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▲
A legfrissebb, 2010 áprilisában, az Informá-
ciós Társadalom- és Trendkutató Központ 

által publikált kutatás szerint a magyar lakosság fe-
le nap mint nap internetezik. Az internet-előfizeté-
sek száma hazánkban már majdnem eléri a három 
milliót. Európai összehasonlításban nem áll rosz-
szul Magyarország az internetezők számát tekintve, 
de tudásban igen. Hiába a sok világhálót használó, 
egyelőre a magyarok még nem hasz-
nálják ki eléggé az internetben 
rejlő tudást. A világon egyébként 
az internetezők harmada passzív 
felhasználó, és legfeljebb egy-két 
szoftvert ismer. A felhasználók 
egynegyede viszont tényleg él a 
lehetőségekkel: közösségi olda-
lakat nézeget, interneten vásárol, 
fórumozik vagy éppen nyelvet 
tanul. A felmérések szerint egyre 
többet és egyre többen használ-
ják a világhálót.

Vagyis Magyarország lakossá-
gának fele még „nettelen”, a leg-
többen azért, mert nem tudják, 
mire használhatnák, így nem is 
érdekli őket. Pedig az internet ré-
vén néhány perc alatt kapcsolat-
ba léphetünk a többi sok millió számítógép bárme-
lyikével, levelezhetünk, beszélgethetünk külföldön 
tartózkodó kollégánkkal. A lehetőségek szinte kor-
látlanok, az internet szédületes ütemben fejlődik. 

A szupersztrádára már csak azért is érdemes csatla-
kozni, mert az internet egy SM-beteg életében is for-
radalmi változást hozhat.

Nézzük, mire jó az internet?

Az internettel ismerkedőknek először az interne-
tes (web) felületek úgynevezett statikus, vagyis 

információt nyújtó felületeit aján-
lom. Mit jelent ez? Nos, egy az 
internethez csatlakozó, úgyne-
vezett böngészőprogrammal el-
látott számítógép több millió 
weboldalt tud megjeleníteni.  
A weboldalak tulajdonképpen 
újságként funkcionálnak: a szá-
mítógép képernyőjén megje-
lenő honlapok egy része sokfé-
le hírt összegyűjtő portálként 
üzemel, de sok weboldal üze-
meltetője speciális, egy adott 
célcsoport igényeit kiszolgá-
ló tartalommal jelenik meg.  
A kultúra iránt rajongók és a bul-
várhírek szerelmesei ugyanúgy 
megtalálják a számukra érdekes 

honlapokat, mint a politika iránt 
érdeklődők. Egy-egy oldalról egy kattintással átna-
vigálhatunk egy másikra, így egymással összefüg-
gő tartalmakat olvashatunk korlátlanul, a világ bár-
mely részén. A kizárólag szöveges formátumú hí-

▲  Fülöp Hajnalka

Mire jó az internet? – összeköti a háló a betegeket

SM-betegek és az MSN
Napjainkban nélkülözhetetlen az internet, a fiatalabb korosztály rendszeresen 

 használja, de egyre több idős ember ül számítógép elé.  

De mégis, mire jó az internet? Hogyan segítheti az SM-betegek életét?
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reket, fotókat tartalmazó oldalaknál fejlettebbek 
az úgynevezett multimédiás tartalomszolgáltatók: 
ezeken a honlapokon már hangok, filmek és ábrák 
is láthatók-hallhatók.

A tartalomböngészésen túl az internet által elérhe-
tővé vált legnépszerűbb szolgáltatás az e-mail, vagyis 
az elektronikus levelezőrendszer. Az üzenet gyakorla-
tilag azonnal odaér a címzetthez, és terjedelmi kor-
láttal sem kell kalkulálni. Sőt, a levél mellékleteként 
küldhetünk képet, zenét, kisfilmet, vagy egy akár egy 
általunk hasznosnak vélt honlap címét is.

Saját e-mail címünket, vagyis tulajdonképpen az in-
ternetes postacímünket elkészíthetjük az alábbi hon-
lapok bármelyikére kattintva: www.citromail.hu, www.
freemail.hu, www.gmail.com.  

A kezdőknek azt ajánljuk, hogy a böngészőbe ír-
ják be az alábbi webcímet: www.origo.hu/kezdoknek 
– olvassák el, és kövessék az utasításokat. A www.in-

forum.org.hu címen található „Gyerekjáték a számító-
gép” kisfilm segíti a bizonytalanokat.

Azt már látjuk, mik az előnyei a mailezésnek, de mik 
a veszélyei? Az internet ideális terepe az átverések-
nek, az ártatlan csínyektől kezdve a komoly gazda-
sági bűntettekig, hiszen arctalan, gyors és rengeteg 
embert elér. A hiszékenységet, a kapzsiságot vagy – 
éppen ellenkezőleg – a karitatív hajlamot használják 
ki azok a bűnözők, akik változatos eszközökkel csal-
ják ki az emberekből a százezreket, milliókat. Tech-
nikásabb csalók is jelen vannak a világhálón. A ban-
ki szolgáltatások kódjaitól személyes adatainkig sok 
minden érdekelheti őket. Leggyakrabban számlánk-
hoz vagy bankkártyánkhoz akarnak eljutni, ezért so-
ha nem szabad ismeretlentől érkező levél tartalmát 
fenntartás nélkül fogadni. Fontos az elővigyázatos-
ság, főleg a gyógyszerreklámokkal és egészségügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatban!
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És a címben említett MSN vajon mi a csuda?

A betűszó egy nagyon közkedvelt azonnali üzenetkül-
dő szolgáltatást takar, a www.msn.com címen a Micro-
soft Messenger programját érhetjük el ingyenesen. Ér-
demes tudni, hogy a szolgáltatásnak van magyar nyel-
ven elérhető felülete is. A telefonálás gyorsaságának 
és a levél alaposságának előnye egyszerre egyesül az 
MSN programban. Ma már az sem gond, ha lassan gé-
pel valaki, létezik már egy úgynevezett gyorsíró billen-
tyűzet is. Ez az eszköz abban segít, hogy a kéz deformi-
tása miatt nehezen gépelő emberek által tévesen be-
írt szavaink is értelmesen, és a lehető leggyorsabban 
jelenjenek meg a képernyőn. Erről a billentyűzetről a 
Hallássérültek Egyesületénél lehet érdeklődni. 

Közösségek, emberek a neten

Ma már a korszerű internetezés megköveteli, hogy 
ne csak statikus oldalakat tudjunk megnyitni, hanem 
úgynevezett interaktív honlapokat is. Ezeket a fel-
használók, vagyis az internetezők alakítják, kereshet-
nek rajta, letölthetnek vagy feltölthetnek információ-
kat, kérdéseket tehetnek fel, másokkal beszélgethet-
nek. A lényeg: a megosztás és a közösségi érzés.

Betegek a neten

A hagyományos információforrások – televízió, rádió 
vagy napilapok, hetilapok – mellett egyre inkább az 
internet válik az egészséggel kapcsolatos tájékozódás 
fő területévé. A különböző weboldalak egyre népsze-
rűbb felületei a blogok, a fórumok, ahol mindenféle 
egészséggel kapcsolatos vélemény, gondolat cserél 
gazdát. Magyarországon ennek a folyamatnak még 

az elején járunk, azonban az angolul értők akár kon-
tinenseken átnyúló eszmecseréket is végigkövethet-
nek a különféle orvosi beavatkozásokról, gyógysze-
res megoldásokról. Az elemzések azt mutatják, hogy 
a betegek, illetve hozzátartozóik a virtuális térben 
szereznek információkat mások személyes tapaszta-
latáról, a gyógyszer hasznáról vagy éppen a veszélye-
iről. Egy-egy beszélgetést folytatva gyakran nagyon 
komoly betegoktatásnak lehetünk tanúi. Ugyanakkor 
számos tévhit, hiedelem és felesleges félelem is meg-
jelenik az ilyen beszélgetésekben. Sokszor viszont 
mégis megszólal egy józan hang vagy megszületik 
egy szakértői hozzászólás, és szakmailag elfogadha-
tóbb mederbe tér vissza az eszmecsere.

„Az orvosok körében végzett felméréseink szerint 
hazánkban még inkább azok vannak kevesebben, 
akik mielőtt orvoshoz mennének, interneten tájéko-
zódnak, azonban határozottan nő az arányuk. Egy-
egy betegcsoportban akár 20-35 százalékot is ki-
tehet az ilyen önképzett betegek aránya. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy sok hasznos információ 
mellett sok téves ismeretet is elsajátítanak így a be-
tegek. Az azonban mindenképpen előremutató, 
hogy foglalkoznak saját egészségükkel, és energi-
át fektetnek saját javulásukba” – mondta dr. Lantos 
Zoltán, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója.

SM-betegek a neten

A sclerosis multiplexes betegek többek között a www.
magyarsminfo.hu oldalon találnak hiteles információ-
kat betegségükről. De nem csak az érintettek, hanem a 
családtagok, ismerősök, érdeklődő laikusok számára is 
sok hasznos útmutatót tartalmaz a honlap. Ezen a por-
tálon olvashatják el az érdeklődők az Sms üzenet ak-
tuális és korábbi számait, a sclerosis multiplex centru-
mok listáját, az osztályok elérhetőségeit. De a Magyar 
Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) 
http://www.msmba.hu címmel szintén fent van a ne-
ten, ahogyan a Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesüle-
te is létrehozott egy honlapot a www.sm-bp-egyesulet.

hu címen. De az interaktív tájékozódást és egyesületi 
életet is segíti az az internetes honlap, amely júliustól 
látható majd a www.sm-egyesulet.hu címen. 


