Přátelský návod na vytvoření účtu na Facebooku
Co je to facebook?
Facebook je populární sociální síť, která slouží ke komunikaci, sdílení a udržování vztahů.
Díky vytvoření vlastního účtu se budete moci připojit k facebookové skupině Život s CML.
Tato skupina umožňuje sdílení zkušeností mezi pacienty, vzájemnou psychologickou podporu a poradenství rodinným příslušníkům v jejich péči o nemocné. Je to uzavřená skupina,
pouze její členové (nikoli Vaši přátelé na Facebooku) mohou číst a komentovat Váš
příspěvek. Podmínkou členství ve skupině je úvodní telefonický rozhovor s moderátorkou.
Jak vytvořit účet na Facebooku?
1. Přejděte na web www.facebook.com
2. Pokud se vám zobrazí přihlašovací formulář, vyplňte své jméno, e-mailovou adresu nebo
telefonní číslo, heslo, datum narození a pohlaví. Jestliže se vám formulář nezobrazí,
klikněte na Registrace a pak vyplňte formulář.
3. Po vyplnění údajů klikněte na Zaregistrovat se.
Mezitím Vám systém Facebooku pošle potvrzovací e-mail na zadanou adresu, stačí pouze
kliknout na link v těle e-mailu a účet je aktivován. Nyní je třeba dovyplnit údaje profilu.
Kromě rodného města se Facebook zeptá třeba i na náboženské vyznání. Vyplněna nemusí
být žádná z položek. Doporučujeme udávat co nejméně osobních údajů.
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Svoje jméno a heslo si dobře zapamatujte nebo někde poznačte – budete je potřebovat
vždy, když se budete příště přihlašovat.

Jako poslední krok Vás čeká vložení profilové fotky – můžete a nemusíte si na profil vložit
svoji fotku. Místo fotky můžete vložit oblíbený obrázek anebo nechat pole prázdné.
Jak se přihlásit ke skupině „Život s CML?“
Jakmile budete přihlášení na Facebooku, vlevo nahoře ve vyhledávači zadejte heslo: „Život
s CML“ . Stiskněte Enter, nebo klikněte na ikonu lupy. Klikněte na „Přidat se“ a potvrďte
telefonátem.
V zájmu ochrany soukromí pacientů je podmínkou pro odsouhlasení Vaší přihlášky krátký
vstupní telefonický rozhovor s moderátorkou skupiny, předsedkyní spolku Diagnóza
leukemie Janou Pelouchovou na napřetržité telef. lince +420 728308360.

