
Be ve ze tés

Az internet ko runk ra jel lem zõ gyor sa ság gal,
mond hat ni a sem mi bõl tûnt fel, és lé pett be éle -
tünk be. Olyan gyor san és olyan in ten zi tás sal
ter jedt el, hogy idõnk sem ma radt ta nul má nyoz -
ni ezt az új kör nye ze tet, ho lott je len tõs ha tás sal
le het min den nap ja ink ra. Ha tá sa szá mos eset ben
po zi tív nak bi zo nyul, vi szont jó né hány al ka lom -
mal en nek épp el len ke zõ je mu tat ko zik meg.1

Az internet a gaz da ság moz ga tó ru gó já vá
vált, ott van a min den na pi éle tünk ben. Nép sze -
rû ség ének alap pil lé re a nap ra kész in for má ció -
szer zés le he tõ sé ge. Eb ben a vir tu á lis le xi kon -
ban ke re sik az õket pil la nat nyi lag ér dek lõ in for -
má ci ó kat az em be rek. Az internetbe ve tett bi za -
lom nak kö szön he tõ en so kan for dul nak olyan
eset ben is az internethez, ami kor lel ki és tes ti
prob lé mák kal küz de nek. 

A Telegraph internetes ol dal ada tai szerint2

2015-ös ada tok alap ján az Egye sült Ki rály ság ban
élõk 21,8%-a hasz nál ja az internetet sa ját egész -
sé gé vel kap cso la tos kér dé sek meg vá la szo lá sá ra.
A kér de zet tek 11% azt val lot ta, hogy azért for -
dult a vi lág há ló hoz, mert nem ka pott meg fe le lõ
idõ ben idõ pon tot az or vos hoz, 10,8%-a azt
mond ta, hogy a Google volt a leg jobb op ció mert
az or vos nem volt elég gyors. A vizs gá la tot az
Egye sült Ki rály ság Digital Health Report In té ze -
te vé gez te 61 mil lió Google-keresés alap ján, és
1013 fel nõt tet kér de zett meg. 

Rice3 vizs gá la tai alap ján 2000-ben az
Egyesûlt Ál la mok ba élõ fel nõt tek 27,5%-a hasz -60
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...ak kor is okoz hat 
gon dot, ha az internetre
úgy te kin tünk, mint 
egy vir tu á lis or vos ra, 
és hi te le sebb nek
fo gad juk el, 

mint a há zi or vo sun kat,
pa ti ku sun kat.
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nál ta az internetet ön di ag nó zis ra, va gyis a sa ját tü ne te i nek ke ze lé sé re, míg ez az
arány 40%-ra nõtt 2002-ben, és 61%-ra 2008-ban4. 

Az Eu ró pai Unió Eurobarométer fel mé rés ada tai szerint5 az EU ál lam pol gá rai
70%-ban gon dol ják azt, hogy az internet egy nagy sze rû le he tõ ség ar ra, hogy az
egész ség gel kap cso la tos in for má ci ók ra ke res se nek rá. Tíz bõl hat eu ró pai, ami kor
egész ség gel kap cso la tos in for má ci ók ra kí ván csi, elõbb a Google-hoz for dul, és
90%-a mond ja azt, hogy ki elé gí tõ in for má ci ó kat is ta lál az interneten (European
Commission. Survey of Online Health Information, 2014). 

Több té nye zõ be fo lyá sol ja a be te gek or vos hoz for du lá sát. Még azok ban az or -
szá gok ban is, ame lyek szo ci á lis szem pont ból a leg in kább fej let tek, lé nye ges té -
nye zõ, hogy az egyén szá má ra mi lyen egész ség ügyi szol gál ta tást en ged meg az
anya gi hely ze te. A pénz ügyi ke ret be fo lyá sol ja az il le tõ sze mély or vos hoz for du -
lá sá nak gya ko ri sá gát. A gaz da sá gi té nye zõ mel lett a de mog rá fi ai fak to rok fon tos
mu ta tók le het nek. Több eset ben ke re sik fel az or vost az idõ sek, a gyer me kek, a
höl gyek és azok, akik nek ma ga sabb is ko lai vég zett sé gük van. Lé nye ges té nye zõ,
hogy az il le tõ szá má ra a lak he lyén mi lyen az egész ség ügyi hely zet, és hogy mi -
lyen tá vol sá got kell meg ten nie egyes szol gál ta tá sok igény be vé tel éhez. Az or vos -
hoz fo lya mo dás min den al ka lom mal ne héz dön tés, hi szen a pá ci ens szá má ra ki -
fe je zett szo ron gást okoz prob lé má i nak a fel fe dé se, az elõ for du ló kel le met len ki -
vizs gá lá sok, a mun ka hely rõl va ló hi ány zás és a to váb bi ne ga tív kö vet kez mé nyek
le he tõ sé ge. A pszi cho ló gi ai té nye zõ is fon tos, mert ide tar to zik az egész ség meg -
õr zés mo ti vá ci ó ja, a tü net ész le lé se, a be teg ség re vo nat ko zó né ze tek, il let ve a be -
teg ség fö lött ér zett kontroll.6

A medikális szo ci o ló gi ai iro da lom ar ra a kér dés re, hogy az internetdiagnózis
he lyet te sí ti vagy ki egé szí ti-e az egész ség ügyi szol gál ta tá so kat, két hi po té zist fo -
gal maz meg. Az el sõ hi po té zis, hogy mi vel az egyén nek hoz zá fé ré se van olyan
egész ség gel kap cso la tos in for má ci ók hoz, amik hez ed dig csak az or vos nak volt
hoz zá fé ré se, csök ken ti az in di vi duum ban az or vos tól va ló füg gõ sé get, és ez ál tal
az orvoslátogatások gya ko ri sá gát. A má sik hi po té zis azt fel té te le zi, hogy az inter-
neten ka pott in for má ci ók nem min den eset ben elé gí tik ki az in di vi duu mot, és
emi att or vos hoz for dul, hogy az or vos úgy mond iga zol ja az interneten ka pott in -
for má ci ók valószerûségét.7 Suziedelyte8 em pi ri kus vizs gá la tá ban azt ta lál ta,
hogy azon sze mé lyek, akik az egész sé gi ál la po tuk meg ér té sé re az internetet
hasz nál ják fel, in kább meg lá to gat ják az or vost, hogy meg nyug tas sa õket az inter-
neten ol va sott tü ne tek kel kap cso la to san, mint azok a sze mé lyek, akik csak az or -
vost lá to gat ják, és nem do ku men tá lód nak az interneten. 

McMullan9 metaanalízise alap ján az internetnek kö szön he tõ en az egyén a
passzív befogadószerep he lyett ak tív fo gyasz tó ja lett az egész ség ügyi in for má ci -
ó nak. Az internet se gít sé gé vel több kér dést tud meg fo gal maz ni or vo sá nak, és in -
for mál tabb, ami kor be lép a ren de lõ be. Ez nyil ván meg vál toz tat ja az or vos-be teg
kap cso la tot. 

Az Ipsos 2013. jú ni u si nem zet kö zi fel mé ré se sze rint a kö zel múlt ban az em -
be rek csak nem fe le, 48%-a né zett utá na az interneten egész ség ügyi té má jú kér -
dé sek nek. En nek ará nya a nõk ese té ben ma ga sabb (55%), míg a fér fi ak ese té ben
ala cso nyabb (40%). El kép zel he tõ, hogy a mér leg azért bil len a nõk ol da lá ra,
mert ben nük erõ sebb a kész te tés, hogy tu da tá ban le gye nek az in for má ci ók nak,
le gyen szó jó vagy rossz hír rõl. Vagy ta lán azért, mert a fér fi ak jel lem zõbb mó -
don ha lo gat ják a dol go kat, és csak ak kor lép nek, ha már na gyon kell?10
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Mód sze rek és esz kö zök

A vi lág há lón szá mos kér dés re meg kap hat juk a vá laszt szin te pil la na tok alatt,
de saj nos szám ta lan eset ben a vá la szok nin cse nek meg ala poz va ta pasz ta la ti lé -
pé sek kel. Az át la gos internetfelhasználó meg elég szik né hány rö vid vá lasszal
kér dé sét il le tõ en, és nem vé gez el len õr zést az in for má ció hi te les sé gét ku tat va.
Ez a prob lé ma töb bek közt ak kor is okoz hat gon dot, ha az internetre úgy te kin -
tünk, mint egy vir tu á lis or vos ra, és hi te le sebb nek fo gad juk el, mint a há zi or vo -
sun kat, pa ti ku sun kat. Fon tos szem pont nak te kint he tõk to váb bá a ké nye lem, az
anya gi meg fon to lás, a szo ron gás, az idõ meg ta ka rí tás és a kör nye ze ti vi szo nyok
is. Hi szen prob lé ma ese tén egy re gyak rab ban az internethez for du lunk or vos he -
lyett, így idõt, pénzt és ener gi át spó rol va, va la mint meg véd ve ma gun kat a ren -
de lõk ál ta lá nos nyo masz tó kör nye ze té tõl.  

Je len vizs gá lat cél ja a fi a ta lok, fi a tal fel nõt tek, il let ve kö zép ko rú ak kö ré ben
tör té nõ internethasználati szo ká sok fel tér ké pe zé se volt, il let ve an nak elem zé se,
hogy az egyént mi be fo lyá sol ja ab ban, hogy az internetes in for má ló dást vá lassza
az or vos hoz for du lás he lyett.  

A vizs gá la ti po pu lá ció 80 fi a tal (18–24 év), 80 fel nõtt (25–34 év), il let ve 80
kö zép ko rú sze mély bõl (35–60 év) állt. A ku ta tás ban részt vet tek 37,1 %-a fér fi,
62,9 %-a nõ volt.  

A vizs gá lat kér dõ íves for má ban tör tént, mely a de mog rá fi ai ada tok mel lett az
internetezési szo ká sok ra kér dez rá, va la mint ar ra, hogy mi lyen mér ték ben hasz -
nál ják az internetet ön di ag nosz ti zá lás ra és ön gyó gyí tás ra. A vizs gá la ti po pu lá ci -
ót két fé le kép pen cé loz tuk meg. A Facebook online fe lü le ten ke resz tül cé loz tuk
meg azo kat a fel hasz ná ló kat, akik meg fe lel tek az élet ko ri fel té te lek nek (online
kér dõ ív vel). A Facebook-válaszolók ará nya 76% volt, és fõ leg a fi a tal és fel nõtt
cso port volt meg szó lít ha tó ezen a fe lü le ten. A kö zép ko rú kor osz tályt a dol go zó
nõk és fér fi ak ké pez ték, aki ket mun ka hely ükön ke res tünk meg, és pa pír-ce ru za
mód szer rel töl töt ték ki a kér dõ ívet. A vizs gá lat a Sapientia Er dé lyi Ma gyar Tu -
do mány egye tem eti kai bi zott sá ga ál tal jó vá ha gyott 89/EB/EMTE/04.09.2015 szá -
mú en ge dély meg szer zé sét kö ve tõ en va ló sult meg. 

Ered mé nyek

Az 1. áb ra a vizs gá la ti po pu lá ció ál tal na pon ta internetezéssel el töl tött idõt
áb rá zol ja. A 18–24 év kö zöt ti fi a ta lok cso port já nak 45%-a na pon ta több mint 4
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órát hasz nál ja az internetet. A vá la szok ból le ol vas hat juk, hogy a fi a ta lok töb bet
interneteznek na pon ta, mint a fel nõt tek, il let ve a kö zép ko rú ak (χ2 = 44,4; p <
0,05). A 18–24 év kö zöt ti ge ne rá ció ugyan is már az internet vi lá gá ban szü le tett
és nõtt fel, így az online a lét ele mük. 

A vizs gá la ti sze mé lyek leg több ször utá na néz nek az interneten egész ség ügyi
kér dé se ik nek, mi e lõtt or vos hoz for dul ná nak (1. táb lá zat). A fi a ta lok (18–24 év)
ke vés bé ér zé ke nyek eny he tü ne te ik re, és csak né ha ér dek lõd nek online. A fi a ta -
lok be teg ség per cep ci ó ja más, mert egész sé ge seb bek, emi att a „min dig” vá lasz
eb ben a kor osz tály ban a leg ala cso nyabb (χ2=14,23; p<0,05). A ku ta tás ban részt
vett sze mé lyek 12,9%-a min dig, 23,8%-a az ese tek nagy több sé gé ben, 37,5%-a
né ha né zett utá na eny hébb pa na szok je lent ke zé se kor az interneten, hogy mi lyen
meg ol dást aján la nak prob lé má juk ra, mi e lõtt or vos hoz for dul ná nak, míg 25,8%-
uk so ha nem bön gész te az internetet ez zel kap cso la to san. A meg kér de zet tek kö -
ré ben eny hébb pa na szok ese té ben az aján lott meg ol dá sok 5,4%-nál min dig
hasz nos nak bi zo nyul tak, 42,5%-nál leg több ször hasz nos nak bi zo nyul tak, 42,5%
ese té ben csak né ha vol tak hasz no sak, míg 9,6%-nál so ha nem vol tak hasz no sak
(2.táblázat). Eny hébb pa na szo kon meg fá zást, inf lu en zát, fej fá jást ér tet tünk.

1. táb lá zat. Mi lyen gyak ran néz nek utá na az interneten az eny hébb tü ne te ik nek

*p < 0,05

2. táb lá zat. Mennyi re kielégítõek az interneten ka pott vá la szok

A vizs gá la ti sze mé lyek 17,5%-a min dig, 33,3%-a az ese tek nagy több sé gé ben,
42,1% pe dig csak né ha in for má ló dik online, ko mo lyabb pa na szok je lent ke zé se -
kor, mi e lõtt or vos hoz for dul na. Csu pán 7,1% az, aki so ha nem hasz nál ja az
internetet ko mo lyabb pa na szok ese té ben ön di ag nosz ti zá lás ra (3. táb lá zat). A ko -
mo lyabb pa na szok a kö vet ke zõk re vo nat koz tak:  szé dü lés, erõs szív do bo gás, ne -
héz lég zés, lá tás za var, gör csök, erõs fáj dal mak. 
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Mindig Legtöbbször Néha Soha

1. cs. (18–24 év) 5%* 22,5% 47,5% 25%

2. cs. (25–34 év) 12,5% 22,5% 38,8% 25%

3. cs. (35–60 év) 17% 21% 20% 22%

Mindig Legtöbbször Néha Soha

1. cs. (18–24 év) 6,3% 37,5% 45% 11,3%

2. cs. (25–34 év) 2,5% 40% 47,5% 10%

3. cs. (35–60 év) 7,5% 50% 35% 7,5%



3. táb lá zat. Mi lyen gyak ran néz nek utá na az interneten a ko mo lyabb pa na szok nak

A to váb bi ak ban ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy mi lyen ol da la kat hasz nál nak
a vizs gá la ti sze mé lyek egész ség gel kap cso la tos in for má ció gyûj tés re. A vizs gá la -
ti sze mé lyek 90%-a egy sze rû en csak be ír ja a Google-keresõbe a kí vánt in for má -
ci ót, és en nek alap ján ke res gél to vább a ki adott ol da la kon (4. táb lá zat). Szig ni fi -
káns kü lönb ség mu tat ko zott a fi a ta lok és a fel nõt tek, il let ve a kö zép ko rú ak kö -
zött a ho me o pá ti ás ol da lak igény be vé tel ét il le tõ en (χ2 = 6,20; p = 0,043). A fel -
nõtt kor osz tály in kább bí zik a ho me o pá ti ás ke ze lé sek ben. A fó ru mo kon va ló do -
ku men tá lás a fi a tal cso port ban ke ve sebb kredibilitással bír, mint a fel nõt tek
vagy kö zép ko rú ak cso port já ban. 

4. táb lá zat. Interneten el ér he tõ le he tõ sé gek az ön di ag nosz ti zá lás ra

*p < 0,05; **p < 0,05 

Nincs kü lönb ség a há rom kor osz tály kö zött az interneten aján lott ke ze lé sek -
hez va ló for du lást il le tõ en. Ér de kes vi szont, hogy a fel nõtt kor osz tály in kább
ren del gyógy ha tá sú ké szít mé nye ket az internetrõl a fi a tal ge ne rá ció tag ja i hoz
ké pest, akik nek ke ve sebb szük sé gük van er re, il let ve az idõ sebb ge ne rá ci ó hoz
ké pest, akik vi szont nem bíz nak az internetben, vagy nem jár ta sak annyi ra az
internetezésben, hogy ilyen sze re ket ren del je nek (5. táb lá zat). 

Az ál ta lunk vizs gált po pu lá ci ó ban mi nél ma ga sabb az egyén is ko la vég zett -
sé ge, an nál ki sebb arány ban ren del nek gyógy ha tá sú ké szít mé nye ket az
Internetrõl, ahe lyett, hogy az or vost fel ke res nék (r = 0,52; p < 0,05).
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1. cs. (18–24 év) 16,3% 37,5% 40% 6,3%

2. cs. (25–34 év) 13,8% 28,8% 47,5% 10%

3. cs. (35–60 év) 22,5% 33,8% 38,8% 5%

18–24 év 25–34 év 35–60 év

Google 92,5% 86,3% 81,3%

Online doktor 21,2% 21,3% 17,5%

Fórum 16,3% 28,8% 30%*

Közösségi oldalak 13,8% 17,5% 13,8%

Homeopátiás oldalak 13,8% 2,5% 30%**



5. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fo lya mod nak az interneten aján lott ke ze lé sek hez

A fi a ta lo kat sok kal in kább be fo lyá sol ja a ké nye lem ab ban, hogy az internetet
vá lasszák, mi e lõtt or vos hoz for dul ná nak, mint a fel nõt te ket, és a kö zép ko rú a kat
(χ2 = 16,62; p < 0,05). To váb bá a fi a ta lok ra az anya gi meg fon to lás is nagy ban
hat, míg a fel nõt tek re, és a kö zép ko rú ak ra ke vés bé (χ2 = 13,41; p = 0,001). Leg -
töb ben azért ré sze sí tik elõny ben az online-t, mert sze ret nek in for má lód ni, il let -
ve idõt spó rol nak meg, ugyan ak kor a nem meg fe le lõ or vos-be teg kap cso lat is ar -
ra kész te ti õket, hogy el tá vo lod ja nak az offline tér tõl. 

2. áb ra. Mi mo ti vál ja az online elõny be ré sze sí té sét az offline-hoz ké pest

Szig ni fi káns (χ2 = 7,57; p < 0,05) kü lönb ség mu tat ko zik az egyes kor cso port ok
kö zött ab ban a te kin tet ben, hogy az or vos hoz for du lást kö ve tõ en mi lyen arány ban
néz nek utá na az interneten az or vos ál tal fel ál lí tott di ag nó zis nak. A 25–34 év kö -
zöt ti ek 80%-a el len õr zi az or vos tól hal lot ta kat az interneten, és to vább ol vas, in -
for má ló dik, míg a fi a ta lok 61%-ban és az idõ seb bek 27%-ban te szik ezt.
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Mindig Legtöbbször Néha Soha

1. cs. (18–24 év) 0% 7,5% 53,7% 38,8%

2. cs. (25–34 év) 0% 12,5% 48,7% 38,8%

3. cs. (35–60 év) 2,5% 13,8% 51,2% 32,5%



Kö vet kez te té sek

A ka pott ered mé nyek azt mu tat ják, hogy füg get le nül at tól, hogy mi lyen kor -
osz tály hoz tar toz nak, a vizs gá la ti ala nyok na pon ta mi ni mum egy órát biz to san
interneteznek. Szer ves ré szét ké pe zi az éle tük nek az internet. 

Ki sebb pa na szok ese té ben, mint fej fá jás, meg fá zás, bõr ki üté sek, mind há rom
kor osz tály in kább in for má ló dik az interneten. Ko mo lyabb pa na szok ese té ben,
mint ami lyen a há nyin ger, szé dü lés, he ves szív do bo gás, vi szont in kább az or -
vost ke re sik fel egész sé gi prob lé má ik kal, még ak kor is, ha en nek az interneten
utá na néz nek. Nem zet kö zi ku ta tá sok azt mu tat ják, hogy az eu ró pa i ak egy har ma -
da (23%) google-ezi az egész sé gi ál la po tá val kap cso la tos kér dé se it (40% Dá nia,
15% Hol lan dia és en nél ki sebb szá za lék ban Gö rög or szág, Spa nyol or szág, Por tu -
gá lia). Az eu ró pa i ak 45%-a tart ja azt, hogy az internet ki vá ló esz köz ar ra, hogy
in for má lód junk az egész sé gi ál la po tun kat il le tõ en. Az ál ta lunk vizs gált po pu lá -
ci ó ban ez az arány 21%–37,5% kö zött mo zog. Fõ leg a fi a ta labb ge ne rá ció (18–24
év kö zöt ti ek) az, amely na gyobb bi za lom mal van az interneten ka pott in for má -
ci ók iránt, vi szont el mond ha tó az is, hogy a fi a tal kor osz tály ele ve ke ve sebb
egész sé gi prob lé má val küzd, ha pe dig van is egész sé gi prob lé má ja, rend sze rint
eny hébb tü ne tek rõl van szó, ami re va ló szí nû, hogy az interneten ki elé gí tõ vá -
laszt is kap nak. Az idõ sebb kor osz tály nál nyil ván je lent kez het nek már ko mo -
lyabb tü ne tek, és ha bár in for má lód nak az interneten, még min dig na gyobb szá -
za lék ban ke re sik fel in kább az or vost.

Több té nye zõ be fo lyá sol ja a be te gek or vos hoz for du lá sát. A pénz ügyi hely zet
egy fon tos té nye zõ je az or vos hoz for du lás nak. Az ál ta lunk vizs gált sze mé lyek az
online-t fõ leg azért ré sze sí tik elõny ben, mert úgy mond in gye nes és könnyen el ér -
he tõ szol gál ta tás. A fi a tal po pu lá ció in kább hi vat ko zott a pénz ügyi ek re. Va ló szí -
nû, hogy mi vel a fi a ta lok leg több ször ke vés bé ko moly tü ne tek kel ke rül nek szem -
be, anya gi meg gon do lás ból meg elég sze nek az internet nyúj tot ta in for má ci ók kal. 

A ké nye lem volt egy má sik té nye zõ, ame lyet az ál ta lunk vizs gált po pu lá ció
aka dály ként meg ne ve zett az or vos hoz for du lás kap csán. A fi a ta lok 55%-a a ké -
nye lem mi att ke re si vá la sza it in kább az interneten és nem az or vos nál. Egyes
fel te vé sek sze rint mi nél na gyobb be fek te tést igé nyel az or vos fel ke re sé se, an nál
job ban meg kell le gyünk gyõ zõd ve ar ról, hogy meg éri, va gyis ar ról, hogy az or -
vos fel tud ál lí ta ni egy di ag nó zist, és tud raj tunk se gí te ni. Így te hát, ha az il le tõ
or vos más vá ros ban tar tóz ko dik, aho va el kell utaz ni, pénzt, idõt és ener gi át kell
rá for dí ta ni, ak kor az elõb bi ek alap ján a tá vol ság gal for dí tot tan ará nyo san csök -
ken het az or vos hoz for du lás va ló szí nû sé ge.

Az or vos-be teg kap cso lat is fon tos té nye zõ. Az ál ta lunk vizs gált po pu lá ci ó ból
a  fel nõt tek (25–34 év kö zöt ti ek) 20%-a nyi lat koz ta azt, hogy ami att ke rü li az or -
vos fel ke re sé sét, mert nem sze re ti, aho gyan meg szó lít ják, és aho gyan kom mu ni -
kál nak ve le, il let ve 38,8%-ban mond ták azt, hogy az or vos vá la szai nem elé gí tik ki
õket. Szin tén a fel nõt tek cso port ja az, amely 80%-ban to vább in for má ló dik ar ról,
amit az or vos mon dott, mert nem volt ki elé gí tõ szá má ra a ka pott in for má ció.

Az ál ta lunk ka pott ered mé nyek egy be csen ge nek a Lee és munkatársai8 ál tal
meg fo gal ma zott hi po té zis sel, mi sze rint az interneten ka pott in for má ci ók nem
min den eset ben elé gí tik ki az egyént, és az emi att or vos hoz for dul, hogy az or -
vos úgy mond validálja az interneten ka pott in for má ci ók va ló sze rû sé gét. Az ál -
ta lunk ka pott ered mé nyek azt is mu tat ják, hogy az internetnek kö szön he tõ en az
egyén a passzív be fo ga dó sze rep he lyett ak tív fo gyasz tó ja lett az egész ség ügyi in -66
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for má ci ó nak. Az internet se gít sé gé vel több kér dést tud meg fo gal maz ni or vo sá -
nak, és in for mál tabb, ami kor be lép a ren de lõ be. Ez nyil ván meg vál toz tat ja az or -
vos-be teg kap cso la tot. 
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