
Németország egy speciális közösségi médián keresztül hozza össze SM 

betegeit  
 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA NÉMET SM BETEGEKNEK  
Az MS Connect egy, a német nemzeti SM társaság (DMSG) által 2016-ban kifejlesztett és 2018-ban 

újraindított közösségi média. Mindeddig több, mint kétezren regisztráltak az MS Connect felületén és 

úgy tűnik, hogy ez a növekvő tendencia nem lassul. Az MS Connect egy privát és biztonságos felületet 

biztosít az SM betegek számára, mivel a DMSG nem csupán ellenőrzi minden felhasználóját, hanem  

lehetővé teszik számukra, hogy úgy módosíthassák adatvédelmi beállításaikat, hogy lépésről lépésre 

egyre több információ lehessen róluk elérhető. Az MS Connect alapját egy három pilléres modell képzi: 

Biztonság: Az MS Connect egy privát, védett környezetet biztosít az SM betegek számára. A 

regisztráció csak a DMSG tagok vagy a hitelesített felhasználók számára nyitott. 

Adatvédelem: a felhasználók meghatározhatják személyes adataik bizalmasságának szintjét. 

Kapcsolódás: az SM krónikus betegsége által érintett németek számára hídként is szolgál ez a 

kezdeményezés, mely az izoláció elleni küzdelemre és a biztonságos tér megteremtésére törekszik. 

Lehetővé teszi továbbá a betegek számára, hogy kapcsolatba lépjenek más betegekkel, akik ugyanazon 

betegségben szenvednek. 

 

EXTRÁK A BETEGEK VÉDELMÉRE ÉS TÁJÉKOZTATÁSÁRA 
A számos témát körül ölelő privát beszélgetésekre nyilvános vagy magáncsoportokban kerül sör. 

Továbbá, az SM betegeknek lehetőségük van egy közös naptárban figyelemmel követni az SM-mel 

kapcsolatos Németországban megrendezésre kerülő elkövetkező eseményeket. A németországi 

regionális SM szövetségek saját nyilvános csoportokkal rendelkeznek, ahol mindennapi munkájukról 

adnak tájékoztatást. A speciális keresési funkció lehetővé teszi, hogy a betegek fellelhesség azonos 

egészségügyi állapotú, kezelésű, életkorú, érdekeltségű és lakóhelyű társaikat, amelyek elősegítik a 

könnyebb kommunikációt ezen a privát és érzékeny területen. Az online közösségek lehetővé teszik 

az SM betegeket számára, hogy megosszák más hasonló helyzetű társaikkal tapasztalataikat és 

kihívásaikat, kapcsolatokat építsenek ki és közösen kezeljék szükségleteiket. Ha ön is szeretne 

országában hasonló közösségeket fellelni vagy létrehozni, vegye fel velünk a kapcsolatot most! Mi 

kapcsolatba lépünk a meglévő aktív közösségekkel, vagy útmutatást és kapcsolattartást biztosítunk a 

saját hálózat létrehozásához.  


