
 
Szerző: Zsigár Péter, a DayMed Kft. Szakmai ügyvezetője 
 
 
A képen látható kiírással kapcsolatban szeretném megosztani a gondolataimat. 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy ezzel az írással nem célom újabb éket verni az 
egészségügyi rendszer és felhasználói közé, sokkal inkább az, hogy a helyzet mélyebb 
megismerésével jobban megértsük egymást. 
 

Az üzenet első olvasásra az egészségügyi rendszer használójaként szólított meg. 
Azonnali gondolatom az volt, hogy nem szívesen mennék be azon az ajtón, hiszen az 
internetezők azon 88%-hoz tartozom, aki rendszeresen (heti szinten legalább 5 
alkalommal) keres táplálkozással, fitnesz módszerekkel, betegségek tüneteivel és 
kezelésével kapcsolatos információk után. A bizalmam már a vizsgálat előtt csorbát 
szenvedett. Mint tudjuk, a bizalom viszont kulcsfontosságú tényező az orvos 
utasításainak betartása és az orvossal való együttműködés szempontjából. Valamint 
az együttműködés hiányának másik legfőbb oka a nem megfelelő orvos-beteg 
kommunikáció, melyet a kiírás is rendkívül jól példáz. 
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A digitális forradalomnak köszönhetően az információszerzés 
módja az egészségügyi ágazatban is drasztikusan megváltozott. Az internet 
térhódításának (2018-ban világszerte több mint 4 milliárd internetfelhasználó) 
köszönhetően az egészségügyi információk jó ideje nem csak az egészségügyi 
szakemberek (Európában az orvosok 84%-a használja az internetet háttérinformációk 
kutatására) számára érhetők el. Az internethasználók 60%-a kutatja ebben a 
pillanatban is az internetet betegségekkel vagy éppen táplálkozási kérdésekkel 
kapcsolatban. 

 



A WorldWideWeb kutatása szerint az egészségügyi témában történő keresések 
folyamatosan növekvő népszerűségének hátterében az információhoz jutás 
gyorsasága, mobilitása és kötetlensége (bárhonnan, bármikor) állnak. Az internet 
segítségével az egészségügyi rendszer felhasználói utánanézhetnek 
szakkifejezéseknek, ellenőrizhetik az orvos terápiás javaslatait, a nagyobb 
információéhséggel rendelkezők pedig akár tudományos cikkeket is olvashatnak. 
További előnye, hogy az anonimitásnak köszönhetően enyhül a betegek 
kiszolgáltatottság érzése, chatek és fórumok segítségével pedig lehetőségük nyílik 
feltenni azokat kérdéseiket, amelyeket elfelejtettek vagy nem mertek az orvosi vizit 
során feltenni. 

 

 

 

 



Mindazonáltal - ahogy a kiírás is jelzi - a látszólag korlátlan tájékozódási lehetőség 
nem feltétlenül egyszerűsíti az orvosok és a betegek helyzetét, hiszen a hozzáférhető 
egészségügyi információk sokszor hiányosak, megbízhatatlanok, nem szakértők által 
íródtak, néhol öncélúak, sőt még manipulációs célt is szolgálhatnak.  

Munkám során naponta olvasok csodás gyógyulást ígérő kezelésekről és ezek 
ellenkezőjéről, amikor halált jósolnak kezelhető betegségek esetén. Jelenleg hiányzik 
egy központi minőségellenőrzés, ezért a felhasználók egyedül vannak az 
egészségügyi információk befogadásában, megértésében és a felelős döntés 
meghozatalában. A Szinapszis Tanácsadó Kft. 2015-ös egészségértés kutatásának 
eredményei szerint ez – nem is kevés - minden 2. felnőttnek okoz kihívást 
Magyarországon. 

Az egészségügyi szakemberektől elvárjuk, hogy a társadalom egyik legrugalmasabb 
csoportja legyen, hiszen a napi szakmai faladatok mellett sokszor pedagógus, 
kommunikációs szakértő, motivációs tréner, szociális munkás szerepet is el kell 
látniuk. Nem belemerülve az orvoshiány kérdésébe, ezen elvárások sem rövid, sem 
pedig hosszútávon nem életképesek és elvárhatók. Közös érdekünk az orvosok teljes 
körű tájékoztatási kötelezettségének támogatása hiteles, betegközpontú edukációs 
weboldalakkal, hogy ezeket tovább ajánlhassa betegei részére. 



A betegek számára pedig biztosítanunk szükséges azt a tudást, melynek birtokában 
képessé válnak tájékozódni az interneten található információs halmazok között, és 
ami segíti a felelősségteljes döntést meghozni egészségükkel kapcsolatban. 

 

A teljesség igénye nélkül, például az alábbi szempontok nyújthatnak segítséget: 

·      Van-e megjelölve szerző? 

·      Tisztázott-e, hogy az információk csupán kiegészítik és soha nem helyettesítik az 

orvos utasításait? 

·      Kitér-e az oldal az adatvédelemre, ha igen, akkor hogyan kezeli a felhasználók 

személyes adatait? 

·      Megjelenik-e a közzétett információk forrása és az utolsó frissítés dátuma? 

·      Az oldal csodás/hihetetlennek tűnő gyógyulást vagy kezeléseket ígér? 

·      Az oldalon található információk megalapozottak? 

·      Megtalálható-e a webhely kiadójának neve és elérhetősége? 

·      Elkülönül-e a reklám a weboldal tartalmától? 

 



 

 

Fontos felhívni a felhasználók figyelmét arra, hogy az internetes információk keresése 
során különös figyelmet kell fordítani az úgynevezett „megbízható intézményekre” 
(egyetemek, tudományos társaságok, kórházak, állami intézmények, minisztériumok 
és az alárendelt intézmények, valamint betegtámogató szervezetek). 

Valamint arra, hogy: 

·      Mindig legyenek óvatosak! Ne bízzanak olyan weboldalakban, amelyek csodás 
gyógyulást vagy kezeléseket ígérnek, vagy olyan információkat tartalmaznak, amelyek 
nem támaszkodnak bizonyítékokra. 

·      Ne vásároljanak soha gyógyszert az interneten keresztül! 



·      Ne tekintsék orvosi szakvéleményként az interneten lévő tanácsokat! Csak egy 
orvos tudja megmondani, hogy az adott információ a beteg számára megfelelő-e. 

·      Mindig legyenek kritikusak! Egy megbízhatónak vélt oldal egyik napról a másikra 
is változhat. Bizonytalanság esetén hasonlítsanak össze akár több oldalt is. 

·      Egy betegtájékoztató, egy betegfórum vagy chat csevegés sohasem helyettesíti az 
orvosi konzultációt. 

·      Kövessék mindenkor a kezelőorvosuk utasításait! 

 

 

 

 



Továbbá kiemelten fontos a betegek ösztönzése és bátorítása arra, hogy tegyék fel 
kérdéseiket kezelőorvosuknak, valamint kérjék ki véleményét az információkeresésük 
eredményeiről. 

 

A fent leírtaknál nagyobb erőforrást és energiabefektetést igénylő elképzelésem egy 
központi minőségellenőrzést végző szakmai szervezet létrehozása. Az általuk 
ellenőrzött, javasolt oldalak pedig hiteles, megbízható információs forrásként 
szolgálhatnának az egészségügyi intézmények, szakemberek és felhasználók 
számára, továbbá ezek megoszthatók lehetnének akár a rendelőajtókon is. 

 

Jövőbe mutató a német szövetségi kabinet által 2019. július 10-én elfogadott, a 
digitális és innovatív egészségügyi ellátás javításáról szóló törvény (Digitale 
Versorgung-Gesetz), amelynek célja kiaknázni az innovatív és digitális egészségügyi 
ellátás adta lehetőségeket. Folyamatos online képzéseket biztosítanak a betegek 
számára, valamint az orvosok rendelkezésére bocsátanak egy receptre felírható, 
digitális eszközlistát (applikációk, weboldalak, online naplók stb.). A digitális eszközök 
felhasználásuk előtt tartalmi, adatbiztonsági, adatvédelmi és felhasználhatósági 
szempontból a Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Szövetségi 
Gyógyszerügyi és Orvostechnikai Intézet) által ellenőrzésre kerülnek. Ezt követően 1 
évig finanszírozza az egészségbiztosító, amely idő alatt a gyártónak bizonyítania kell, 
hogy az alkalmazás javítja a betegek gondozását. 

 

Magyarországon is számos pozitív példa létezik. Örömmel tapasztalom, hogy szinte 
naponta jelennek meg figyelemfelkeltő újságcikkek, TV- és rádióbeszélgetések a téma 
fontosságát hangsúlyozva. A gyógyszercégek számos innovatív és digitális 
megoldást szponzorálnak, betegtámogató programok keretében, applikációk által 
vagy weboldalakon keresztül. Számos szakember és intézmény igyekszik növelni a 
betegek tudását betegtájékoztatók, személyes csoportos oktatások, vagy éppen a 
közösségi médián keresztül. 

 

Fontos kiemelnem az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének munkáját, amely a 
„Nekem szól!” pályázatával évről évre (2016 óta) gyűjti és támogatja ezen innovatív 
megoldásokat. 

A betegút nem a váróban kezdődik és nem is ott fejeződik be. 

 

 



Forrás: 

-         Pilling János: Orvosi kommunikáció 

-         https://www.hon.ch/HONcode/Patients/visitor_safeUse2_de.html 

-         Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule 
Hannover: https://www.patienten-universitaet.de/content/tipps-f%C3%BCr-die-suche-
im-internet 

-         Gesundheitsinfos Wer suchet, der findet – Patienten mit Dr. Google zufrieden 

-         https://www.merzljak.de/healthcare-marketing-blog/online-recherche-dr.google-
arzt-patienten-verh%C3%A4ltnis 

-         https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/
Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/Digitale-Versorgung-Gesetz_DVG_Kabinett.pdf 

-         https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/VV_SpotGes_Gesund
heitsinfos_final.pdf 
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