עלינו
( Foregenפורג'ן) הוא ארגון ללא כוונת רווח אשר נוסד במטרה לחקור וליישם טיפולים ברפואה
רגנרטיבית לזכרים נימולים.
הקמתנו
 ™Foregenנוסד ב 2010 -הודות לתרומות נדיבות Foregen .פועל בארצות הברית ואירופה .מפקדתו
נמצאת ברומה ,איטליה ,כאשר הוא עמותת חסד רשומה  (Reg. No. 6482, Serie 1T, 2010).ראו מסמכי
רישום מקוריים כאן .בנוסף Foregen ,פטור ממס על פי סעיף) 501(c)(3מקוד ההכנסה הפנימית ()IRC
ומובל על ידי ועדת מנהלים נדיבים אשר נמצאים בשתי היבשות ומעבר.
צוותנו
 Foregenמנוהל על ידי דירקטוריון ,עם עזרה מאנשי צוות מוקדשים ומתנדבים .בשנת  ,2010מר וינצ'אנזו
איילו ( )Mr. Vincenzo Aielloהפך לנשיא  .Foregenהוא נעזר בסגן נשיא ובמועצה מנהלית.
משימתנו
מטרת  Foregenהיא להפוך את ניתוח המילה .מחקרים מדגימים על ההפסדים התפקודיים והחושניים
בפין כאשר הוא נימול ,בנוסף לנזק הפסיכולוגי האפשרי אצל אלו שעליהם בוצע הניתוח .למרבה המזל,
טכניקות ברפואה רגנרטיבית מציעות כעת שפע אפשרויות לגדל מחדש רקמה אנושית .למרות זאת,
טכניקות אלו עוד לא הוחלו על אלו שנימולו ולא יותר רוצים להיות.
 Foregenנוסד בכדי לקדם ולערוך ניסוי קליני אשר ינצל טכניקות רגנרטיביות על מנת לגדל מחדש את
הרקמה אשר הוסרה במילה .החלתנו להוליך בעצמנו מחקרים וניסויים קליניים .עם תמיכה ממדענים
מוקדשים ,ניישם טכניקות רגנרטיביות לעורלה על מנת לשחזר תפקוד ורגישות נורמלית לפין.
יישמנו טכניקות רגנרטיביות לעורלות בעלי חיים ,וכעט עובדים על עורלות בני אדם בוגרים Foregen .הוא
הארגון אשר למענו נוצרה רפואה רגנרטיבית ,מכוון שהוא חל לבארך מיליארד אנשים ,זכרים נימולים
ושותפם ! החל מהקמת  ,Foregenגברים רבים שמחים שארגון כזה סוף סוף קיים ,דבר אשר הם חיפשו
למשך שנים.
עבודתינו
משימות  Foregenהן :
● לחקור ולערוך ניסויים עם רקמת בעלי חיים על מנת להשיג שיטת שיחזור עורלה בת קיימא
● להוציא לפועל את הידע שלמדנו מניסויי בעלי החיים לשחזור עורלת בני אדם
● להתקדם לניסויים קליניים כאשר  Foregenמוכיח כי שחזור עורלת בני האדם אכן אפשרי
אי-אפליה  :ערך ליבה
 Foregenמציית לכל החוקים הפדרליים והמדיניים החלים בנוגע לאי-אפליה Foregen .מתחייב להביא
הזדמנות שווה לכל אדם ולא מפלה על בסיס גזע ,צבע ,מקור לאומי ,גיל ,מצב נישואין ,מין ,דת ,גובה,
מצב הריון ,משקל ,כל מצב צבאי ,העסקה או שייכות.

