
GYSE információk az 
interneten 

XIV. FESZ Kongresszus 
Parádfürdő, 2014. szeptember 19. 

Előadó: Kiss Katalin 
Szinapszis Kft. vezető kutató 





…és az evolúció 
következő foka… 



„A 2.0-ás beteg” 

• Interneten szocializálódik 

• Edukálható  

• Állami vs. magáneügy  - LEDŐL FEHÉR 
KÖPENY MÍTOSZ 

• Fizetőképes kereslet! 

 

• INFORMÁCIÓK, VÉLEMÉNYEK!!! 



Egészségportálok látogatottsága (havi belföldi visit) 

2008 – közel 2 millió – 4 piaci szereplő 

2014 – közel 7,5 millió – 8 piaci szereplő 

 

Összes mért site összlátogatottsága: +7% 

Egészségportálok összlátogatottsága: +21% 

Forrás: gemius/Ipsos Online Publishers’ Audit, 2013 június/2012 június, belföldi forgalom, visits 



Az online egészségügyi keresőket a két legnagyobb hazai 
portál lefedi 

Forrás: gemius/Ipsos, 2014 április, havi látogatás (visit) 
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   Erős a szakmaisághoz 

  között bizalom! 

 

 

Nem egyszerű munka 

– a szakma más tartalmat kíván a netre 



 

Egészségügyi információ a közösségi oldalakról? 
 

1. Kereső (80%) 

2. Tematikus portálok (43%) 

3. Blog, fórum (20%) 

4. FB, közösségi média (15%) 

Forrás: Szinapszis online kérdőíves kutatás (2013), n=573 internetező felnőtt lakosság, támogatott egy válasz 



GYSE kapcsán jellemzőbb a sporadikus megjelenés – 
ÉRINTETTEK által történő szerveződés, 

kezdeményezés 
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Szakmai oldal, értelmező kommentek, információk  
hiánya 





Tünetekkel, panaszokkal kapcsolatos kérdések 

Ellátással, felírással/rendeléssel 
kapcsolatos infók 

„Szeretném tudni, hogy  emlékeztető 
heveder hol kapható, gerinc sérülés 
esetén jó szolgálatot tehet-e. Illetve 
TB támogatással kapható-e, ha igen 

kihez forduljak?” 

Lelki támogatás 
"Nekem 21 évesen kezdődött a baj, 8 életmentő 
műtétem volt, 17 éve élek sztómával. Nem tudtam 
befejezni az egyetemet, és soha nem lehetett 
gyerekem. De nem adtam és nem adom fel..” 

Szociális lehetőségek, társas környezettel való 
együttélés, társadalmi megítélés 

„A lányommal voltam, aki kerekesszékben 
ült elmentünk az ő hivatalos ügyét intézni. 
Lányom ült a székében, de nem őt kérdezte 
rendre az ügyintéző, hanem engem. A 2. 
kérdése után rászóltam, hogy itt a lányom, 
őt kérdezze, ő az érintett!” 

„Kérlek írj valamit a Siemens készülékről, milyen erős, van olyan típus ami súlyos 
hallássérülésre is jó?  Nekem itt a közeli hallásgondozóban csak egyféle típust 
mutattak, most aktuális lesz az új készülék és szeretnék több félét kipróbálni.” Termékinformációk 



Internet = jövő 

Jól kihasználható felület az edukációra – befogadó célcsoport 

Hitelességhez ELLENŐRZÖTT TARTALOM – szakmai jelenlét 

Stratégiai építkezéssel, FOLYAMATOSAN! 

Átlátható információk – jól használható felületek (usability) 



KAPCSOLAT: 

Kiss Katalin vezető kutató 

kiss.katalin@szinapszis.hu | +36 30 676-6037 
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