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MEDYCZNY wowoczesnv -
komunikowania sie

chorzy na depresjQ i padaczkQ z calejpolski
poma gajEsobie w sieci internetowej

L{..�}1"_-.y_r"yktesy. i statysty- zbiorczych statystyk dla calejKl. lvLoilrorowane jesr w nich spolecznoSci dani; choroby.
nasilenie objaw6w choroby, UZytf<ownikfacy"litlu.ptnia
przyjmowane leki, ich objawy mo2liwo6i zorientowania siq,uboczne i inne okolicznodii ile os6b -t;a;b". p"Jr"zt
majqce wplyw na stan chore_ choroby, stosuje ten sam lek,go. Jest to wiqc wszystko, o co ma pod-obne oLlawy ubocznepyta lekarz podczas kolejnej leczenia. Mohnitaklezajrii
wi-zyty kontrolnej. w anonimowe dzienniczki in_
,_Y-t^9:t,qh"robymo2nar,vy- nych os6b, kt6re wyrazify naorukowaclzabra( nawizytq to zgodq. pozwali to rob"_
u swojego lekarza, a le-
karz zamiast spisywai tary;akja'_ i za_ffi:*#,*i"T?H: 3 g 0 flt;F:lfr#,fmoZe wydrukpo prosru
wkleii do historii cho-
roby i zao-szczgdzi( i;;unikator
w ten spos6b czas na tys. portaluumo2liwia'";Ti#" daje ,ak,e ".:l$$: 

[ri]$];iffiuZytkownikowi moili-
woii zrobienia prostej

::1:yj,!yk, obserwacji i4danego odbior-
ffenqow swoJego stanu cy,np. chcqwyslai
::y.:,:t-*:i:ryy,q"ape.wnych e-mail do r66iJt, z depiesjq
regularnosct r zbie2nojci wo_ poporodowE, stosulqcyih lek
f!_nglrawv lub pogorszenia l, ina;qcych';tiaw typu v.
cnoroby. portal jest anonim-owy, nie
. Dzienniczki spelniaj4 takZe s4 zbierane 2adne dane osobo_
rnnq rolQ - dane w nich zapi_ we poza adresem e-mail wi_
sywane stajq siQ czqiciq docinyrnrylkodlaadminista_

Z nowego portalu dla
pacjent6w korzystajq na razie
cierpiqcy na padaczkg
idepresjg. Niebawem
powstanq kolejne moduly
d_otygEfe b6lu przewleklego,
cho16b kardiologicznych
i choroby Parkinsona.

f| d 15 wrzefnia dzialanowy
\-l portal www.taq{akja.pl,
stworzony z my6lq o osobach
|yjqcych z choroba przewle-
kl4, kt6rej charakter wyrnaga
notowania przez pacjenta
pewnych parametr6w i obja-
w6w pomiqdzy wizytami u le-
karza. Jest to nowoii wir6d
portali spolecznodciowych
w Polsce. Na razie orwarto
dwa pierwsze moduly: Depre-
sja i Padaczka

U2ytkownicy portalu Tacy-
JakJa.pl po zarejestrowaniu
mog4 anonimowo prowadzid
dzienniczki medycine moni-
torowania swojej chorobyi le-
czenla.

Dzienniczki to kwestiona-
riusze, w kt6rych zaznaczane
pr zez u?ytkownika odpowie-
dzi sq przeksztalcane automa-

tora portalu. Cala czq6i pry_
wafna u2ytkor,vnika, w t5rm fo-
rum i czat, nie sq widoczne
z mternetu.

Portal wspierany iest przez
jrodowisko- lekarikie i ma
w przyszlo5ci slu2yi takZe
przeprowadzaniu badari opinii
pacjent6w To oni przecie2 s4
Dosiadaczami prawdziwej wie-
dzy na temat 2ycia z choroba
przewlekl4, na temat warun-
k6w leczenia, przyczyn rczy-
gnacji z danego leku, udogod-
nieri lub przeszk6dprawnych
czy spolecznych w naszym
{ujq, r kt6rymi maj4 do czy-
nlelua.

W niedalekiej przyszlofici
powstan4 kolejne moduty
dotycz4ce innych chor6b: b6-
lu przewleklego, chor6b kar-
diologicznych, choroby par-
Klnsona.I

r IQYSTYNA ZDZIECHOVUSKA
lekarz anestezjolog
T IZABEIA C?(AK
informatyk
Autorki sq tw6rczyniami portalu
TacyJaUa.pl


