
Lehetőségek és veszélyek az online egészségügyi tájékozódásban 

 

Az Inspira Research szeptemberben végzett kutatása szerint komoly bizalmi válság érzékelhető az 

egészségügyi információszerzés tekintetében, legyen szó online vagy egyéb csatornákról. Sajnos 

ebben a képben a szakma sem áll túl jó helyen, de talán „öröm az ürömben”, hogy a patika iránti 

bizalom relatíve magas. 

 

Az online egészségügyi tartalom hígulásának terheit a gyógyszerész is viseli 

Az internet térnyerése az egészségügyi információszerzésben vitathatatlan, és a fogyasztó 

tudatosodása, önállósodása ezen a területen talán még fokozottabban igaz, hiszen a fennálló ellátási 

rendszer gyakorlatilag „belekényszeríti” az embert, hogy „kézbe vegye saját sorsát”. 

A megnövekedett információs igényt, ilyen jellegű keresletet, szinte természetszerűleg követte a 

kínálat bővülése. A gond csupán azzal van, hogy az online térben rendkívül nehéz kontrollálni a 

megjelenő tartalmakat. Ilyen módon nem csak a minőségi szolgáltatók (legyen szó tartalomról, 

egészségügyi termékekről, gyógyszerről, szolgáltatásról), de az olykor kérészéletű, és a fogyasztókat 

sok esetben megtévesztő piaci szereplők is igyekeznek meglovagolni a felmerülő lehetőségeket. 

Az aktuálisan tapasztalható piaci trendek komoly hátulütője, hogy a felhasználóra zúduló iszonyatos 

információmennyiség teljesen elbizonytalanítja, sok esetben megtéveszti az online térben magára 

hagyott olvasót. Másik oldalról érezhető hatás az is, hogy az egészségügyi tartalom felhígulása 

hiteltelenné teszi az egyébként minőséget kínáló online szolgáltatókat is – beleértve sajnálatos módon 

az egyészségügy szereplőit. 

A nap végén persze az orvos és gyógyszerész vállára hárul az a feladat, hogy a félreinformálódott 

fogyasztó fejében rendet tegyen, és(újra)építse a szakma iránti bizalmat. 

 

De hol is tartunk jelenleg? 

Az egészségügyi információszerzés kapcsán az információs csatornák hitelességi indexét figyelve 

látszik, hogy jelentős bizalomhiány tapasztalható. Egy 1-10 közötti skálán mérve a válaszadók átlagosan 

5,0-ös értéket adtak a vizsgált forrásoknak abból a szempontból, hogy az mennyire hiteles vagy 

kevésbé hiteles számára, amikor egészségügyi információt olvas. Érdekesség, hogy a bizalmi index 

értéke csak minimálisan különbözik abban az esetben, ha egészségről, életmódról vagy ha a 

betegségekről, gyógyító terápiákról van szó. 

A leghitelesebb információs közeget a gyógyszertár és az orvosi rendelő jelenti, szorosan követve őket 

a patikai újságok és az online tematikus egészségportálok. 

A sugárzott média, a nyomtatott sajtó, az internetes webshopok és a közösségi média egyelőre nagyon 

rossz megítélésű ezen tartalomhoz köthetően – érdekesség, hogy ez utóbbi csatorna főleg a 

legfiatalabbak körében kapott negatív értékelést! 



 

 

A kutatás eredményei kapcsán két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy korábban lényegesen 

nagyobb szakadék volt érzékelhető az internet és az egészségügy szereplői között a bizalom 

kérdésében. Elsősorban a minőségi tartalmat kínáló, tematikus egészségportálok sokat javítottak az 

online egészségügyi tartalom hitelességének megítélésében, így mára ez a forrás relatíve jó bizalomnak 

örvend. 

Másik oldalról, összességében nézve – valamennyi csatornát egybevetve - nagyon alacsony átlagos 

bizalmi értéket tapasztalhatunk, és ilyen tekintetben sajnos még az orvosi rendelő vagy a patika 

osztályzatai sem magasak. Az eredmények tehát egyfajta általános bizalmatlanságot sejtetnek, amely 

az egészségügy valamennyi szereplőjét érinti. 

Hogy mi lehet a magyarázata az aktuálisan tapasztalt pesszimista képnek, az kétségtelenül egy 

soktényezős egyenletre vezethető vissza. Az internet esetében megfigyelhető bizalmatlanság egyik 

feltételezhető oka, hogy maga a fogyasztó is érzékeli a fokozódó egészségügyi információs 

„dömpinget”, sokszor találkozik egymásnak ellentmondó tartalmakkal, így ösztönösen merül fel benne 

a kétely az olvasottak hitelességét, valódiságát illetően. 

Ugyancsak gyanakvásra ad okot, hogy kvalitatív kutatásainkban számos alkalommal hallhatjuk 

közvetlenül a fogyasztó hangját, aki elmondja: nem egyszer merül fel benne a gyanú, hogy az orvos 

vagy gyógyszerész által javasolt készítmény mögött valójában üzleti célok feltételezhetők. Mindez 

persze megint csak nem építi az egészségügyi szereplők iránti bizalmat. 

 

Jól definiálható, online egészségügyi fogyasztói szegmensek léteznek 

Az online egészségügyi tájékozódás, a bizalom és a neten olvasott információk szűrése kapcsán 

egyébként nem beszélhetünk homogén sokaságról. A kutatás szegmentációs vizsgálata ugyanis 

rámutat, hogy az internetező lakosság körében négy jól elkülöníthető csoport létezik. 



A skála egyik végén találjuk, hozzávetőlegesen 35%-os aránnyal, azokat az embereket, akik 

meglehetősen tudatosan keresik és szűrik az egészségügyi tartalmakat, ugyanakkor rendkívül 

szkeptikusak és bizalmatlanok a neten olvasottakkal, a látott hirdetésekkel szemben. Demográfiai 

jellemzőjüket tekintve főként a legfeljebb 40 éves hölgyek tartoznak ebbe a csoportba, és erősen 

felülreprezentált körükben a Budapesten, valamint annak vonzáskörzetében élők aránya. Esetükben 

igaz az leginkább, hogy elsősorban a szakmának hisznek, ha életmódról, betegségekről, gyógyszerekről 

van szó, de a patika vagy orvosi rendelő átlagos bizalmi indexére még ők is csak 7-es osztályzatot adnak! 

A szegmentációs modell másik végletében jól kirajzolódik egy kb. 20%-os aránnyal az egészség iránt 

teljesen érdektelenek csoportja. Szocio-demográfiai jellemzőjüket tekintve elsősorban 45-50 év feletti, 

férfi lakosok sorolhatók ide, esetükben felülreprezentált a vidéken élők és az egyedülállók aránya. 

Általános jellemzőjük az egészségügy iránti teljes érdektelenség és a csatornákhoz kapcsolódó 

bizalmatlanság. 

 

A tyúk vagy a tojás volt hamarabb? 

Az online trendek és a hazai egészségügy folyamatai nem támogatják, sőt talán inkább kölcsönösen 

rontják egymás helyzetét a bizalmat illetően. Ugyanakkor a probléma mellett nem érdemes elmenni, 

hiszen a szakma képviselői, valamint a minőségi online tartalmat, szolgáltatást kínáló szereplők nagyon 

komolyan érzik a helyzet negatív hatását. 

Gyógyszerészként is érdemes szem előtt tartani, hogy a patikába betérő vásárló különböző viselkedési 

mintázatokat mutathat, már ami az online egészségügyi tartalmak befogadását illeti. Ennek 

függvényében bizonyos vevők kiszolgálása, tájékoztatása lényegesen több időt – és nem utolsó sorban 

türelmet – követelhet a szakma részéről is. 

 

A kutatásról 

Az Inspira Research saját kutatás keretében vizsgálta a magyar internetező lakosság egészséggel, 

betegségekkel kapcsolatos információszerzési szokásait, e témakörre fókuszáltan az információs 

csatornák – beleértve az offline és print – iránti bizalmat, valamint azt, mennyire és hogyan szűrik a 

felhasználók a weben megjelenő egészségügyi tartalmak, hirdetések valódiságát. Az online kérdőíves 

kutatás 2018 augusztusában, n=400 fő megkérdezésével készült, a minta az internetező felnőtt 

lakosságra reprezentatív. 

 


