Suomen Meniereliitto ry

[Postinumero ja postitoimipaikka]

[Osoite]

MeniTuki on kehitetty
auttamaan
Menieren
tautia
sairastavia.
Se
mahdollistaa
Internetin
välityksellä
vertaistuen
antamisen
kaikille
tarvitseville,
joita
arvioidaan
olevan
n.
25000
Suomessa.
Sellaista ihmisjoukkoa on
mahdoton
tavoittaa
perinteisiä
tukimuotoja
käyttäen. Tukea todella
tarvitaan,
koska
toistaiseksi
Menieren
tautia ei osata parantaa.
MeniTuen
tietokantaan
on
kerätty
n.
700
Meniere-potilaan
sairautta koskevat tiedot
anonyymisti.
Ohjelman
avulla käyttäjä pääsee
hyödyntämään
näiden
henkilöiden kokemuksia.

[Vastaanottajan nimi]

Mikä on
MeniTuki

MeniTuki
Et voi pysäyttää aaltoja, mutta voit oppia
surffaamaan

"Ohjelma on laaja ja jouduin todella
näkemään vaivaa sen läpikäymiseksi.

MeniTuki-ohjelman

Se kannatti, koska minulle avautui uusi

käytön aloittamiseksi

näkökulma sairauteeni. Tajusin, ettei
tauti voi minua nujertaa, mutta jatkuva

1) Rekisteröidy käyttäjäksi sivulla:

negatiivinen suhtautuminen siihen ja
ongelmiin

keskittyminen

kyllä

sen

www.suomenmeniereliitto.net/menituki

voivat tehdä. Ymmärsin, kuinka tärkeää

Rekisteröintiin tarvitaan oma

on tunnistaa oma asenne sairauteen.

sähköpostiosoite. Samalla voit liittyä

Voin nyt suhtautua luottavaisemmin
tulevaisuuteen ja tiedän selviytyväni. En

Suomen Meniereliiton jäseneksi.

eristäydy ja nautin elämästäni. En aina

2) Kun saat hyväksynnän ja tunnukset

edes muista sairauttani."

sähköpostiisi, voit kirjautua MeniTukiohjelmaan.

Miten MeniTukea käytetään
Tarvitset

ohjelman

käyttämiseen

Internet

yhteyden sekä uudehkon selaimen, jollaisia
ovat

esim.

Firefox,

Chrome

ja

Internet

Explorer:sta versio 8 tai uudempi. Lisäksi
ohjelma

käyttää

JavaScript:iä,

joka

onkin

selaimissa vakiona. Ennen varsinaisen käytön
aloittamista
käyttäjäksi
MeniTukeen".

sinun
etusivun

on

rekisteröidyttävä
linkistä

Rekisteröintipyyntösi

"Kirjaudu
menee

ohjelman portinvartijalle, joka lähettää sinulle
salasanan viikon kuluessa. Tästä eteenpäin voit
kirjautua ohjelmaan käyttäen rekisteröitymisen
yhteydessä antamaasi tunnusta ja salasanaa.
Miten MeniTuki toimii
Ohjelma kyselee taudistasi, terveydentilastasi ja
muutenkin tilanteestasi varsin perusteellisesti.

3) Käy MeniTuki-ohjelmaa rauhassa läpi
Näiden pohjalta se luo sinusta profiilin, vertaa
sinua

keskimääräiseen

Meniere-tapaukseen

ja

kertoo tulokset selkeiden taulukoidun muodossa.
Vertailun pohjalta ohjelma paljastaa kohteet, joita
kehittämällä voit vähentää sairauden tuomien
rajoitteiden vaikutusta. Vastaavasti selviää myös,
jos tilanteesi on niin hyvä, ettet hyödy MeniTuesta.
Siitä

saat

tiedon

sähköpostilla

ohjelman

portinvartijalta. Siinäkin tapauksessa voit toki
jatkaa

ohjelman

käyttöä.

Antamasi

tiedot

tallennetaan ohjelman tietokantaan, joten voit
edetä haluamassasi tahdissa ja käyttää MeniTukea
silloin, kun se on mahdollista. Kenellekään muulla
ei ole pääsyä henkilötietoihisi.

silloin kun sinulle sopii, vaikkapa
tunnin verran illassa.
Opastusta MeniTuki-ohjelman käytöstä voit kysyä
tukihenkilöiltä, yhdistysten jäsenilloissa sekä alta
löytyvistä yhteystiedoista.

Suomen Meniereliitto ry
nina.mkallunki@gmail.com
p. 040 560 0953, parhaiten minut tavoittaa
puhelimella ma, ke ja to klo 9-11

www.suomenmeniereliitto.fi

