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H

DBuzz spuštěno! Váš zdroj nejnovějších informací z výzkumu Huntingtonovy
choroby, v srozumitelném jazyce, psáno vědci, pro HCH společnost na celém
světě. Věrohodné, nestranné a volně sdíletelné. HDBuzz Vám poskytne skutečnou
naději, tím, že Vám vysvětlí nejčerstvější novinky celosvětové snahy o nalezení účinné léčby
HCH.

Vítejte na HDBuzz
Je naším velkým potěšením oznámit spuštění HDBuzz, nové internetové platformy
poskytující nejnovější informace o výzkumu Huntingtonovy choroby v srozumitelném
(myslíme “nevědeckém”) jazyce. Články píší vědci, kteří pracují na výzkumu HCH. HDBuzz
je určeno lidem, kteří to potřebují nejvíc - pacientům, jejich příbuzným a přátelům.

Zahájení HDBuzz

Novinky z výzkumu Huntingtonovy choroby
HDbuzz svým čtenářům poskytne volný přístup k hodnověrným, nestranným článkům, které
poodhalují a zároveň vysvětlují udivující a nezkreslený svět vědy, která se odehrává v
laboratořích a klinikách na celém světě. Můžete očekávat jeden nebo dva příspěvky týdně,
zaměřené na obzvlášť zajímavé poznatky v klinickém i základním výzkumu. Taky zde
naleznete reportáže z vědeckých konferencí a dalších aktivit, které jsou organizovány pro
HCH společnost.

V srozumitelném (“nevědeckém”) jazyce
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HDBuzz Vám poskytne přístup k fascinujícímu světu vědy. Jsme totiž toho názoru, že každý
vědecký pokrok může být vysvětlen způsobem, kterému porozumějí i “ne-vědci”. Máme za
to, že vědecká práce není dokončena dokud jí neporozumějí lidé, kterým je určena.
HDBuzz je pokus a my potřebujeme vědět, jak si počínáme. Jestliže článek nedává smysl,
klikněte na políčko “Nesrozumitelné” a povězte nám, jak bychom mohli zlepšit jeho obsah.
Jestliže se Vám článek líbí, dejte nám vědět tím, že kliknete na políčko “Líbí se mi”.
Na stránce hdbuzz.net bude také slovník vysvětlující odborné termíny, které musíme použít.

Psáno vědci
„Máme za to, že vědecká práce není dokončena dokud jí neporozumějí lidé, kterým je
určena. “
HDBuzz autoři a editoři jsou kvalifikovaní vědci a klinici, kteří se podílejí na všeobecné
snaze najít terapeutický přístup pro HCH. Aby zůstali nestraní, autoři nikdy nepíší o svém
vlastním výzkumu a každý autor vyplňuje prohlášení “o střetu zájmů” pro každý jeden
článek, který napíše.
V oddělení “O HDBuzz” můžete najít více informací o HDBuzz týmu.

Pro celosvětové HCH společenství
HDBuzz je výsledkem nadšené spolupráce mezi lidmi po celém světě a rádi bychom jeho
obsah rozšířili tak daleko, jak jen to jde. HCH nezná kulturní hranice a proto by všichni měli
mít umožněný přístup k informacím o HCH.
HDBuzz je finančně podporováno jedinečným konsorciem organizací pacientů s HCH. Naši
hlavní sponzoři jsou Společenost při HCH v Americe (Huntington’s Disease Society of
America), Společenost při HCH v Anglii a Walesu (Huntington’s Disease Association of
England and Wales) a Společenost při HCH v Kanadě (Huntington Society of Canada).
Doufáme, že se k tomuto konsorciu co nevidět přidají i další organizace.
Jako cíl jsme si stanovili zpřístupnit obsah HDBuzz v tolika jazycích, v kolika to jen bude
možné. HDBuzz spouštíme v angličtině a španělštině a věříme, že brzy přibudou i jiné jazyky
jako francouzština, němčina a holandština.

Kde nás najdete
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Dr Ed Wild a Dr Jeff Carroll, HDBuzz šéfredaktoři
Budete mít možnost se dostat k obsahu HDBuzz prostřednictvím naší internetové stránky
hdbuzz.net, a články budou také uveřejněny na stránkách HCH společností jako například
hdsa.orh, hda.org.uk a huntingtonsociety.ca. Doufáme, že zveřejněné články vyvolají živou
a informativní debatu.
HDBuzz má rychlý přístup k hlavním stránkám sociálních sítí, takže můžete sledovat
HDBuzz na Twitteru, Facebooku nebo Google Buzz. Také můžete dostávat aktuality emailem.
A jestliže máte internetovou stránku nebo blog, můžete volně použít obsah HDBuzz
automaticky prostřednictvím RSS, nebo zkopírovat konkrétní článek, který se Vám líbí. Pro
víc informací se podívejte na naše stánky, které je možné sdílet, v sekci “O HDBuzz”.

Naděje skrze poznání
Dnešek je dobou, která přeje výzkumu HCH - v blízké budoucnosti očekáváme skutečný
pokrok k nalezení účinné terapie proti onemocnění, proti kterému všichni společně
bojujeme.
Těšíme se na to, že Vám prostřednictvím HDBuzz zprostředkujeme nadšení z výzkumu a
doufáme, že Vám dodáme dobré důvody k tomu mít naději.
U autorů nedochází k žádnému střetu zájmů. Pro více informací o naších zásadách pro
zpřístupnění informací nahlédněte na FAQ...
S L OV N Í K
terapie ošetřování
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