
 

 Bemutatkozás 

Kik vagyunk mi? Mi is az a betegtámogató program? 

A DayMed Kft. több mint 16 éve vezető szerepet tölt be egészségügyi aktivitások 

kidolgozásában és megvalósításában, amelyek hatékony megoldásokkal nyújtanak segítséget 

egészségügyi szakemberek és betegek számára a jobb egészségügyi eredmények elérésében. 

Több mint 20 terápiás területen (pl. diabetológia, pulmonológia, dermatológia, neurológia, 

onkológia), közel 4000 szakorvos és szakasszisztens közreműködésével közel 110.000 BETEG 

támogatásában nyújtottunk segítséget az elmúlt 16 év során. 

 

 

 



 

Magyarországon többezer ember érintett krónikus betegségekben, elegendő információval 

azonban betegségük kapcsán, kevesen rendelkeznek. Az információk strukturált átadásának 

egyik leghatékonyabb módját a betegtámogató programok biztosítják. 

Edukatív, motivációs, emlékeztető eszközeinkkel célunk, hogy minél hatékonyabban segítsük a 
betegtámogató programokban résztvevő betegeket a terápia során. 
 

A betegtámogató programokról általában 
A betegtámogató program a nevéből eredendően, a beteg és/vagy 

gondozójának/hozzátartozójának/törvényes képviselőjének a támogatása átgondolt, személyre 

szabott szolgáltatásokon keresztül.  

Programjaink célja, hogy segítséget nyújtsunk a betegeknek és hozzátartozóiknak a betegség 

okozta mindennapi nehézségek során, valamint támogassuk a kihívásokkal teli, ám reményt 

jelentő úton, amely egy stabilabb egészségi és lelki állapot elérését eredményezheti. A 

programok további célja a betegekkel való együttműködés elősegítése, gyógyszerszedési 

szokásaik, életmódjuk, a betegségükkel kapcsolatos nehézségek pozitív irányba történő 

befolyásolása által. A fókuszban minden esetben a betegek vannak, de a jelenlegi egészségügyi 

rendszer terheltségéből fakadó hiányosságok kiegészítésére is szolgál. 

A programok célja, hogy a betegek terápiahűségének és együttműködésének javításával a 
betegek életminőségében javulást érjünk el. Alapvetés, hogy mindenki csak és kizárólag a saját 
tudásának megfelelően képes felelősségteljes döntést hozni egészségével kapcsolatban. Minél 
nagyobb tudás áll rendelkezésünkre, annál hatékonyabban vagyunk képesek részt venni 
egészségi állapotunk menedzselésében. Ezért kiemelten fontos a motiválás és az ismeretek 
bővítése - a betegség kialakulásával, kezelésével, esetleges kimenetelével, gyógyszeres- és nem 
gyógyszeres terápiás lehetőségekkel kapcsolatban - amelyek segítségével a betegek 
együttműködésének javulását érhetjük el. Az ismeretek bővítésén túl, kulcsfontosságú a 
hatékonyabb orvos - beteg kommunikáció és együttműködés támogatása.    
 



 

 
                                                 
Betegtámogató programjaink tervezésekor elengedhetetlen megismerni az érintetetteket, az ő 

mindennapi kihívásaikat, valamint azt a környezetet, amelyben az ellátásuk folyik. A programok 

végső „formájukat” háziorvosokkal, szakorvosokkal folytatott informális beszélgetések révén, 

saját közvetlen családi tapasztalatok begyűjtésével, szakmai fórumok elemzésével, 

webelemzéssel, magyar- és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával, valamint a folyamatos 

tapasztalatok kiértékelésével nyerik el. 

 
Tapasztalatunk 
Többéves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a programban résztvevő betegek hasznosnak 

találják a támogató programok nyújtotta ingyenes oktatási lehetőségeket, amikor hiteles 

forrásból kaphatnak információkat, tanácsokat betegségükről. A programok hatására a 

résztvevők betegséggel kapcsolatos szemléletmódja jelentősen javul, a kilátási esélyekre 

vonatkozó elképzelésük, a kezelőorvosukkal való együttműködés pozitív irányba változik. 



 

A betegtámogató programok során, a kezelőorvosok mellett kiemelt szerep jut a 

szakdolgozóknak. Ennek oka, hogy az orvostól eltérő módon kommunikálnak és a betegek sok 

esetben tőlük bátrabban mernek kérdezni. A betegekkel való kapcsolattartás többnyire az ő 

feladatuk. A közelmúltban, szaknővérek számára megrendezett workshopunk tapasztalatai is 

ezt támasztják alá: „Sokszor a beteg nem az orvosnak teszi fel a kérdéseit, nem meri zavarni a „nagy 

fehéret”, hanem tőlünk vár válaszokat.” (egy résztvevő nővér) 

 

A támogatás eszközei a betegtámogató programokban 
A legnagyobb kihívást a betegek számára gyakran a szégyenérzet leküzdése és az információ 

hiánya jelenti. Biztató, hogy egyre gyakrabban kapnak nyilvánosságot a különböző betegségek 

a médiában (televízió, újság, plakátok, internet stb.) vagy internetes platformokon, erősítve a 

betegeket, hogy az esetükkel nincsenek egyedül, van megoldás a problémájukra és van kihez 

fordulniuk, azonban a betegségükkel kapcsolatos hiteles információkhoz való hozzájutás még 

nagyobb kihívást jelenthet a betegek számára.  

A betegtámogató programjaink során igyekszünk a résztvevőket olyan hiteles egészségügyi 

tartalmakkal támogatni, amely személyre szabottan segíti őt a betegséggel való megküzdés 

útján és támogatást nyújt a mindennapokban. 

A programba történő belépéskor a beteg rendszerint kap kezelőorvosától egy információs 

csomagot, mely tartalmazza a betegségével kapcsolatos legfontosabb ismereteket összefoglaló 

tájékoztató kiadványt, esetenként terápiás naplót, egyéb mozgással, életmóddal, táplálkozással 

kapcsolatos kiadványt. 

A betegtámogató programok során a betegek belső frusztrációjának leküzdésére sok esetben 
például szűrőkérdőív formájában biztosítunk eszközt, amely egy nagyon sokoldalú, innovatív 
módszer. Segít a betegségtudat kialakításában, az állapotának másokkal történő 
megosztásában, csökkenti a magányosság érzetét, eszköz a hozzátartozó/szakorvos/szaknővér 
és beteg közötti kommunikáció elkezdéséhez, valamint preventív értéket is hordoz.  
Tematikus hírlevelek segítségével is igyekszünk betegtámogató programjaink résztvevőit 
információkkal támogatni. Az életminőség javítását segítő edukatív tájékoztatókat küldünk 
igény szerint postai úton vagy e-mailben a betegeknek. 
 



 

 
 
Zárt hozzáférésű információs weboldalunkon keresztül a betegtámogató programok résztvevői 
kifejezetten a betegségükkel kapcsolatos, szakmailag hiteles információkhoz juthatnak. A 
weboldal elérését egy regisztráció biztosítja, a programhoz történő csatlakozás során. A 
weboldalon található hasznos információkat érdemes a családtagokkal is megosztani annak 
érdekében, hogy hatékonyabban támogathassák a beteget a mindennapok során. 
 

SMS emlékeztetők formájában is segítjük, motiváljuk a betegeket, gyógyszeres terápiájuk helyes 
és rendszeres alkalmazásában. Egészségi állapotuk és életminőségük javítása érdekében 
ugyanis elengedhetetlen, hogy kövessék és betartsák a szakorvos utasításait.  
 
Vannak olyan betegtámogató programjaink is, amelynek során munkatársaink rendszeresen 
felkeresik a résztvevőket tájékoztató telefonhívásokkal, és hasznos ismereteket adnak át a 
betegség okozta mindennapi nehézségek leküzdésével kapcsolatban.  
 



 

 
 
Edukatív, motivációs, emlékeztető eszközeinkkel célunk, hogy minél hatékonyabban segítsük a 
betegtámogató programokban résztvevő betegeket a terápia során. 


