
HISZI VAGY NEM HISZI?  
Avagy mitől hiteles az online egészségügyi tartalom? 

ABONYI ZSOLT 
KUTATÁSI IGAZGATÓ 

KISS KATALIN  
ACCOUNT MANAGER 



a téma aktualitása – piackutató szemmel 

• CAWI módszertan 

• n=400 fő 

• 18-59 év közötti, reprezentatív minta 

• bázis: NRC online panel 



42% 

3 

Gyógyszerárak 

27% 

10/8 5,4 téma/hó 

Férfiak is! 18-29 év! 

43% 

39% 

32% 

29% 

18% 

18% 



Kiváló 

ÁTLAGOS BIZALMI 
INDEX: 5,0 

 
kifejezetten OTC reklámokra 

vonatkoztatva: 4,7! 
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INFORMÁCIÓS CSATORNÁK BIZALMI INDEXE AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
TARTALOMFOGYASZTÁSBAN 

ÁLTALÁNOS BIZALMATLANSÁG TAPASZTALHATÓ AZ EGYES CSATORNÁK TEKINTETÉBEN – MÉG AZ ORVOSOK ESETÉBEN IS! 

patikai újságok  
egészség-tematikus weboldalak  

barátok, ismerősök  

gyógyszercégek weboldalai  

tematikus magazinok, 
újságok  

egészségügyi app-ok  

TV 
internetes hírportálok 
fórumok, blogok 

rádió 

nyomtatott napi sajtó 

internetes webshopok 
közösségi média 
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Mennyire hiteles, ha 

Facebook-on vagy 

Instagram-on, saját blogon 

az alábbi  személyek 

osztanak meg betegséggel 

kapcsolatos tartalmat, 

illetve formálnak véleményt 

a témában? 

# ORVOS 
# PSZICHOLÓGUS 

#  ISMERŐS 
#  FITNESS EDZŐ 
#  SZAKÁCS, GASZTROBLOGGER 
#  „INSTA-MAMI” 
#  SPORTOLÓ 

#  SZÍNÉSZ 
#  MÉDIA SZEREPLŐ, MŰSORVEZETŐ 
#  ÉNEKES 

#  CELEB 
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ATTITŰDVIZSGÁLAT – 16 ÁLLÍTÁS 

Az interneten egyre több álhírek, áltartalom kering ezen a 

területen, nagyon meg kell szűrni a látottakat, olvasottakat. 

Az általános keresőben (pl. Google) teljes biztonsággal ki 

tudom szűrni, melyik tartalom támogatja egy termék, módszer 

értékesítését és minősül ilyen értelemben inkább hirdetésnek.  

Az interneten olvasott egészséggel, életmóddal kapcsolatos 

tartalmakat jellemzően fenntartások nélkül fogadom.  

50% 

23% 

A bulvár oldalakon megjelenő egészségügyi cikkek ugyanolyan hitelesek számomra, 

mint egy tematikusan egészséggel foglalkozó portálon megjelenő cikkek.  

14% 

Az interneten elérhető egészségügyi tartalmak biztosan ellenőrzöttek.  14% 

Ha egy meglévő problémámra keresek megoldást, az internet alapján 

el tudom dönteni, mire van szükségem, mit kell alkalmaznom. 20% 

12% 

faktor 
analízis 

klaszter 
analízis 

szignifik
ancia 
teszt 
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nők, fiatalabbak, főváros és környéke 

átlag 6,8 olvasott egészségügyi 
téma/hó 

bizalmatlan, erősen szűri az 
oldalakat, tartalmakat 

BI: 5,1 

35% 26% 20% 19% 

BI=információs források átlagos bizalmi indexe 

nők, vidéki város, keleti régió (!) 

átlag 7,8 olvasott egészségügyi 
téma/hó 

magas bizalom, nem szűri az 
oldalakat, tartalmakat 

BI: 7,1 

érdektelen hiszékeny infózabáló óvatos tudatos megvezethető reaktív 

férfiak, 40+, vidéki város, alacsony 
egészségügyi érintettség (!) 

átlag 2,4 olvasott egészségügyi 
téma/hó 

általános bizalmatlanság, közöny 

BI: 2,8 

30-49 év, nyugati régió (!) 

átlag 4,1 olvasott egészségügyi 
téma/hó 

vegyes bizalom, nem szűri 
tartalmakat 

BI: 5,3 



ÉS VÉGÜL EGY 
ÉRDEKES VIZSGÁLAT 

TANULSÁGAI… 



4,7 4,6 7,4 2,5 

6,3 5,7 8,0 3,4 

ÁTLAGOS HITELESSÉGI INDEXEK 
KLASZTERENKÉNT 

3,3 4,2 7,1 1,5 
Ördög Nóra által 
megosztott cikk a 
Facebook-on 

6,7 4,7 8,0 2,0 Gyógyszercég 
weboldala 
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5,5 5,8 7,5 2,2 
WEBBeteg 
egészségportál 

2,8 5,0 6,0 1,9 Blikk nők 

4,4 4,8 7,3 1,8 
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4,2 5,3 6,4 2,2 

ÁTLAGOS HITELESSÉGI INDEXEK 
KLASZTERENKÉNT 



3,5 4,4 7,4 3,2 

3,6 4,4 7,9 2,4 

2,5 3,7 7,2 1,8 

Index 

Tudasfaja.com 

Kasza Tibor által 
megosztott cikk a 
Facebook-on 
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3,6 4,4 7,9 2,4 

ÁTLAGOS HITELESSÉGI INDEXEK 
KLASZTERENKÉNT 



zsolt.abonyi@inspira.hu 

katalin.kiss@inspira.hu 

 

Lincoln 

„Don’t believe everything read on 

the Internet just because there’s a 

photo with a quote next to it” 

 

-Abraham Lincoln- 

„Don’t believe everything read on 

the Internet just because there’s a 

photo with a quote next to it” 

-Abraham Lincoln 

mailto:zsolt.abonyi@inspira.hu
mailto:katalin.kiss@inspira.hu

