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Α Πόσο ious επηρεάζει

To διαδίκτυο γιαιροπορεύει
τους μεσήϋικες
Τι έδειξε έρευνα σε 
1.020 άντρεε και 
γυναίκεε. Ποιεε είναι 
οι κύριεε πηγέε
ενημέρωσηε που 
απευθύνονται οι πολίτεε 
όταν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείαε.

Τ
ο διαδίκτυο, όπωε φαίνεται, 
είναι ο πρώτοε ειδικόε για εμ
βόλια και για θέματα υγείαε. 
Συνήθωε, αυτό που προλαμβάνει 

μια σοβαρή ασθένεια είναι η έγκυρη 
διάγνωση. Στην πραγματικότητα, 
όμωε, στιε ηλικίεε άνω των 45 μό
νο το 45% συμβουλεύονται αμέ- 
σωε ένα γιατρό. Σύμφωνα με την 
έρευνα, που πραγματοποιήθηκε 
στην Ελλάδα οι μισοί, απευθύνονται 
στον προσωπικό γιατρό τουε, οι τέσ- 
σεριε στουε δέκα πάνε απευθείαε σε 
ένα κέντρο υγείαε ή νοσοκομείο και 
το 17,6% διαλέγει έναν εξειδικευ- 
μένο γιατρό.

Πιο συγκεκριμένα, οι ηλικιακέε 
ομάδεε που ξεχωρίζουν λόγω τηε 
συχνήε επίσκεψηε τουε στο δρ. 
Διαδίκτυο είναι αυτέε των 18-29 
και 45-59 ετών.

.

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον την 
κύρια πηγή ενημέρωσηε για θέματα 
υγείαε, αν και οι περισσότεροι χρησι
μοποιούν και άλλεε πηγέε. Το 58,6% 
είπε ότι ενημερώνεται και από τον 
οικογενειακό γιατρό του. Το 
39,6%, από ενημερωτικέε εκστρα- 
τείεε, ενώ το 36,3% ενημερώνεται 
και από την τηλεόραση. Με μικρό
τερο ποσοστό ακολουθούν οι εφημε- 
ρίδεε, οι οποίεε επιλέγονται από έναε 
στουε τρειε. Τέλοε, ωε πηγή ενημέ
ρωσηε οι πολίτεε χρησιμοποιούν το
ραδιόφωνο, το οποίο συγκεντρώνει 
λίγο πάνω από 13%

Περισσότεροι από οκτώ στουε

δέκα ερωτηθέντεε είπαν επίσηε ότι το 
διαδίκτυο έχει τεράστια επιρροή στη 
λήψη των αποφάσεων τουε.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέ
σω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 
σε 1.020 ενήλικεε από τουε εηιστή- 
μονεετηε αστικήε μη κερδοσκοπικήε 
εταιρείαε για τον καρκίνο ΑΚΟΣ. Να 
σημειωθεί ότι το 66,2% των συμμε- 
τεχόντων ήταν γυναίκεε, ενώ λίγο 
λιγότεροι από τουε μισούε αντιμε
τώπιζαν χρόνια προβλήματα με 
την υγεία τουε. Τα συχνότερα ήταν 
η θυρεοειδοπάθεια, ο καρκίνοε, π 
υπέρταση, π δυσλιπιδαιμία και ο 
σακχαρώδηε διαβήτηε


