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A Webicina.com nemzetközi orvosi és e-

páciens közösségek bevonásával 

crowdsourcing-on keresztül kurálja, azaz 

egyenként válogatja a világ legjobb 

közösségi média forrásait szakterületekre és 

betegségekre koncentrálva. 

 

Emellett ezeket egyszerűen használható, 

többnyelvű, személyre szabható 

aggregátoron keresztül is elérhető teszi 

ingyenesen. 
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A közösségi média egyetlen kurátora világszerte 

 

Releváns orvosi és 
egészségügyi web 2.0-ás 

források 

 

Érintett, extrém módon 
fókuszált közönség! 

 

 

Az orvosi online kuráció 
nemzetközileg piacvezető 

szolgáltatása. 

 

 

Forradalmian tematikus 
és személyre szabható 

üzleti lehetőségek. 
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Sajtómegjelenések 



 

Minőségi orvosi információ betegségekről és kezelésekről évek 

óta elérhető minden nyelven, de a krónikus betegek 

évtizedeken keresztül igényelnek új, releváns információt, 

melyet csak dinamikusan frissülő forrásokon keresztül 

kaphatnak meg. 

 

Ezeket a forrásokat a közösségi média rejti magában, amik 

minőségét megállapítani viszont különösen nagy kihívás. 

  

A Webicina.com a világ egyetlen olyan szolgáltatása, mely 

ingyenesen tárja a kurált közösségi média gyűjteményeket 

orvosok és betegek elé szakterületekre és betegségekre 

fókuszálva 19 nyelven.  

 

Emellett abban is segíti az orvosokat, hogy közelebb kerüljenek 

az ésszerű webhasználathoz egy gamifikációra épülő online 

kurzuson keresztül. 
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Háttér 



 

Lefedett témák 



A kurált orvosi közösségi média forrásokat 

gyűjtemények formájában és egy többnyelvű, 

személyre szabható aggregátor formájában is 

elérhetővé tesszük. 

 

Díjnyertes Android és iOS mobilalkalmazások 

segítik a betegeket és orvosaikat. 

© 2012 Webicina.com 

 

#1 Kurált Gyűjtemények 

http://www.webicina.com/
http://www.webicina.com/perssonalized/
http://www.webicina.com/solutions/mobile/


 

A Social MEDia Course egy gamifikációra épülő 

ingyenes digitális kurzus, mely Prezi előadásokkal, írásos 

anyagokkal és tesztekkel igyekszik motiválni a 

medikusokat és orvosokat abban, hogy megtanulják 

megfelelően használni a közösségi médiát. 

© 2012 Webicina.com 

 

#2 The Social MEDia Course 

http://thecourse.webicina.com/


© 2012 Webicina.com 

 

#3 Olyan együttműködéseink vannak, mint a 
Mayo Clinic hírkövetője  

(3,6 millió napi látogató) 

 
http://www.mayoclinic.org/social-media-newsfeed/ 
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Kurálás online az orvoslásban felsőfokon! 
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