových, a čtyřem anonymním dárcům (dvěma rodičům a dvěma pacientům). Pojďme zdolat náš 
nový cíl $350.000! 
  
Prosíme, darujte štědře a pozvěte rodinu a přátele, aby darovali též. Podporujete kritický výzkum, který 
poskytne odpovědi pro miliony lidí na celé zeměkouli. Sdílejte naše hashtagy a rozšiřujte naše poselství 
naděje. 
  
#TripleTuesdayOMF #EndMECFS  

 

Vědecká středa 
  
Představujeme Vědecké středy OMF! Středy se 
budou věnovat popisu revolučních výzkumů, které 
OMF podporuje, včetně pozadí v klíčových oblastech, 
aktuálních informací z nejnovějších výzkumů a 
vysvětlení témat týkajících se ME/CFS. Každou středu 
napíše naše výzkumná spojka, Raeka Aiyar, PhD, ze 
Stanford University, o vybraném vědeckém tématu 
na Facebook. 
 
Abyste mohli sledovat Vědeckou středu OMF #OMFScienceWednesday, dejte nám palec 
na Facebook@openmedicinefoundation nebo nás sledujte na Twitter@openmedf.  
  
Určitě nás navštivte ve středu a každý den, abyste viděli novinky, které sdílíme. Ke čtení starších 
příspěvků vyhledejte #OMFScienceWednesday nebo navštivte naši webovou stránku.  
  

Pomoc dětem prospět ve škole 
Vzorový dopis lékaře 
 

Dr. Faith Newtonová, členka Vzdělávací komise OMF, poskytla 
několik Informačních letáků, aby pomohla zlepšit prospěch dětí s ME/CFS. Aby 
dodala další podporu rodičům a dětem, sdílela Dr. Newtonová vzorový dopis 
lékaře ve školách. Tento podrobný dopis poskytuje vzorový jazyk pro lékaře, 
aby jim pomohl vzdělávat lidi ve škole, kam chodí vaše dítě, o nemoci a zvýšit 
příležitosti pro učení dětí s ME/CFS. Dopis je dostupný na naší webové stránce.  
Prosím, klidně si jej vytiskněte nebo vložte do e-mailu a sdílejte s lékařem 

vašeho dítěte. 
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Světové turné šíří naději po celých Spojených státech 
  
Linda Tannenbaumová šíří poselství naděje pomocí aktuálních informací o výzkumu OMF v Dana Point, 
Kalifornie, New York City, New York spolupořádané ME Action, a v Newton, Massachusetts 
spolupořádané Mass CFIDs ME & Fibromyalgia Association. Prezentace měly velkou podporu u publika 
složeného z rodičů, pacientů, pečovatelů, rodinných příslušníků a lidí, kteří se dozvídají o ME/CFS poprvé. 
Celkově lidé odcházeli z událostí s pocitem naděje ve světlejší budoucnost pro pacienty. S potěšením 
sdělujeme, že prezentace v NY se nahrávala a bude zpřístupněna v následujících týdnech na našem 
YouTube channel.  
 
Některé události Světového turné, jako ta v Dana Pointu, pořádaná 
Amelií a Keegan Hicksovými, zahrnovaly i promítání Unrest (Nepokoj), 
kde se sešlo více než 150 lidí. Máme tu čest být oficiálním partnerem 
kampaně Time for Unrest (Čas na nepokoje), jež šíří povědomí a 
naději. 
  
Příští promítání Unrest pořádané OMF následované aktuálními 
informacemi o výzkumu se koná v sobotu 11. listopadu ve 13:00 v 
California State University Fullerton (CSUF). Pokud jste v Jižní Karolíně, 
prosím připojte se k nám. Rezervujte si dnes své misto.  Tato událost 
je sponzorována také CFSME z Orange County, Fibromyalgia & Chronic Pain Center z CSUF a Eta Sigma 
Gamma CSUF. 
 
Příští návštěva Světového turné se koná v Los Angeles 11. února 2018. 
  
(Fotografie: nahoře: Linda Tannenbaum, Amelie Hicks, Candi Pastorek & Mary Gelpi Dana Point; zleva 
doprava: Linda & Terri Wilder NYC; Charmian Proskauer & Linda Massachusetts; Harvey Carden & 
Linda CSUF) 

  
Slovo našeho CEO (výkonný ředitel)/prezidenta 
  

Děkuji vám mnohým dárcům, kteří nám pomohli učinit poslední Trojité dárcovské úterý 
tak úspěšným. Vaše štědré dary nám pomohou arychlit výzkum. Pokud jste ještě 
nedarovali, prosím učiňte tak odteď do 28. listopadu. Každý darovaný dolar nás pomůže 
přivést blíže k odpovědím. 
 
S podporou, angažovaností a nadšením společenství ME/CFS a souvisejících 
komplexních chronických nemocí, jenž pracuje společně jako sjednocené společenství, 

jsme silnější. Těšíme se na pokračování růstu našich výzkumných snah s vámi jako našimi partnery, když 
odkrýváme otázky, hledáme léčbu a koneckonců i lék. 
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S nadějí pro všechny 
 
 

 
Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo 
 

Přidejte se to TÝMU OMF. 
Práce OMF celá stojí na velkých a malých darech od lidí jako vy. 

  

 
  

Pokud byste chtěli dostávat naše české OMF zprávy do vaší emailové schránky, prosím registrujte se a 
nezapomeňte uvést vaši zemi. Všechny naše české překlady budete moci najít na naší webové stránce.. 
Pokud se obracíte přímo na OMF, prosím pošlete zprávu v angličtině 
 
Více informací: www.omf.ngo. Napište nám: info@omf.ngo. Registrujte se pro odběr 
našeho  newsletteru. Sledujte nás na Twitteru.  Dejte nám palec na  Facebooku. Darujte na podporu 
výzkumu.  
 
OMF děkuje Lence za tento český překlad.   

 
 

mailto:linda@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://www.omf.ngo/translations/
http://www.omf.ngo/
mailto:info@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://twitter.com/openmedf?lang=en
https://www.facebook.com/OpenMedicineFoundation/
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/newsletter.html
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172077/0/79778/?x=21a0f3cb

