
Η Γερμανία φέρνει σε επαφή τους ασθενείς με ΣκΠ μέσω ενός 

μοναδικού κοινωνικού δικτύου   

ΓΕΡΜΑΝΙΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΣκΠ 

Το κοινωνικό δίκτυο Σύνδεση ΠΣ (MS Connect) δημιουργήθηκε από την Εθνική Κοινότητα 

Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Γερμανίας (German National Multiple Sclerosis Society-DMSG) το 2016 

και επανήλθε δυναμικά το 2018. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους ασθενείς με ΣκΠ, καθώς και 

στους συγγενείς τους, να έχουν διαδραστική επαφή μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ιδέες τόσο 

σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι τώρα, το δίκτυο έχει περισσότερους από 2000 

εγγεγραμμένους χρήστες και αυτή του η αυξητική τάση φαίνεται να συνεχίζει. Το MS Connect 

προσφέρει έναν ιδιωτικό και ασφαλή χώρο για τα άτομα που πάσχουν από ΣκΠ, καθώς η DMSG 

ελέγχει κι επαληθεύει κάθε χρήστη, αλλά κι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα βήμα-βήμα να 

μοιράζονται τις πληροφορίες που επιθυμούν για τον εαυτό τους. Ένα μοντέλο τριών πυλώνων 

διαμορφώνει τη βάση του δικτύου: 

• Ασφάλεια: Το MS Connect είναι ένα προστατευόμενο περιβάλλον για τους ασθενείς με ΣκΠ. 

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή μόνο για τα μέλη της DMSG και ταυτοποιημένους χρήστες.  

• Ιδιωτικότητα: Οι χρήστες προσδιορίζουν το επίπεδο εμπιστευτικότητας κι εχεμύθειας 

σχετικά με τις προσωπικές τους πληροφορίες.  

• Συνδεσιμότητα: Λειτουργώντας σαν μια συνδετική γέφυρα των ατόμων που επηρεάζονται 

από την ΣκΠ στη Γερμανία, αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να καταπολεμήσει την 

απομόνωση, και να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο κοινωνικοποίησης. Ενθαρρύνει τους 

χρήστες να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους που υποφέρουν από την ίδια 

ασθένεια.  

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ  

Η επικοινωνία, σε σωρεία θεμάτων, πραγματοποιείται σε ιδιωτικές συνομιλίες, καθώς και σε 

δημόσια/ανοιχτά ή ιδιωτικά/κλειστά group. Επιπλέον, υπάρχει ημερολόγιο στο οποίο αναγράφονται 

οι δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία και αφορούν στους 

ασθενείς με ΣκΠ. Οι περιφερειακές ενώσεις ατόμων με ΣκΠ στη Γερμανία έχουν τα δικά τους ανοιχτά 

group, όπου δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητές τους. 

Μια ξεχωριστή λειτουργία στις μηχανές αναζήτησης, επιτρέπει την ανεύρεση ατόμων που βρίσκονται 

σε παρόμοιες συνθήκες υγείας, θεραπείας, ηλικίας, ενδιαφερόντων και τόπου διαμονής, κι έτσι 

υποστηρίζεται ένας πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας σε αυτόν τον ευαίσθητο και προσωπικό τομέα. 

Η πρόοδος που έχει λάβει χώρα στις κοινότητες των ατόμων με ΣκΠ έγκειται στο ότι έρχονται σε 

επαφή είτε μέσω του διαδικτύου είτε σε πραγματικές συνθήκες, οι ίδιοι αλλά και το περιβάλλον τους, 

και μοιράζονται τις εμπειρίες και τις προκλήσεις της ζωής τους, χτίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις και 

αγωνίζονται μαζί για τις ανάγκες τους. 

Εάν θα θέλατε να εντοπίσετε τις κοινότητες αυτές στη χώρα σας, παρακαλώ μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα φροντίσουμε να σας φέρουμε σε επαφή με υπάρχουσες δραστήριες 

κοινότητες ή να σας παράσχουμε καθοδήγηση ώστε να χτίσετε το δικό σας δίκτυο.  

  


