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W artykule przedstawiono mo¿liwoci zastosowania Internetu w zdobywaniu wiadomoci z zakresu alergologii.
Zaprezentowano zalety i wady Internetu jako nonika informacji naukowej. Przedstawiono podstawow¹ terminologiê oraz
zaprezentowano wybrane ród³a informacji alergologicznej.

Internet jest po³¹czeniem sieci komputerowych
obejmuj¹cym nieomal wszystkie kraje wiata. Lawinowy
rozwój Internetu obserwuje siê od koñca lat 80. [1].
W ci¹gu ostatnich 2 lat zainteresowanie Internetem
wród polskich medyków wyranie wzrasta, o czym
mo¿e wiadczyæ regularne publikowanie tekstów
powiêconych tej tematyce przez Gazetê Lekarsk¹
[2,3,4,5], a jeszcze dobitniej fakt, ¿e pierwsza polska
monografia Lekarski Internet [6] w ci¹gu zaledwie
12 miesiêcy doczeka³a siê II wydania [7]. Internet bez
w¹tpienia zas³uguje na zainteresowanie, daje bowiem
wiatu naukowemu wyj¹tkowe mo¿liwoci usprawnienia
i przyspieszenia wymiany informacji. Celem niniejszego
opracowania jest prezentacja tego nowoczesnego
medium rodowisku polskich alergologów oraz
zachêcenie do korzystania z Internetu zarówno
w procesie zdobywania informacji fachowej, jak
i w prezentacji w³asnych osi¹gniêæ.

Rozwój wymiany informacji medycznej w Internecie
Pocz¹tkowo, opieraj¹c siê na rozwi¹zaniach
poczty elektronicznej, stworzono medyczne listy
dyskusyjne. Ich zasada dzia³ania zadziwia prostot¹:
w pamiêci jednego z milionów komputerów sieciowych
przechowywane s¹ adresy internetowe medyków
zainteresowanych udzia³em w dyskusji na okrelony temat
(np. pulmonologia, alergiczny wyprysk kontaktowy itd.).
Komputery takie okrela siê mianem serwerów grup
dyskusyjnych (ang. listservers). To wystarcza do
stworzenia tzw. grupy dyskusyjnej (ang. discussion
group, discussion list). Je¿eli ktokolwiek z jej uczestników
chce podzieliæ siê z pozosta³ymi interesuj¹c¹ informacj¹
lub poznaæ opiniê kolegów na temat nurtuj¹cego go
problemu, przesy³a list na zbiorczy adres okrelonej grupy.
Informacja ta zostaje nastêpnie automatycznie rozes³ana
przez serwer do wszystkich pozosta³ych uczestników listy.
Ka¿dy mo¿e przes³an¹ wypowied na forum grupy
skomentowaæ, uzupe³niæ. Listê dyskusyjn¹ mo¿na zatem
Internet jako medium informacji
uznaæ za odpowiednik miêdzynarodowej telekonferencji
Internet jest jednoczenie nonikiem i narzêdziem specjalistów [2]. Od tradycyjnego sympozjum lista
dystrybucji informacji. Stanowi przez to atrakcyjny rodek dyskusyjna ró¿ni siê jednak tym, ¿e zakres dyskutowanych
taniego i szybkiego publikowania danych naukowych. Do tematów nie jest narzucony z góry i mo¿e w okrelonych
g³ównych celów, jakie stawiaj¹ sobie wydawcy literatury granicach dryfowaæ zgodnie z zainteresowaniami
naukowej, nale¿y dotarcie do mo¿liwie najszerszego krêgu dyskutantów, ka¿dy uczestnik ma równ¹ szansê na
zainteresowanych oraz dostarczenie odbiorcy mo¿liwie wyra¿enie swojej opinii, a sama dyskusja mo¿e trwaæ tak
aktualnej informacji. W obu przypadkach Internet d³ugo, jak d³ugo s¹ chêtni by j¹ kontynuowaæ. Uczestnicy
wykazuje istotne zalety w porównaniu do tradycyjnych, dyskusji siedz¹ wygodnie w swoich biurach i pracowniach,
papierowych publikacji, pozwalaj¹c u¿ytkownikom maj¹c pod rêk¹ niezbêdne dane, notatki i literaturê
rozpowszechniaæ informacjê bez koniecznoci fachow¹. Nie brakuje czasu na znalezienie i przemylenie
przechodzenia czasoch³onnych i kosztownych etapów argumentów podczas polemik, co ma korzystny wp³yw
typowych dla przygotowywania wydawnictw na poziom dyskusji. Niepotrzebne s¹ bilety lotnicze,
tradycyjnych [3]. Powy¿sze zalety zosta³y szybko rezerwacje hotelowe, paszporty i wizy. Rozwój Internetu
dostrze¿one przez medyków na Zachodzie, którzy na coraz da³ zatem lekarzom mo¿liwoæ sta³ego kontaktu
wiêksz¹ skalê wykorzystuj¹ mo¿liwoci wymiany z kolegami zajmuj¹cymi siê podobnymi problemami, jak
informacji naukowej rozwijaj¹ce siê w miarê technicznego równie¿ konsultowania swoich w¹tpliwoci
postêpu w dziedzinie sieci komputerowych [8].
z pracownikami przoduj¹cych orodków naukowych [9].
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Gopher i pierwsze biblioteki internetowe
Kiedy korzyci z u¿ywania list dyskusyjnych
przekona³y medyków o przydatnoci Internetu w ich
codziennej pracy, w Internecie upowszechni³a siê nowa
us³uga o nazwie Gopher. Gopher dostarczy³ mo¿liwoæ
tworzenia i udostêpniania danych w postaci dokumentów
zebranych w katalogach, które dziêki serwisowi Veronica
(tab. I) mo¿na indeksowaæ i przeszukiwaæ wed³ug s³ów
kluczowych [2]. Wkrótce pojawi³y siê równie¿ pierwsze
zasoby informacji medycznej, tworzone przez lekarzy
z myl¹ o kolegach. Informacje zgromadzone w serwisie
Gopher wprowadzi³y bez w¹tpienia now¹ jakoæ do
medycznego Internetu: znalezienie u¿ytecznej informacji
nie wymaga³o ju¿ regularnego ledzenia wymiany
pogl¹dów na tematycznych listach dyskusyjnych.
Nowoci¹ by³a tak¿e mo¿liwoæ komponowania
w jednym wykazie i indeksowania informacji
rozproszonych na ró¿nych, niekiedy bardzo oddalonych
komputerach.

Idea hipertekstu
W warunkach burzliwego rozwoju mo¿liwoci
komputerów osobistych, u¿ytkownikom szybko przesta³
wystarczaæ wygl¹d udostêpnianych przez serwis Gopher
dokumentów, które przypominaj¹ raczej zwyk³y
maszynopis ni¿ powa¿n¹ publikacjê. Atrakcyjn¹
alternatywê stanowi³ wprowadzany w³anie do Internetu
na szersz¹ skalê hipertekstowy standard HTML.
Hipertekst umo¿liwia komponowanie informacji
multimedialnej, ³¹cz¹cej tekst, obraz, dwiêk
i animacje [2]. Informacje prezentowane w formacie
HTML zorganizowane s¹ na zasadzie wzajemnych
odniesieñ miêdzy dokumentami znajduj¹cymi siê na
odleg³ych komputerach. Sieæ takich odniesieñ oplata ca³y
wiat jak pajêczyna, dlatego serwis ten nazwano
wiatow¹ pajêczyn¹ (WWW). Wygl¹d hipertekstowych dokumentów w formacie HTML jest bardzo
atrakcyjny. Hipertekst umo¿liwia prezentacjê informacji
w sposób bardziej klarowny ni¿ to by³o mo¿liwe

Tabela I. Najczêciej spotykane terminy internetowe
Termin
CLIENT

Rozwiniêcie nazwy angielskiej Opis

Klient, komputer korzystaj¹cy z zasobów informacji znajduj¹cych siê na
innym komputerze (serwerze).
E-MAIL
Poczta elektroniczna.
FTP
file transfer protocol
Procedura przesy³ania miêdzy odleg³ymi komputerami dokumentów,
plików graficznych i programów za porednictwem sieci komputerowej.
FAQ
frequently asked questions
Bardzo powszechne w Internecie dokumenty typu pytanie-odpowied,
które mog¹ dotyczyæ zarówno problemów technicznych z komputerami
jak i astmy, wyprysku czy alergicznego te¿ nie¿ytu nosa.
GOPHER
System gromadzenia i prezentacji informacji w Internecie, bardzo
popularny przez rozpowszechnieniem siê WWW. Do informacji
gromadzonej w systemie Gopher mo¿na obecnie dotrzeæ równie¿ za
porednictwem przegl¹darek WWW.
HTML
hypertext mark-up language
Sposób zapisu informacji w Internecie w postaci, któr¹ mog¹ interpretowaæ
tzw. przegl¹darki WWW. Format ten pozwala p³ynnie przeskakiwaæ do
innych, zwi¹zanych tematycznie dokumentów.
MODEM
MOdulator and DEModulator Urz¹dzenie elektroniczne pozwalaj¹ce siê komputerowi skomunikowaæ z
Internetem poprzez zwyk³¹ liniê telefoniczn¹.
NEWS
Odpowiednik USENETU w Internecie.
NEWSGROUP
Okrelona grupa tematyczna w ramach us³ugi NEWS.
SERVER
Serwer, komputer udostêpniaj¹cy odleg³ym u¿ytkownikom informacje
(programy) sk³adowane w jego pamiêci.
TELNET
Procedura korzystania z odleg³ego komputera za porednictwem Internetu.
USENET
Biuletyn, za porednictwem którego miliony u¿ytkowników komputerów
wymieniaj¹ pogl¹dy i dowiadczenia. Wypowiedzi s¹ sortowane wed³ug
tematyki. Wartoæ merytoryczna informacji z USENETu jest czêsto nik³a.
URL
uniform resource locator
Standardowy opis róde³ informacji internetowej umo¿liwiaj¹cy dotarcie
do nich z ka¿dego punktu sieci.
VERONICA
Serwis internetowy polegaj¹cy na udostêpnianiu aktualizowanych
tematycznych spisów informacji zgromadzonych w serwisach Gopher.
WWW
world wide web
Sieæ pajêcza wzajemnie po³¹czonych zasobów informacji.
Najpopularniejszy obecnie sposób prezentacji informacji rozproszonej w
Internecie, ³¹cz¹cy tekst, grafikê, animacje i dwiêk.
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kiedykolwiek wczeniej, przy u¿yciu tradycyjnych
podrêczników lub czasopism [3, 4]. Hipertekst posiada
praktycznie nieograniczon¹ mo¿liwoæ ³¹czenia i
wzajemnego odnoszenia (ang. cross-referencing)
poszczególnych fragmentów tekstu, dziêki czemu
wszelkie znajduj¹ce siê w danym dokumencie pojêcia
lub dane mog¹ byæ uzupe³nione o dodatkowe definicje,
wyjanienia, wykresy. Aby nie utrudniaæ czytania
g³ównego tekstu, takie uzupe³niaj¹ce informacje
pozostaj¹ ukryte i pojawiaj¹ siê na ekranie dopiero
wtedy, gdy zainteresowany czytelnik sobie tego za¿yczy.
S³owa, do których do³¹czono dodatkow¹ informacje
wyró¿nione s¹ zazwyczaj niebieskim kolorem lub
podkreleniem (ryc. 1 i 2). WWW jest obecnie
najpopularniejszym sposobem gromadzenia i prezentacji
danych w Internecie. Programy s³u¿¹ce do przegl¹dania
hipertekstowych dokumentów WWW (najpowszechniej
u¿ywane s¹ przegl¹darki NetScape Navigator, Mosaic
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i Internet Explorer - tab. II) umo¿liwiaj¹ równie¿
korzystanie z dokumentów udostêpnianych za
porednictwem starych serwisów Gopher.

Ryc. 2. Fragment serwisu European Federation of Asthma and
Allergy Asscociations w przegl¹darce Internet Explorer 2.0 PL.
Klikniêcie myszk¹ w ka¿d¹ z wywietlonych w kolorze
niebieskim i podkrelonych fraz oraz w ka¿dy z piktogramów
spowoduje wywietlenie na ekranie wybranych dokumentów.

Ryc. 1. Strona tytu³owa serwisu Allergospace (Audiovisual
Subcommittee of EAACI and ECCEPA) w przegl¹darce
NetScape Navigator 3.1. Klikniêcie myszk¹ w ka¿d¹
z podkrelonych fraz spowoduje wywietlenie na ekranie
kolejnych informacji.

Dlaczego jeszcze istniej¹ tradycyjne czasopisma
i podrêczniki?
Szybki rozwój Internetu jako bardzo atrakcyjnego
medium, pozwalaj¹cego na tanie dostarczanie aktualnej
informacji nasuwa pytanie, dlaczego wydawcy nie
rezygnuj¹ z tradycyjnego, czasoch³onnego i kosztownego
druku na rzecz nowego medium [10]. Mo¿na wymieniæ
trzy g³ówne powody takiego stanu rzeczy [3,9].
Pierwszym jest konserwatyzm wydawców, autorów
a tak¿e przewa¿aj¹cej grupy czytelników. Sceptycyzm
wobec nowoci jest jedn¹ z typowych cech rodzaju
ludzkiego, która, jak siê wydaje, wielokrotnie uchroni³a
nasz gatunek przed pope³nieniem wielkich b³êdów.
Dlatego zdobycie powszechnej akceptacji Internetu jako

Tabela II. Najbardziej popularne programy dla rodowiska MS Windows umo¿liwiaj¹ce korzystanie z internetowych
zasobów informacji
Program
Internet Explorer

Opis

Uniwersalna przegl¹darka pozwalaj¹ca na korzystanie z zasobów FTP, Gophera, WWW oraz poczty
elektronicznej
NCSA Mosaic
Uniwersalna przegl¹darka pozwalaj¹ca na korzystanie z zasobów FTP, Gophera, WWW oraz poczty
elektronicznej.
NetScape Navigator Uniwersalna przegl¹darka pozwalaj¹ca na korzystanie z zasobów FTP, Gophera, WWW oraz poczty
elektronicznej.
WinFTP
Program dla Windows do kopiowania plików na odleg³oæ.
Pegasus Mail
Program do obs³ugi poczty elektronicznej.
Eudora
Program do obs³ugi poczty elektronicznej.
Acrobat Reader
Program do czytania udostêpnianych przez FTP dokumentów w formacie PDF (np. pe³na, nieodp³atna
wersja Mortality and Morbidity Weekly Report).
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ród³a informacji medycznej zarówno przez producentów
jak i odbiorców informacji medycznej wymagaæ bêdzie
nieco czasu [11]. Drugim czynnikiem hamuj¹cym
przeniesienie aktywnoci publikacyjnej do Internetu jest
nierównomierny rozwój sieci komputerowych w ró¿nych
czêciach wiata. W niektórych krajach, np. w USA,
ka¿dy mo¿e bez ograniczeñ korzystaæ z Internetu
w domu. W Polsce, w obecnej chwili dostêp do sieci
ograniczony jest do pracowników instytucji naukowobadawczych i akademii medycznych, za tylko nik³a
liczba lekarzy korzysta z Internetu w domu. Trzecim
istotnym hamulcem jest niedorozwój mechanizmów
zapobiegaj¹cych rozpowszechnianiu informacji
bezwartociowych lub nawet szkodliwych w Internecie.
Problemy z jakoci¹ informacji
Przy wszystkich wymienionych wczeniej
przewagach Internetu nad tradycyjnymi mediami, takimi
jak ksi¹¿ka czy czasopismo naukowe, s³abe mechanizmy
kontroli jakoci informacji stanowi¹ dolegliwe
ograniczenie Internetu [9]. Wszystkie warte czytania
tradycyjne czasopisma medyczne poddawane s¹
starannemu i wieloetapowemu procesowi oceny przez
recenzentów i redakcjê. Jakoæ i aktualnoæ
podrêczników i monografii gwarantuj¹ starannie
dobierani autorzy i redaktorzy. Ponadto, ze wzglêdu na
wysokie koszty publikowania, wydawnictwa staraj¹ siê
wy³owiæ i odrzuciæ twory bezwartociowe ju¿ na
pocz¹tku procesu wydawniczego, ze wzglêdu na ryzyko
utraty reputacji i finansowego fiaska. Natomiast
publikowanie w Internecie jest bardzo proste - bez
przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy kto umie pisaæ,
mo¿e tu publikowaæ. Koszty rozpowszechniania
informacji w sieci s¹ znikome. Powoduje to, ¿e
w Internecie, obok bardzo wartociowych informacji
udostêpnianych przez najpowa¿niejsze instytucje
naukowo-badawcze i agendy rz¹dowe, znaleæ mo¿na
równie¿ twory grafomanów i szarlatanów. Odbiorca
informacji internetowej zmuszony jest zatem zawsze
krytycznie podchodziæ do uzyskanej informacji [12].
Warto jednak podkreliæ, ¿e krytycyzm wobec
poznawanych treci obowi¹zuje lekarzy i naukowców
równie¿ w odniesieniu do publikacji tradycyjnych.
Orientacyjnie mo¿na przyj¹æ, ¿e na zaufanie zas³uguj¹
serwisy udostêpniane przez powa¿ne instytucje naukowe
i rz¹dowe. Absolutnie nie budz¹ zaufania informacje
z tzw. grup newsowych (ang. newsgroups, UseNet) oraz
rozsy³ane poczt¹ elektroniczn¹ na zasadzie ³añcuszka
w. Antoniego.
Czas przy³¹czyæ siê?
Wydaje siê, ¿e pomimo wymienionych powy¿ej
s³aboci Internetu, zalety przewa¿aj¹ nad wadami.
Internet jest dynamicznie rozwijaj¹cym siê, i ju¿ w chwili
obecnej bardzo przydatnym narzêdziem, s³u¿¹cym
zdobywaniu i wymianie informacji naukowej [2]. Wiele

powa¿nych instytucji naukowo-badawczych udostêpnia
przez Internet najnowsze wyniki swoich badañ.
Publikacje takie coraz czêciej zast¹piæ mog¹ bardzo
drogie i nierzadko trudno dostêpne czasopisma i
podrêczniki. W Internecie prezentuje siê obecnie ponad
800 czasopism biomedycznych, w³¹czaj¹c w to
najpowa¿niejsze wydawnictwa, jak np. British Medical
Journal czy JAMA [13]. Niektóre z czasopism
udostêpniaj¹ przez Internet tylko spisy treci
i streszczenia, inne publikuj¹ ca³e artyku³y. S¹ wreszcie
periodyki ukazuj¹ce siê wy³¹cznie w Internecie, jak np.
wydawane przez Uniwersytet Kalifornijski czasopismo
Dermatology Online Journal, do którego rady redakcyjnej
ma przyjemnoæ nale¿eæ autor niniejszego artyku³u.
Nale¿y szczególnie podkreliæ, ¿e czasopisma internetowe
traktowane s¹ z ca³¹ powag¹ - na przyk³ad, wspomniany
Dermatology Online Journal jest indeksowany w bazie
bibliograficznej Medline [14]. Internet daje atrakcyjn¹
mo¿liwoæ prezentacji i promowania polskiej myli
alergologicznej wród naukowców ca³ego wiata [7].
Ustanowienie serwisu Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego w Internecie wydaje siê zatem kwesti¹
najbli¿szej przysz³oci, zw³aszcza ¿e ju¿ od d³u¿szego
czasu dzia³aj¹ internetowe serwisy AAACI i EAACI
[15,16]. Pojawi³y siê równie¿ hipertekstowe informacje
dla lekarzy i pacjentów w jêzykach narodowych [17,18].
Fakty te wydaj¹ siê jednoznacznie wyznaczaæ trendy na
przysz³oæ.
Wybrane zasoby alergologiczne w Internecie
Wymienione poni¿ej zasoby informacji
medycznej dla alergologów mog¹ pomóc
niezdecydowanym w podjêciu decyzji przy³¹czenia siê
do rosn¹cej rzeszy alergologów w Internecie. Poni¿sza
lista obejmuje zaledwie wybrane pozycje - spis
wszystkich zasobów zaj¹³by znacznie wiêcej miejsca.
Poszukiwania innych serwisów alergologicznych
najlepiej rozpocz¹æ od spisu sieciowych zasobów
medycznych MedWeb [13].
- Allergospace (ryc. 1) - http://www.allergospace.org
- American Academy of Allergy, Asthma and
Immunology - http://execpc.com/~edi/aaaai.html
- American Academy of Ophthalmology: Get a Grip
on Eye Allergies - http://www.eyenet.org/public/
news_releases/spring2.html
- American College of Allergy, Asthma and
Immunology - http://allergy.mcg.edu/ - informacje dla
lekarzy oraz pacjentów, teksty edukacyjne dla
chorych.
- Asmanet - http://remcomp.com/asmanet/index.html
- ASTHMA Inc. - http://www.asthmainc.com/
- Contact Dermatitis. Electronic Textbook of
Dermatology - http://telemedicine.org/contact.htm
- Czasopismo Allergy - http://www.munksgaard.dk/
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allergy/index.html
- Doctors Guide: Asthma Information and Resources
- http://pslgroup.com/asthma.html
- European Academy of Allergy, Asthma and
Immunology - http://www.eaaci.org/
- European Federation of Asthma and Allergy
Asscociations (ryc. 2) - http://www.efanet.org/
- Food Allergy/Asthma, International Food Information
Council - http://ificinfo.health.org/index11.htm
- Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology http://www.cmh.edu/allergy/JCAAI.HTM
- Rubber/Latex Allergy, Lisa Schilling - http://
uhs.bsd.uchicago.edu/uhs/topics/latex.allergy.html
Dla mniej obeznanych z Internetem alergologów
wszystkie powy¿sze odniesienia zosta³y zestawione na
specjalnej stronie WWW ilustruj¹cej niniejszy artyku³.
Wystarczy po³¹czyæ siê ze stron¹ o adresie http://
galen.imw.lublin.pl/users/spiewak/index.htm,
a nastêpnie wybraæ has³o Selected lectures, po czym
AAI-PK: Internet i alergologia. Dla obejrzenia
zasobów WWW niezbêdna jest mo¿liwoæ skorzystania
z komputera przy³¹czonego do Internetu, na którym
zainstalowana jest dowolna, w miarê nowa, przegl¹darka
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graficzna (przegl¹darki pracuj¹ce w najpopularniejszym
w naszym kraju rodowisku Windows zosta³y
wymienione w tabeli II). Obecnie do Internetu
przy³¹czona jest wiêkszoæ akademii medycznych
(zwykle biblioteki lub zak³ady informatyki), praktycznie
wszystkie uniwersytety i politechniki w Polsce a tak¿e
ogromna liczba innych instytucji i osób prywatnych.
Z Internetem mo¿na kontaktowaæ siê równie¿ przez
zwyk³e ³¹cze z domowego telefonu (w Polsce TP SA
umo¿liwia takie po³¹czenie - niezbêdny jest modem
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Summary
The possible applications of the Internet in the process of building knowledge in allergology were
presented. The advantages and disadvantages of Internet as a medium for scientific information were
discussed. Besides explanation of basic terminology, selected allergology resources were presented.

