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Laikus szakértők, fórumok, 
infl uencerek. 
Az egészséggel és egészségüggyel kapcsolatos információk mediális forrásai1

Rezumat (Specialiști laici, forumuri, infl uenceri. Sursele medatice ale informaţiilor privind sănătatea și 
sistemul sanitar)

În toamna anului 2017, în cadrul Departamentului de Comunicare și Mass-media al Universităţii din Szeged au fost 
demarate cercetări despre mediatizarea discursului privind sănătatea. Una din direcţiile analizelor desfășurate în diverse 
teme încearcă să prezinte construcţiile din societate privind sănătatea, modul de viaţă sănătos, din prisma efectului mass-
media asupra acestui subiect. Cercetările au fost efectuate prin intermediul unor interviuri pe focus-grupuri alcătuite pe grupe 
de vârstă. Studiul prezintă obiceiurile de consum media privind sănătatea și sistemul sanitar în trei grupe de vârstă: tineri, 
persoane de vârstă medie și pensionari.
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Abstract  (Lay Experts, Forums, Infl uencers. Media Information Sources about Health and the Health Care 
System)

In the fall of 2017, in the framework of EFOP 361 project of the University of Szeged, a media science research has started 
on the mediation of health discourse at the Department of Communication and Media Sciences. One of the directions of the 
research in several sub-topics is to reveal the social constructions of health and healthy lifestyle, focusing on the infl uence of the 
media. This research topic was researched by focus group interviews in diff erent age groups. Our study approached the subject 
in a funnel-like manner: at fi rst it was about the nature of health and health conditions, this was followed by a section on 
healthcare systems and self-medication then the topic of health-related media consumption. This paper discusses the results of 
the interviewees’ health-related media usage patterns in three age groups: youth, middle-aged, and retired.
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Kutatások az egészség(ügy) és a média viszonyáról

A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszé-
kén az egészség diskurzusának mediatizációjáról folytatunk kutatásokat 2017-től 
kezdődően. A kutatás részeként fókuszcsoportos vizsgálatot készítettünk: ösz-
szesen három korosztályban (  atalok, középkorúak, idősek) kutattuk a résztve-
vőkben élő egészségképet, az egészségi állapot mibenlétét, az egészségüggyel és 
önmedikációval kapcsolatos attitűdöt, valamint az egészséggel és egyészségüggyel 
kapcsolatos médiahasználati szokásokat. Jelen tanulmányban ez utóbbit vizsgál-
juk: bemutatjuk, hogy milyen jelenségek, milyen viselkedések jellemzőek a kuta-
tásban részt vevő alanyokra az egészség, egészségügy és a média kontextusában. 
Vizsgálatunk során a hagyományos tömegtájékoztatási eszközöket, valamint az 
internetet s annak újabb, web 2.0 csatornáit értjük média alatt. Tanulmányunk-
ban az egészség de  nícióját alapvetően a WHO meghatározása szerint használ-
juk: „az egészség a teljes testi, mentális és szociális jóllét állapota” (WHO 1946, o. 
n.). Tehát mindhárom dimenzióban: a testi egészség, a lelki egészség és a szociális 
egészség kontextusában is értelmezzük.

Magyarországon az utóbbi évtizedekben végbement internetpenetráció és 
a különböző okoseszközök elterjedése nagyban megváltoztatta az emberek hoz-
záállását az orvostudományhoz is. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon a 
16 és 74 éves korosztály közötti rendszeres internethasználók aránya a 2007-ben 
mért 48%-ról 2018-ra – azaz mindössze 11 év alatt – 75%-ra nőtt (Eurostat, 2018). 
Vagyis ebbe a korintervallumba eső emberek háromnegyede rendszeresen hasz-
nálja az internetet hétről hétre. A Google megrendelésére a Kantar TNS készített 
egy 40 országot átfogó statisztikai felmérést, így többek között Magyarország is 
a vizsgált országok közé esett. Az adatok szerint az okostelefon-használat 2012-
től 2017-ig 22%-ról 65%-ra növekedett. Továbbá az emberek 62%-a okostelefonon 
keresztül használta leginkább az internetet 2017-ben (Google, 2017).

A fenti folyamatok ellenére még mindig jelentős a televízió használata Ma-
gyarországon. A 2017-es Standard Eurobarometer 88 szerint Magyarországon 
még mindig 84% a rendszeres tévénézők aránya, akiknek 55%-a megbízhatónak 
is tartja azt (European Commission, 2017). Az NMHH 2011-es tanulmánya alap-
ján a magyarok 56%-át az egészségügy foglalkoztatta leginkább, mégis az érdek-
lődés mértékéhez képest túl kevés tudósítást kaptak a televízióból. A fenti néhány 
adatból is sejthető, hogy az emberek a sokkal kényelmesebb és pontosabb tájéko-
zódás érdekében inkább keresgélnek online felületeken az egészségügyi hírekkel 
kapcsolatban, arról nem is beszélve, hogy így nagyobb eséllyel kerülhetik el a nem 
kívánt tartalmakat. Természetesen azt is meg kell itt említeni, hogy a  atalokat a 
felmérés alapján sokkal jobban foglalkoztatják a szenzációkkal kapcsolatos hírek, 
míg az idősebbeket inkább a közügyek érdeklik (NMHH, 2011).

Az internet nagymértékű elterjedése és a web 2.0 megjelenése óta beszélnek 
digitális társadalomról a kutatók. A digitális társadalomban az a legsikeresebb, 
aki a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban jut hozzá a szükséges informá-
cióhoz és/vagy továbbítja azt, amiben hatalmas szerepet játszik a digitális tech-
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nológia. Ennek elérésében a legfontosabb eszköz az internet. Deursen és társai 
négyféle egyre komplexebb lépcsőfokot határoztak meg az internet természeté-
vel kapcsolatban a web nyilvános elérhetősége óta: a web 1.0 lehetővé tette a tar-
talmak olvasását; a web 2.0-val már létrehozni, tárolni és megosztani is lehetett 
tartalmat; a web 3.0 során továbbfejlődött az ember és a gép közötti kommuni-
káció, és így fejlődtek a keresőmotorok, valamint az információ megosztásának 
különböző formái és platformjai; a web 4.0 lehetővé teszi bármelyik felhaszná-
lónak, hogy bárhol és bármikor elérhető legyen számára a személyre szabott in-
ternetfelület. A web olyan eszközöket feltételez, amelyekkel elérhető az internet. 
Deursen ezt „Internet-of-things”-nek (továbbiakban: IoT) nevezi, amely lehetővé 
teszi az interneten keresztül az okoseszközök irányítását és adatok továbbítását, 
amelyek az eszközök (things) fejlesztését segítik elő, és így a társadalom fejlődését 
is (Deursen et al., 2019).

A digitális szakadék a  atalabb digitális bennszülöttek és az idősebb tévé-
társadalom között az egyre nagyobb tudáskülönbséget határozza meg probléma-
ként, valamint az eszközök milyenségének a különbségét. A televízió ugyan meg-
maradt még mint információforrás, de az utóbbi évtized során egyre inkább úgy 
tűnik, hogy ez a szakadék nem szélesedik. Ennek oka, hogy a digitális eszközök, 
platformok hozzáférési nehézségei egyre inkább megszűnni látszanak, ahogy azt 
a fenti statisztikák is jól szemléltetik, valamint az idősebb generáció helyét lassan 
átveszik azok a generációk, amelyek már többé-kevésbé elsajátították a digitális 
eszközök alapszintű használatát (Fehérvári, 2017). Az emberek egyszerre több in-
formációforrást is használnak. Ezért már nem is igazán beszélhetünk digitális 
szakadékról, sokkal inkább digitális megosztottságról. Ebben az esetben ugyan-
is nem a hozzáférhetőségről van elsősorban szó, hanem az infokommunikációs 
technológia hatékony használatának képességéről. Aki hatékonyabb módszere-
ket használ, az gyorsabban több tudáshoz juthat. Az Európai Unió is éppen ezért 
célozza meg a digitális eszközök használatának az oktatását, és ezért épül egyre 
több iskolai tanterv a digitális eszközök köré (Molnár, 2017).

Az állandó online jelenlét és a nagymértékű személyre szabás miatt kialakult 
egyfajta bizalmatlanság az IoT-eszközökkel szemben. A szkepticisták nem a tár-
sadalmi különbségek leküzdésében látják ezeknek az eszközöknek az egyre na-
gyobb mértékű hozzáférhetőségének a jelentőségét, hanem éppen ellenkezőleg, a 
különbségek növelésében. (Molnár, 2017) A folyamatosan újuló hardverek megje-
lenése az információ könnyebb elérhetőségét látszólag elősegítik ugyan, azonban 
a gyors ütemben kiadott újabb változtatások az eszközökön azok használatának 
az elsajátítását csak bonyolítják, ami a nagyobb fokú megértést és a tudáselsajátí-
tást korlátozza. Így a hozzáférés szintjén állandóan megújuló különbségek megint 
csak újabb különbségeket generálnak az eszközök elsajátításának és a tudáshoz 
való hozzájutás képességében is.

Az online felület személyre szabásával kialakult egyfajta szkepticizmus az 
interneten olvasható tartalmakkal szemben is. Az emberek rájuk igazított reklá-
mokkal és tartalmakkal találkoznak nap mint nap, ami csak erősíti azt az érzetet, 
hogy az állandó online kapcsolat által bárki intim adatokhoz juthat velük kapcso-
latban (Deursen et al., 2019). Kialakul egy ellenállás a cégekkel szemben, amelyek 
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folyamatosan adatokat gyűjtenek a felhasználóktól – és azokat értékesítik –, így 
megvonva a privát szférától és a magánügyektől őket. Az internetezők gyakrab-
ban kérdőjelezik meg az olvasott információkat, mert könnyen előfordulhat, hogy 
az csak üzleti okokból és/vagy adatszerzés céljából lett rájuk szabva.

Ez a szkepticista hozzáállás átterjedt az önmedikáció területére is, ami 
gyakran az orvos megkérdőjelezésével jár. Azonban a legtöbb esetben ez is az 
orvos-beteg kapcsolatot építheti. A francia Joëlle Kivits 31 fős kvalitatív felmérése 
alapján azt állapította meg, hogy a jól informált személy – vagyis az, aki tudja, ho-
gyan kell megtalálni egy adott információt, valamint hogy milyen kérdéseket kell 
feltenni a sikeres találatokhoz – és az orvos között egy mélyebb viszony épülhet 
ki, ha a talált információk alátámasztják az orvos által elmondott információkat. 
Vagyis megbízható forrásnak bizonyul ezáltal az orvos, hitelesebbé válik, így az 
orvoshoz járó páciensek száma sem fog csökkenni, még az interneten tájékozódó 
személyek között sem (Kivits, 2009). 

Az internet nagy löketet adott az önmedikációnak, hiszen bárki utánanéz-
het a tünetei alapján, hogy milyen betegséget kell leküzdenie, valamint hogy mik 
azok a módszerek, amelyek csökkenthetik a tünetek erősségét és/vagy gyorsan 
megszüntethetik a betegséget. Az „eEurope 2005 – An information society for 
all” cselekvési terven belül –, amelyet azóta már többször is átalakítottak és to-
vábbgondoltak – az Európai Unió 2002 óta folyamatosan próbál javítani az in-
ternet, illetve az okoseszközök által nyújtott információhalmaz elérésében az 
Európai Unió polgárainak. Ezen program keretein belül található az e-health is, 
amely azt célozza meg, hogy az emberek minél könnyebben férjenek hozzá az 
egészségügyi információkhoz, ezzel is csökkentve a felesleges vizsgálatok számát 
és a szükségtelen egészségügyi kiadásokat. (COM, 2002).

A web 2.0 megjelenése is hozzájárult az önmedikáció egyre nagyobb terjedé-
séhez. A közösségi médiumok népszerűségének növekedésével nőtt a laikus szak-
értők száma is. Számtalan egészséggel kapcsolatos fórummal, Facebook-oldallal 
és Youtube-videók ezreivel találkozhatunk, amelyek tanácsot adhatnak, hogy ho-
gyan kellene egészségesen élnünk, és hogyan gyógyíthatjuk magunkat alternatív 
módokon, akár otthon is. Azonban a web 2.0-nak az a legnagyobb problémája, 
amely egyben a legnagyobb előnye is: bárki hozhat létre tartalmat az interneten, 
és így elkerülhetetlen, hogy a felhasználó ne bukkanjon hamis, nem hiteles infor-
mációra is.

Bauer Zsó  a két modell alapján vizsgálja a laikus szakértőket. A de  citmo-
dell szerint a laikusok tudása minden esetben elmarad a szakértő tudásától, ami 
a köztük lévő tudásbeli szakadékból fakad. Ezzel szemben áll a konstruktivista 
modell, amely a laikus és a szakértő közötti véleménykülönbségre épít. Megenge-
di, hogy olyan dolgokról is véleményt nyilvánítson a laikus, amit ő máshogy ta-
pasztal, mint a szakértő (Bauer, 2014). A web esetében, az önmedikáció témakör-
ben, amikor a laikus szakértő hoz létre tartalmat, annak ugyanúgy lehet negatív 
hatása, mint pozitív. Negatív, hiszen kevesebb helyes információ birtokosa, mint 
a széles tudásspektrummal rendelkező egészségügyi szakember. Ezzel szemben 
pozitív hatása is van, mert bárki lényeges információhoz juthat az adott szakterü-
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lettel, az intézményi háttérrel, valamint az egészséggel és egészségüggyel kapcso-
latban a többi laikus tapasztalata alapján. 

Az önmedikációban nagy segítséget nyújtanak ma már az okostelefonos 
applikációk is. Dennison és társai arra a megállapításra jutottak, hogy a fókusz-
csoportos interjúikon megkérdezettek többsége szívesen használ telefonos appli-
kációt az egészségük monitorozására. Azt viszont már kevésbé preferálják, ha a 
kapott adataikat meg kell osztaniuk mással, vagy az applikáció szeretné bevonni a 
közösségi médiumokat. Segített a résztvevőknek egy-egy alkalmazás abban, hogy 
megtudjanak bizonyos hasznos információkat, de ez nem ösztönözte arra őket, 
hogy egészségesebb életmódra váltsanak (Dennison et al., 2013).

Az elmúlt években megjelentek a közösségi médiában az in  uencerek. Az 
in  uencerek olyan reputációt építettek maguk köré megosztott véleményeikkel a 
közösségi oldalakon, amely alapján népes követőtáborra tettek szert. Mintaképpé 
váltak az őket követők számára, amit átfordítottak egy üzleti modellbe: a saját ter-
mékeiket vagy a szponzortól kapott termékeket próbálják minél több emberhez 
eljuttatni. Az in  uencerek eladók, vásárlók és árucikkek egyben. Termékeket és 
szolgáltatásokat egyszerre fogyasztanak a közönségük előtt, amivel promotálnak 
is a magukból épített márkán keresztül (Adibin, 2016). Ideális esetben ez min-
denkinek jó, hiszen az in  uencer és/vagy a szponzor bevételhez jut, a fogyasztó 
pedig azt kapja, amire szüksége van. Az egészséges életmóddal kapcsolatban is
megjelentek influencerek a közösségi médiában. Különféle diétákat kínálnak a
követők, rajongók számára, valamint ahhoz kapcsolódó életmódot és termékeket
promotálnak.

Skinner és társai már 2003-ban kimutatták, hogy az internetet leginkább a 
 atalok használják, akik többnyire tudatosan és célzottan keresnek egészségügyi 

problémákkal kapcsolatban. Az összesen 27 fókuszcsoportból álló 210 fős merí-
tés során megállapították, hogy a  atal felnőttek ugyan kevésbé  gyelnek oda az 
egészségügyi kockázatokra, ha azonban egy bizonyos felmerülő betegséggel kap-
csolatban gyors információra van szükségük, akkor az interneten kutakodnak, 
mert az gyorsabb, mint elérni az orvost. Ha viszont megbízható információra van 
szükségük, akkor inkább felkeresik az orvosukat, mert az interneten található 
információrengetegben nehéz megtalálni a releváns adatot (Skinner et al., 2003). 

Habár az internettel mint forrással szemben tapasztalható a szkepticizmus, 
mégis az egyik legfontosabb kiindulópontnak tekintik azok, akik az egészséggel 
kapcsolatban keresnek tartalmakat. Az interneten keresők több szempont alapján 
határozzák meg, hogy mi tesz hitelessé egy egészséggel, egészségüggyel foglalko-
zó weblapot. Olyan hivatalos weboldalakat keresnek, ahol pro   a kivitelezés, leel-
lenőrizhető az író, a tulajdonos, valamint vannak hivatkozások más weboldalakra 
is (Peterson et al, 2003). Az interneten könnyű ellenőrizni egy információ hiteles-
ségét azáltal, ha több helyen is ugyanazt az adatot találja az olvasó (Eysenbach–
Köhler, 2002). 
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A kutatás módszertana

Kutatásunk során kvalitatív vizsgálati módszert alkalmaztunk: hat fókusz-
csoportos interjút készítettünk 2017 telén és 2018 nyarán. Az interjúalanyokat 
igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy ne ismerjék egymást. Összesen 28 fő vett 
rész a beszélgetéseken, a kiválasztás során három korosztályt vizsgáltunk: a 20–
35 éves  atal felnőtteket, 35–55 éves középkorú felnőtteket, valamint az 55 év 
feletti korosztályt. Két kritériumot határoztunk meg: az alanyok Szegeden élők 
legyenek, valamint ne rendelkezzenek egészségügyi munkatapasztalattal. Az in-
terjúkat videokamerával és diktafonnal egyaránt rögzítettük, az interjúkon egy 
fő kérdező és két fő asszisztens vett részt. Az interjúalanyokat az interjú rögzítése 
előtt tájékoztattuk a kutatás legfontosabb adatairól, hátteréről, illetve biztosítot-
tuk az anonimitást, melyet ebben a tanulmányban is tiszteletben tartunk.

Az interjúalanyok kora 20 és 82 év között mozgott, 15 fér   és 13 nő vett részt 
a beszélgetéseken. A résztvevők mind Szegeden élnek. A hat csoport a következő-
képpen tagolódott: a  atal korosztállyal két interjú készült, melyeken összesen 9 
fő (5 fér  , 4 nő) vett részt 20–35 év között; a két középkorosztállyal készült inter-
jún összesen 10 fő (5 fér   és 5 nő) vett részt 35–55 év között; az idős korosztállyal 
készült két interjún pedig összesen 9 fő vett részt (4 fér   és 5 nő) 55 év felett. Az 
interjúalanyok közül több fő rokonságában is található egészségügyben dolgozó 
személy, azonban ez az interjúkat releváns módon nem befolyásolta.

A fókuszcsoportos kutatást félig strukturált kérdőív alapján készítettük el: az 
interjú során követtük az előre meghatározott kérdések menetét, de indokolt eset-
ben, az alanyok válaszainak, interakciójának tükrében teret engedtünk további, 
a témához kapcsolódó kérdések, kisebb témakörök megjelenésének is. Az interjú 
kérdései a következő nagyobb témacsomópontokba sorolhatóak:

1. egészséges életmódról alkotott kép, Szeged mint egészséges életmód foly-
tatására alkalmas/nem alkalmas település

2. egészségde  níciók (ki számít egészséges embernek, melyek az egészség 
legfontosabb összetevői)

3. az egészségüggyel, orvosokkal, ellátással kapcsolatos tapasztalatok, véle-
mények

4. asszociációs kérdések (milyen gyümölcs, állat, tárgy, étel lenne az egész-
ségügy?)

5. egészségmegőrzésre használt eszközök
6. önmedikáció
7. tájékozódás az egészség, az egészségügy kapcsán (sajtó, televízió, interne-

tes fórumok és weboldalak, social media, patikai magazinok, termékbemutatók, 
gyógyszerreklámozás)

Ebben a tanulmányban leginkább az egészséggel és az egészségüggyel kap-
csolatos tájékozódást fogjuk vizsgálni a rendelkezésemre álló interjúk alapján. Ez 
egy sokrétű téma, ami a beszélgetések során is érezhető volt. Éppen ezért gyakran 
érinti az írás az önmedikáció, az egészségmegőrzésre használt eszközök, valamint 
az orvosokról és az egészségügyről alkotott vélemények témaköröket is. 
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Közösségi oldalak és fórumok mint az egészséggel kapcsolatos informá-
ciók forrásai

A meggyőző többség és a saját tapasztalat: hitelességi kritériumok a  atalok 
számára

A  atalabb korosztály érintkezik legtöbbet a különböző internettel össze-
köthető platformokkal. Az egészséggel kapcsolatos tartalmak böngészése során 
alapvetően két tábor alakult ki. Az egyik azt mondja, hogy inkább maguk a fó-
rumozók többsége és a dizájn dönt a hitelességről, a másik pedig az alapján dönt, 
hogy mennyire tényszerűek az adatok. Az első tábornál nem az az elsődleges, 
hogy milyen információkat oszt meg a bejegyzés írója. Sokkal inkább az, hogy ki 
mit reagált rá. Az egyén tudása fölé helyezik a többség bölcsességét. Ha a többség 
igaznak találja a bejegyzésben megosztottakat, akkor már nem lehet nagy gond az 
oldallal. Ehhez kiegészítésként párosítják az oldal kinézetét. Ma már nem is olyan 
meglepő, hogy a dizájn egyfajta megbízhatóságot kölcsönöz a weboldalnak, pedig 
valójában nincs is szükségszerű kapcsolódás a tartalom hitelessége és a dizájn 
között.

„- Hát ugye alapjáraton, hogyha valamit beír az ember, szerintem akkor az 
első három körben biztosan van gyakori kérdéses. Tehát ott már mindenkivel 
megtörtént már minden, és mindenki tud mindenre válaszolni. 
- Vagy ha nem, akkor kitalálnak valamit. 
- Igen. Ha kapar a torkom, akkor ott aztán tényleg van az, hogy hívjál papot; 
hagyjad, majd elmúlik holnapra, majd kialszod. Tehát van itt minden. Aztán, 
hogy hogyan szelektál az ember, azt már saját maga dönti el. Nyilván valamilyen 
szinten befolyásoló, hogyha van 30 egybefüggő válasz, akkor lehet, hogy jó. 
- Vannak jó dolgok. 
- Én eddig csak nevettem rajta, de aztán egyszer volt, hogy tényleg találtam vá-
laszt is. Akkor ott elszégyelltem magam. Valószínű, hogy nem kell feltétlenül el-
ítélni ezt az egészet, de a nagyobb része az inkább a humor.”

(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)

„-[…] amúgy nem tudom, mert van, amelyikre így ránézel és hú de pro  , de 
jól meg van csinálva! De hát ugye az most nem azon múlik, hogy mennyire írnak 
igazakat, hanem hogy jó volt a, nem tudom, a webdizájnerük és akkor így ennyi. 
Úgyhogy inkább így bele kell mélyedni.”

(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)

A másik oldal a tényeket veti össze a saját tapasztalataival. Ha a leírt 
tünetegyüttes megegyezik azzal, amit éreznek, akkor az a weboldal már hitelesnek 
mondható. Ha nem, akkor hitelét veszti. A különböző emberek anatómiája nem 
is olyan egyedi szerintük. Ha nem egyedi, akkor a tünetegyütteseknek többnyire 
mindenkire igaznak kell lenniük. Ha nem azok, akkor az olvasott információ el-
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vetendő és új forrást kell találni. Főleg az orvostudományban érdekes ez: egy nem 
egzakt tudományt próbálnak mérhetővé, vagyis egzakttá tenni. Az egészségügy 
szabványosítással próbálja kezelni az embereket, és nem egyedi diagnosztikákkal. 
Azonban ezt a szemléletmódot a nem egészségügyben dolgozók is átvették: az az 
egészséges, akinek x súly és y magasság mellett, z-t ver a szíve.

„Hát, igazából nem annyira tudom, mert hogyha nekem nagyobb problé-
mám van, akkor én az adott szervre, vagy mondjuk hogyha az izmom, akkor 
arra keresek rá, vagy a bokára. Mik fordulhatnak elő, vagy hogy mit érez akkor, 
ha? Szóval, hogy így általánosabb leírásokat próbálok [keresni], tehát én így nem 
szoktam a hozzászólásokat olvasni, hanem inkább ilyen orvosi, vagy biológiai 
megközelítést [olvasok]. Hogyha […] úgy van a szalag, akkor ezt érzed, tehát va-
lami ilyesmi.[…] Nem tudom, max. így az van, tehát azokat szoktam így egymás 
mellé tenni, de nyilván van, ami így nagyon nem tűnik reálisnak, akkor azt így 
nem, de azért inkább próbálok az ilyen tényszerűségekre törekedni. De mondjuk 
nem annyira sokszor, de amikor így nézem, akkor így általában ezeket szoktam.”

(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)

Internetszkeptikus középkorúak és az elhiteltelenítő reklámok

A középkorúak számára a médiaplatformok használata viszonylag elterjedt-
nek bizonyultak. Internetet használnak betegségek keresésére és egészséggel kap-
csolatos információgyűjtés céljából. Az összegyűjtött adatok alapján pedig öndi-
agnózist végeznek magukon. Azonban az internetes tartalmakat kis százalékban 
tartják csak megbízhatónak. A fórumos beszélgetésekben a kommenteket végig 
szokták böngészni, de a tanácsokat ritkán fogadják meg. Úgy látják, hogy ezeken 
az oldalakon minden hozzászóló a személyes élményeit, tapasztalatait osztja meg 
és azok lehetséges, hogy rájuk már nem igazak. Passzív befogadók, aktívan nem 
vesznek részt a fórum életében.

„Hát, ha saját magamról van szó, akkor először várok, hátha elmúlik, ha 
mégse akkor meggondolom. A második lépés az internetes tünetek alapján 
betegség keresés. Aztán a végső, az az orvos. Ha a gyerekről van szó, akkor ha-
marabb az orvos, legalább egy telefon.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

„Egyszer néztem az internetet, de bármelyiket [weboldalt] néztem, nekem 
mindegyik tünetem megvolt. Feladtam. Nekem minden volt.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

„Nem mert annyira zsákutca. Meg olyan ellentmondásos dolgok vannak 
benne, tényleg azért mondok egy teljesen kisarkított példát, hogy olyan baromsá-
gokat tudnak már belevegyíteni egy-egy ilyen tünetegyüttesbe, hogy most hogyha 
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ennek az ember elkezdene felülni, a végén, még ha nem éreztem magamat ennyire 
betegnek, végül biztosan halálos betegségem van, végem van. Nem érdemes.”

(Fókusz 4, 2018.04.16.)

Az internetes egészségügyi oldalak esetében csökkenti a megbízhatóságot, 
ha sok reklám található a felületen, és helytelen a nyelvhasználat. Írni nem szok-
tak a kommentszekcióba, de el szokták olvasni a véleményeket. Megjelenik a lai-
kus szakértelem. Az egyik alany, az elmondása szerint, már olyan széles tudástár-
ral rendelkezik, hogy akár az orvost is helyettesíthetné. 

„Én sokat. Én egészen komoly kutatásokat végzek. […] Nekem az a tapaszta-
latom, hogy nagyon sok oldal tök egyforma. Tehát leszedik egymásnak, és ugyan-
azt olvasod. […] És aztán ami még feltűnő, hogyha mondjuk túl sok a reklám, 
akkor én azt nem tartom megbízhatónak, ha nagyon sok. Hát, illetve a nyelvi 
megfogalmazás. Tehát azért ez a másik kritérium, hogy ezekből már azért be tu-
dom azonosítani, hogy melyik [a jó vagy rossz]. Most nagyon sokszor, ha már 
konkrétan beszélünk, akkor a házi patikát szokta behozni, ami mondjuk ilyen 
egyszerűbb dolgokra, betegség leírásokra szerintem teljesen jó, olyan szinten 
amennyire egy átlagos laikus felhasználónak szüksége van. Tehát szerintem a 
házi patikát olvasom legtöbbet, de valószínűleg azért, mert a Google-nak az első 
néhány találatában biztosan benne van. A többi oldal is azt szokta lemajmolni.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

Az idősek csendes internethasználata

Az idősekre is jellemző az internetes keresés, de nagy hitelt nem adnak az 
ott talált adatoknak. Van, aki interneten tájékozódik, ha az orvos gyógyszeres 
kezelésével nem ért egyet. Olyan írásoknak hisz, ahol látja a hiteles forrást. Az 
egyik résztvevő inkább a szerinte jól bevált régi módszereket preferálja, mint pél-
dául régi orvosi és gyógyászattal foglalkozó könyveket. Számára a régi könyvek 
sokkal hitelesebb információkat adnak még a napi szinten frissülő internetes 
tartalommal szemben is, aminél kisebb az elavult információ esélye.

„- Hát, az interneten. Google.  
- Én is, bár ez nem jó az orvosok szerint.  
- Én volt, hogy engem meggyőzött, mert én nem akartam elfogadni, hogy kell 
arra a valamire gyógyszert szedni, és olyan oldalt néztem, azért én sem hiszek el 
mindent, ahol oda volt írva, hogy az milyen orvos, meg hol praktizál.”

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

„Anyukámnak hatalmas könyvtára van. Természetgyógyász, és volt neki 
régi orvosi lexikon [gyűjteménye] is,[…] különböző korszakokból. […] az 
50-es–60-as, a családorvos, orvos a családban, de élettantól kezdve minden meg-
volt, és ő rögtön utánajárt […], és elolvasott rögtön valami leletet.” 
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(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Akadnak tehát olyanok, akik interneten keresnek, de ők sem kutakodnak 
sokat, mert úgy gondolják, hogy az csak időpazarlás. Tájékoztató jellegű, nem 
veszik teljesen komolyan. Sokak véleménye szerint az orvosok nem szeretik, ha 
valaki interneten keresgél, mert úgy vélik, hogy azzal megsértenék, és az ártana 
az orvos-beteg kapcsolatnak. Mivel nem mernek az internetről szerzett informá-
ciókról direkt kérdéseket feltenni az orvosnak, ezért erre konkrét bizonyítékkal 
nem is tudtak szolgálni a megszólalók. Inkább társadalmi kommunikációs csa-
tornákon keresztüli berögződés alapján gondolják ezt, mint valós tapasztalatok 
által.

„Nincs türelmem elolvasni ezeket a véleményeket, csak hogyha észlelek egy 
tünetet, akkor ha egyezik, ami le van írva oda, akkor elhiszem, de én is inkább 
feltételesen.”

(Fókusz 5, 2018.06.14.)

„[…] soha nem hivatkozom arra az orvosnál, hogy ezt meg ezt olvastam az 
interneten, mert tudom, hogy allergiások erre. Tehát én nem mondom soha, hogy 
mit olvastam a betegséggel kapcsolatban. Legfeljebb annyit szoktam, hogy […] 
amiket felsoroltam ezeket a természetes gyógymódokat arra rákérdezek, mert 
mint tudjuk, legalábbis elterjedt ez, ha jól meg  zetik, akkor mindenre kapható.”

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Az egészség és egészséges trendek követése a közösségi oldalakon

A  atalok a közösségi oldalakon tudatosan kizárják az egészségüggyel kap-
csolatos tartalmakat. Néha megakad a szemük egy-egy egészségüggyel kapcso-
latos híren, de cím alapján már el tudják dönteni, hogy az érdekli-e őket vagy 
sem. Legfeljebb az étrendekkel kapcsolatos oldalakat, valamint némelyik híres 
személyt követik. Az in  uencereket hitelesnek tartják, akik egyfajta garanciát je-
lentenek egy-egy termékre. Ilyen például Sza   vagy Berki Krisztián, akiket meg is 
említettek. Sza   például a táplálkozással, receptekkel foglalkozik, míg a testépítő 
interjúalany Rubint Rékát vagy Berki Krisztiánt követi, mert úgy gondolja, hogy 
azokat a tanácsokat, amelyeket ők mondanak a testépítésről, érdemes megfogad-
ni.

„Én is Instagramon követek, de […] nem így a celebkategóriába esnek, ha-
nem inkább […] ezek az in  uencer. Hétköznapibb embereket. Ugye, a Sza  t én 
is mindig megszoktam nézni, meg neki a termékeit is… na mindegy szóval nézni 
kell, lényegtelen. És akkor így belemélyedek, így magam miatt is. Illetve, aki így 
kevésbé ismert, az egy lány a párjával ilyen nyers vegán étkezést folytattak. És 
nem hiszem, hogy én ezt valaha is tudnám csinálni, hogy csak gyümölcsöt eszek, 
meg minden. Minden más földi jótól megfosztják magukat, amit mi nagyon sze-
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retünk. De nagyon érdekes, hogy leírja, hogy hogyan hatott a szervezetére. Na-
gyon sok poszt van, [hogy] mennyivel jobban érzi magát így lelkileg, mióta csak 
gyümölcsöt eszik, és ettől úgy tisztábbnak érzi magát, vagy nem is tudom. Úgy-
hogy én őt szoktam, mert olyan inspiráló, hogy kéne […]. Úgy a tudat elég, hogy 
elolvasom mit írt, és majd egyszer hátha lesz hatása.”

(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)

„Hát igen. Hát, ugye, kondinak része a táplálkozás, tehát egy csomó testépí-
tőt követek, aki ilyen képet posztol. Most nem nevezem meg, mert sokan vannak. 
De ha egy főt ki kéne emelnem, akkor Berki Krisztián. Ő is rengeteg ilyesmit szo-
kott posztolni, ami étkezéssel kapcsolatos, meg egészséges életmóddal.”

(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)

A Facebook-hírfolyamon megjelenő cikkeket nem tartják túl érdekesnek, 
egyébként nem követnek egészséggel kapcsolatos oldalakat, fórumokat, legfeljebb 
csak receptoldalakat, bejegyzéseket. A középkorúak közül is csak páran követnek 
egészséges életmóddal kapcsolatos tartalmakat, személyeket Facebookon, vagy 
egyéb oldalakon, de nem tagok ilyen témával foglalkozó csoportokban egy ki-
vételével. Ez az interjúalany számos életmóddal, mozgással és pszichésegészség-
témával foglalkozó csoport aktív olvasója.

„Hát ez a futásról nőknek, […] ezek a live tilt, van egy ilyen programjuk ne-
kik. Van több oldaluk, de vannak ilyen, szinte fel sem tudom sorolni, […] ismert 
 ttness gurukhoz köthető […] tehát ilyenek is vannak, elég sok be van jelölve ne-

kem. Aztán ez tényleg csak arra szolgál, hogy feljön a hírfolyamon és ami érdekes 
azt elolvassuk, de nem olvasom mindet, csak úgy pont ott vagyok. Mindegyiken 
van valami érdekes.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

Egy másik résztvevő egy weboldal rendszeres látogatója, amely futással kap-
csolatos információkat tartalmaz. A honlapra felkerült információk alapján ha-
tározta meg azt is, hogy milyen vitaminokat kell szednie ahhoz, hogy a testét a 
lehető legoptimálisabb állapotban tartsa.

„A Futanetnek vannak ilyen kis oldalai, hogyha ilyen távot futsz, akkor mit 
szedjél hozzá, vagy miket kell igazából enni. Mondjuk, egy félmaraton előtt két 
órával rendesen meg kell reggelizni. Nem lehet az, hogy te odamész egy kávéval, 
és akkor fuss.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

A közösségi oldalak, illetve fórumok használata már nem annyira jellem-
ző az idős korosztályra. A Facebookot is csak a családdal való kapcsolattartás 
miatt nézik, de nem aktív aktorok. Azonban, ha használják is a közösségi olda-
lakat, akkor is más a hozzáállásuk, mint amit a  atalok és a középkorúak köré-
ben tapasztalhattunk. Úgy tűnik, hogy ez az a korosztály, amelyik az egészség-
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ügyi fórumokat komolyabban veszi. Írnak a problémáikkal kapcsolatban, amire
örülnek, ha választ is kapnak, lehetőleg szakembertől. A szkepticizmus viszont
itt is megfigyelhető.

„- Életemben talán kétszer fordult elő.  
- Énvelem egyszer. És válasz nem érkezett.  
- (kérdező) Ezt akartam kérdezni, hogy volt-e utá-
na valami kommunikáció az ott lévőkkel? 
- Én az egyikre kaptam választ.  
- (kérdező) És orvostól jött a válasz, vagy egy másik betegtől?  
- Nem. Orvostól. Orvos válaszolt.  
- [név] meg nem is kapott.  
- Nem. Nem kaptam. 
- Nekem most úgy látszik, hogy véletlenül most sikerült, hogy válaszoltak.” 

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos műsorok és azok immerziós ha-
tásai

A  atalok bevonódása és védekezési mechanizmusaik

A  atal korosztály már kezd elszakadni a televíziótól. A tévében elvétve 
néznek csak egészségüggyel kapcsolatos sorozatokat, műsorokat. Mégis jó pár 
sorozatot fel tudtak sorolni, amelyeket egyfajta realitás-hiperrealitás tengelyen 
helyeztek el. A hitelesebbnek tartott műsorok reálisak, a kevésbé hitelesek pedig 
hiperreálisak. 

Ezzel kapcsolatban is két csoport jött létre. Itt jelenik meg a médiaerőszak-
ra jellemző védekezési mechanizmus a felnőtteknél. Van, aki bevonódik, beleéli 
magát a helyzetbe. Voltak, akik azt állították magukról, hogy ők elhiszik – egy 
kis túlzással –, hogy ez bármikor megtörténhet velük is, és ezért alkalmazzák az 
„amiről nem tudok, az nem fáj” stratégiát, vagyis inkább elkapcsolják, minthogy 
az esetleges pszichikai problémát okozzon. Persze, ez sok mindentől függ: élet-
helyzet, kor, tapasztalat stb.

„- A Dr. House-nál ez azért káros, mert biztos, hogy az ember erre asszociál, 
hogy ott […] egy olyan betegsége van, ami a 6 milliárd emberből csak háromnak 
van. Hát, nálam konkrétan nem, de ismerek olyanokat, akik tudom, hogy bemesé-
lik. Kicsit hipochonderek, és azokra az emberekre káros hatással van szerintem. 
- Én továbbra is tartom azt, hogy szerintem az ember rögtön 
magára vetíti az összes mindent, a betegséget meg mindent […]. 
- Nem is jó nézni betegen. Én csináltam azt, hogy néztem betegen a Dr. House-t, 
és aztán néha úristen, úristen. Ki is kapcsoltam, mert nem jó érzés. És ez tényleg 
így van, hogy magadra veszed.”
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(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)

„- Igen, én mindig diagnosztizálom magamat. Épp azt a dolgot, ez pont a 
Doktor House-ban volt, és nem is olyan régen, pont valamelyik csatornán ismé-
telték, és valami érgyulladásos baja volt az embernek, de már le kellett ampu-
tálni a lábát. És nekem is érgyulladásos bajom volt, és mondom: Úristen! Hát, 
ez tuti! Azért fáj még mindig néha, mert nekem is ez a bajom. Hú, pedig már 
egyébként annyiszor, amikor már jobban ment úgy főadásban, akkor csomószor 
mondták, hogy mennyi hülyeséget összehordanak ebben a sorozatban, meg min-
den, de hát utána emlékszem, még aludni se tudtam. Tehát én teljesen kivoltam. 
Aztán persze másnapra rájöttem, hogy ez hülyeség, de azon így nagyon 
bestresszeltem, hogy lehet valami van.”

(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)

A másik táborban inkább azt a védekezést választják, hogy elhatárolódnak 
a látottaktól, megpróbálják valahogyan elhitelteleníteni az információt, és ezzel 
valóban  kcióként kezelni a  kciót. Néhányan csak egyszerűen nem hagyták be-
leélni magukat a látott helyzetbe. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne élveznék a 
sorozatot. 

„- Nekem így kimondottan a sorozatok nézése köz-
ben nem volt ilyen tapasztalatom. Én ilyenkor egy kicsit elvonat-
koztatok magamtól. Én így betegen nem emlékszem, hogy néztem 
volna ilyen kórházas sorozatot vagy  lmet. Nekem most nincs. 
- Tisztában van vele [az ember], hogy egy  lm meg egy sorozat. Nem kell mindent 
készpénznek venni. Legalábbis gondolom én […].”

(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)

A televízió hiteles, mégis manipulatív a középkorúak szerint

A középkorúak számára a televízió már sokkal inkább megbízható, ameny-
nyiben nem egy szórakoztató műsorban kerülnek tárgyalásra egészségügyi kér-
dések. Az egészségüggyel foglalkozó sorozatokat és  lmeket szórakozás céljával 
nézik. Előfordul, hogy öndiagnózist végeznek a történetekben elmondottak alap-
ján, de ez kifejezetten ritka ebben a korosztályban. Viszont nagy egyetértés volt 
abban, hogy híradót sem szabad nézni, mert az is fals információkat ad.  

„Nem szabad a tévében nézni ilyen sorozatokat, mert nem úgy néz ki a va-
lóságban, hogy csak úgy cikáznak az orvosok. Eddig még 8 és fél óra volt, amit 
vártam, hogy ágyba kerültem a sürgősségin. Nem szabad nézni sem a  lmet, sem 
a híradót.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)



ME.dok • 2020/2

80

Viszont tudatos keresésről nem beszélhetünk a televízió kapcsán. A többség 
nem keres egészséggel kapcsolatos magazinműsorokat vagy tematikus csatorná-
kat, két résztvevő kivételével. Ők is csak alkalmi nézők, és enyhe kritikával keze-
lik a műsorokat, de mégis élvezik azokat.

„- Life Networkon szokott ilyen egészségmeg-
őrzős, ilyen kis apró akármi. Ha éppen arra járok. 
- Igen, a Life Network lehet olyan. 
- Azoknál szeretem, amikor ilyen kajákról vagy valami ilyesmi,  tt percek [van-
nak]. Igen, a Bobnak a hamburgerfalatozója. Végigzabálta egész Amerikát konk-
rétan.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

A tapasztalat a televízióval szemben 

Az idős korosztály résztvevői a bővebb tapasztalati tudás miatt a szórakoz-
tató sorozatokkal kapcsolatban már egyáltalán nem hiszik el, hogy azok valós 
betegségeket dolgoznának fel, leginkább csak a fordulatok és az izgalom miatt 
nézik a sorozatokat. Kedvelik azokat, mert pozitív hangulatúak, a végén mindig 
meggyógyul a beteg. Teljes mértékig tisztában vannak azzal, hogy ezek a történe-
tek  kciók, nem reálisak a valóságra nézve, éppen ezért nem is tapasztalható az a 
pánikszerűség, amely a  ataloknál észrevehető volt.

„- Nem, ez jutott most eszembe, ez megy, a hegyi doktor. És 
azért mindig vannak olyan esetek, és mindig sikerül meggyó-
gyítani, de azért nagy küzdelem árán. Szóval érdekes, izgalmas.  
- (kérdező) És volt már olyan, hogy felbuk-
kant egy olyan betegség vagy rosszullét, amiből magad-
ra ismertél, és azon gondolkodtál, hogy lehet, hogy nekem is az a bajom?  
- Nem.”

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Ez a korosztály nézi legtöbbet a tévét, ezért többségüknél előfordul, hogy 
találkoznak néha egészségüggyel foglalkozó magazinműsorral, de külön nem na-
gyon keresgélnek, célzottan nem néznek ilyen műsorokat. Alkalmi fogyasztók.

„- Én a Család-barátban megnéztem egy párszor a Gyuri bácsinak a teás 
dolgait, de csak néha.”

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

„- Sajnos, nekem legtöbbször kimarad, egyszerűen mindig van valami elfog-
laltságom, és azért nem tudok belenézni.”

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
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Ők a legtájékozottabbak a hírekkel kapcsolatban, éppen ezért ők a
legkritikusabbak is. Úgy érzik, amédia ellentétes képet fest az egészségügymai
helyzetével kapcsolatban, ahhoz képest, mint amit ők maguk tapasztalnak.
A hírek egy nagyon pozitív, felfelé ívelő fejlődési szakaszt ábrázolnak. Sok új
kórház épül, modern felszereléseket vásárolnak, illetve a szakemberek bérét
is próbálják emelni a lehetőségekhez képest. Ezzel szemben az alanyokban
többnyire egy negatív kép alakult ki, amely szerint az egészségügybe fektetett
pénzek nagy része láthatatlanul elfolyik. Véleményük szerint a befektetések 
nem térülnek meg, mert több pénz jelenik meg a kikommunikált fejlesztési ter-
vekben, mint amennyit ténylegesen az újításokra, korszerűsítésekre felhasznál-
nak. Ugyanakkor néhányan azt is érzékelik, hogy igyekezet pedig van még az 
egészségügyben dolgozók felől, de erről eléggé vegyes tapasztalatokat osztottak 
meg. Különböző cikkeket sorolnak, valamint Dr. Tóth tévéműsorát is megemlí-
tik. Nem tudatos a médiafogyasztás, de ha eléri őket, szívesen fogyasztják. Külö-
nösebb nyomozást nem végeznek.

„Én, ami elgondolkoztatott, az, hogy Budapesten föl fog épülni egy ilyen ha-
talmas kórházcentrum. És hogy Budán is lesz, meg Pesten kettő is. Valahol úgy 
érzem, hogy most egyfelől szidjuk az egészségügyi rendszert – nem véletlenül – 
ugyanakkor próbálkozás és akarat azért van. Például soha ennyit nem költöttek 
az egészségügyre a világon, mint most Magyarországon, mint amennyit most. 
Most igen, tehát ilyen kórház soha nem épült fel Magyarországon. Azért tesznek 
sok mindent, és most más kérdés, hogy ennek a sok pénznek, ez most hatásos[-e], 
[…] azt nem tudom. De mindenesetre, hogy akarnak valamit tenni, tehát biztos 
fog előre menni ez a dolog. És például az orvosok  zetését is ahogy próbálták 
rendezni, kimennek külföldre dolgozni, meg minden, de azért azt érzem, hogy 
sok ilyen esemény van, ami azért azt mutatja, hogy az egészségügy nem egy peri-
férikus téma a mostani állami vezetési szinten sem, akkor is, ha sok hibája van.”

(Fókusz 6, 2018. 08. 10.)

Prospektusok és reklámújságok: papírszemét és szükséges információfor-
rások

A két  atal csoport a korukból adódóan még nem nagyon jár orvoshoz és 
gyógyszertárakba, ezért prospektusokat és magazinokat sem nagyon szoktak ol-
vasni, legfeljebb akkor, ha valamiért be kell menniük az orvoshoz, és ott sokat 
kell várniuk. Amiket pedig a postaládájukba dobnak, azokat csak a szemetesbe 
rakják.

„Hát nem tudom. Ugyanolyanok, mint a reklámok. Igazából trutyiskodik 
az ágyon, […] nem gondolnám, hogy olyan nagy hírértéke van. Mert mindent 
úgyis nyilván az ember vagy a társait, vagy a körből, ami ugye körbeveszi, on-
nan tájékozódik, vagy pedig az interneten megnézi. Ezek inkább reklámújságok, 
ugyanolyan, mint bármely másik. Inkább reklám.”

(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)



ME.dok • 2020/2

82

A középkorú korosztálynál már gyakoribb az egészségügyi prospektusok 
megjelenése, de nagy hasznukat még ők sem tapasztalják. Többnyire csak a vá-
rótermekben találkoznak az ilyen kiadványokkal, amíg be nem hívják őket, de 
többnyire feleslegesnek és szemétnek tartják ezeket.

„ Egyszer-kétszer ilyen Patika magazint, azt olvastam, de csak azért, mert 
mit tudom én, mert várakoztam a gyógyszertárban, orvosnál vagy már nem is 
tudom már hol.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

„Az a baj, hogy annak 70%-a reklám. Az a 70% az szerintem reális, lehet 
hogy több is ennél. Amit az ember az interneten is egyből elkapcsol. Most még azt 
papíron hazavinni szemétnek.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

Az időseknél viszont már elég gyakori a prospektusok és a patikai maga-
zinok böngészése. A patikai szóróanyagoknál és kiadványoknál úgy érzik, hogy 
azok célja az üzleti haszonszerzés, és nem az egészség megtartása. Fontos a kriti-
kus hozzáállás szerintük. Tudatosan kell válogatni az írások és a reklámok között. 
Némely alany az akciókat fel szokta használni, amennyiben olyan terméket hir-
detnek akciósan, amelyet a hétköznapokban szednek, így anyagilag megéri nekik.

„Van, hogy csak azért belépek.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

„[…] pont ezt akartam mondani, hogy mikor kivesszük a gyógyszert, ké-
rés nélkül is mindig a szatyorban a Pingvin. Mi is mindig a Pingvinbe szoktuk 
kiváltani, mindig betesznek egy ilyen szórólapot. Hát, sokszor akkora betűkkel 
hoznak ilyen különböző dolgokat, hogy önkéntelenül is már ránéz és belenéz [az 
ember], pláne, hogyha magára nézve fontosnak tartja, úgyhogy ezekbe bele szok-
tam nézni. Aztán vagy megfogadom, vagy nem, de tény, hogy ezeket nagyjából 
meg szoktam nézni.”

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

„Ha a Patika magazint elolvassa az ember, ha ész nélkül olvasná, akkor min-
den gyógyszert meg kéne venni, és mindegyiket meg kéne enni, mert mindegyik 
jó nekem.”

(Fókusz 6, 2018.08.10.)

Egészséggel kapcsolatos reklámok és Teleshop 

A  atal korosztályból a legtöbben nem szoktak Teleshopot nézni. Sőt, 
néhányan el is ítélik, a többiek pedig inkább csak háttérzaj miatt kapcsolnak 



83

FÓKUSZ

oda. Azt is megemlítik, hogy a kisgyerekeket talán könnyebben meg lehet győz-
ni ezekkel a termékekkel. Abban a műsorsávban megy, amikor azt gyakorlatilag 
csak gyerekek és nyugdíjasok láthatják, ezért inkább a nyugdíjasok vásárolják a 
teleshopos termékeket. De ma már rezisztensebbek az emberek az ilyen műso-
rokkal szemben. Annyiszor látták ezeket a blokkokat, hogy a tűrésküszöböt már 
meghaladták. Védekeznek a „butító” reklámok ellen. Nem biztos, hogy tudatos-
ságról van feltétlenül szó, inkább csak már unalmas ugyanaz a struktúra, nem 
akarnak újra és újra azonos tartalmat fogyasztani.

„ Volt, hogy én is néztem még régen, amikor még korán jártam dolgozni, 
amíg így készültem és bekapcsoltam a tv-t. És tök mindegy, hogy hova kapcsol-
tad, úgyis ezek mennek. Akkor mondom, hadd szóljon! De ezeknek körülbelül 
99%-a az ilyen parasztvakítás címen megy, a maradék 1% meg nem tudom. A 
krumplihámozó az krumplihámozó, azzal nem tudnak mit elrontani.”

(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)

A középkorúaknál a teleshopos termékbemutatók nézése sem jellemző, de 
néhány terméket mégis fel tudnak sorolni. De inkább csak hallottak róluk, mint-
hogy aktív fogyasztói lennének az ilyen tartalmaknak. 

Az idősek sem néznek teleshopos tartalmakat, de hasonlóan, mint a  atal 
korosztály, ők is elítélik ezeket a tartalmakat. Átverésnek gondolják. A  atalok 
prekoncepcióit gyakorlatilag megerősítették: nem feltétlenül a bemutatott termé-
kek hasznosságára tértek ki, hanem arra a műsorszerkezetre, amellyel felépítik 
ezeket az adásokat.

„Ki nem állhatom. Tiszta agymosás. Az háborít fel, hogy elkapcsolom, aztán 
vissza, […] de mindig az megy. Hogy többször röviden elmondanák, az nem bosz-
szantana annyira, de annyira idegesít.”

(Fókusz 6, 2018.08.10.)

A  atal felnőttek jó pár gyógyszerreklámot fel tudtak idézni. Azok ragadtak 
meg inkább, amelyeknek jó a történetük, viccesek, van bennük egy-egy emléke-
zetes karakter, vagy egyszerűen, annyira idegesítőek, hogy nem tudják kiverni 
a fejükből. A gyógyszerneveket nem igazán tudják megjegyezni, ezért inkább a 
többi adat maradt meg bennük.

„Igen, amit így felkap mindenki. Mert igazából nagyon rosszak, ki  guráz-
zák, de […] nem tudnék felidézni olyat, hogy jó reklám volt. Vagy hasznos gyógy-
szernek, annak a reklámját.”

(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)

A középkorúak már sokkal kritikusabbak voltak. Ők is megemlítették a 
történet-központúságot és a viccesnek szánt karaktereket, de ezeken túlmentek. 
A résztvevők úgy érzik, hogy az utóbbi években létrejött egy erős szimbiózis a 
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gyógyszergyártók és a televízió között. A gyógyszergyártók súlyos pénzeket  zet-
nek a reklámidőért a különböző tévécsatornákon, ráadásul főműsoridőben. Az 
interjúalanyok szerint a reklámok nagy része gyógyszerreklám. Az egyik alany 
azt is észrevette, hogy a gyógyszerreklámok java része a nőknek szól.

„Ez a pénz. Ebből van a pénz. Gépfegyvert nem árulhatnak a tévében szerin-
tem. Tehát igazából mindig a gyógyszeripar.”

(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

„Nekem általában mindig ez jön le a reklámokról, hogy gyakorlatilag […] a 
reklámok szerint ugye, vagy legalábbis a 70%-a pont ilyen egészségügyi izékről 
szól. Éppen néztem, hogy, ugye, a célterület, azok a hölgyek. Mondtam is, hogy 
vagy én látom rosszul, vagy valóban így van. […] Tehát, ami a célterület, […] a 
30+-os, 40+-os hölgyeknek reklámozzák ezeket.”

(Fókusz 4, 2018. 04. 16.)

A több tapasztalat miatt az idősek a reklámokból leginkább azt a következ-
tetést vonják le, hogy a reklámozott termékek a valóságban nem biztos, hogy azt 
nyújtják, mint amit a reklámok ígérnek. Ha éppen használnak valami reklámo-
zott terméket, akkor mást tapasztalnak, mint amiket a reklámokban mondanak. 
A reklámok a legtöbbször túloznak szerintük. A sok reklám miatt nem tud egy 
sem konkrétan megragadni bennük. A termékre inkább a cselekményen és a szí-
nészeken keresztül emlékeznek.

„- Állandóan gyógyszerreklámok vannak. Túl sok. Ez a köröm-
gomba meg a mit tudom én. Szóval túl sok. Az, amit a kisgyerek éne-
kelt először hamisan, most már nem hamisan, most az jut eszembe […]. 
- Nagyon sok híres színész adta hozzá a nevét, hogy neki igenis, volt úgy, hogy 
elmarad az előadás, mert egyszerűen nem volt hangja, stb. És itta a Salvus vizet. 
Hát, ilyen csodát nálam még nem művelt.”

(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Következtetések

Magyarországon még mindig magas a televízió befolyása. Ahogy az a sze-
gedi fókuszcsoportos alanyok válaszaiból is kiderülhet, még mindig elég jelen-
tősen benne van a napi életükben az egészséggel és egészségüggyel kapcsolatban, 
azonban egyre kritikusabban állnak hozzá az ott hallottakhoz, látottakhoz. A 
 atalok is néznek tévét, de ők inkább az internetet böngészik egészséggel kap-

csolatos témák után. Tévében legfeljebb csak azokat az egészséggel kapcsolatos
műsorokat követik, amelyek szórakoztatóak is, vagy amelyekhez egy általuk
követett és mintának tekintett személyt társíthatnak. A középkorúak már inkább 
csak szórakozásból, egyfajta bűnös élvezetként fogyasztanak egészségtematikus 
tévécsatornákat, de a híreket nem ott követik. Ők már nem hisznek a televízió im-
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merziós hatásaiban, ami a  ataloknál még fellelhető az orvosi drámasorozatokkal 
és  lmekkel kapcsolatban. Ez az idős generációnál abszolút eltűnik, hiszen sokat 
tapasztaltak már az egészségüggyel kapcsolatban, és képesek felmérni, hogy mi a 
túlzás, és mi az, amitől valóban tartani is érdemes.

Az internet és a különféle közösségi médiumok használata mind a há-
rom korosztálynál meg  gyelhető, habár az időseknél kevésbé jellemző. A  a-
talok a legaktívabb közösségi médiahasználók. Ők hivatkoztak leggyakrabban 
in  uencerekre, akiket követnek, és aktív alakítóik is néhány közösségi platform-
nak. A középkorúak is követnek közösségi oldalakat és fórumokat, de ők már 
csak passzív módon, csak olvasók és megfigyelők. Az idősek inkább már csak
arra használják ezeket, hogy a családjukkal tartsák a kapcsolatot. A fórumokat
aktívan csak az idősek használják, ők örülnek, ha hiteles adatot találnak. Amásik
két korosztály is követ fórumokat, de inkább csak nevetnek vagy szörnyülködnek
a tartalmukban. Nem igazán tartják hitelesnek a sok hozzászóló válaszát, ezért
nem is igazán tartják megbízható forrásoknak a fórumokat. 

Az interjúk tanulsága szerint a média hatásának tulajdonítható az a jelenség,
hogy míg a résztvevőknek empirikus alapon többnyire pozitív véleményük volt az 
állami közalkalmazottak által elvégzett munkáról, addig általánosságban véve az 
állami egészségügyről a kezdetektől fogva elutasítóan, negatívan és szkeptikusan 
nyilatkoztak. Az intézményrendszer működésének hibáira több oldalról felhív-
ták a  gyelmet. Ezen hibákról legtöbb esetben nem csak ismerősöktől értesültek, 
hanem a hírekben hallották, olvasták. Pozitív tartalmú hírekkel is találkoznak, de 
ezek nem voltak meghatározóak az interjúk során. A médiában megjelenő egész-
ségügyi tematikájú műsorok, programok olyan emberekre is kihatnak, akik eze-
ket aktívan nem vagy egyáltalán nem fogyasztják, hiszen a környezetükben élők 
továbbítják számukra az ezekben elhangzó információkat. Többek között ezek a 
szájhagyomány útján terjedő információk is tovább mélyítik azt az általánosnak 
tűnő vélekedést is, miszerint az orvos-beteg viszonyt rontja az internetes tapasz-
talatok megosztása.

A gyógyszeripar leginkább az időseket érinti, de a gyógyszerreklámokat 
mindannyian kivetik valamilyen szinten, többek között azért, mert olyan meny-
nyiségben sugározza minden médium, hogy képtelenek elkerülni azokat. A  a-
talokból álló csoport leginkább nevetségesnek találta ezeket a tartalmakat, míg 
a középkorúak már tovább gondolták a reklámok céljait. Szerintük a reklámok a 
középkorú családos nőket célozzák, valamint csak a sok pénzt látják ezek mögött, 
a gyógyítani akarást egyáltalán nem. Sőt, az is felvetődött, hogy végső soron, egy 
bizonyos szintre beállított betegen tartás a céljuk a minél intenzívebb kereslet el-
érése érdekében. Az orvoslás és a gyógyszeripar összefonódását látják. Ez a két 
korcsoport még nem nagyon tájékozódik patikai kiadványokból, szórólapokból, 
legfeljebb csak akkor, ha várakozniuk kell az orvosnál. Az idősek a legtöbb rek-
lámot túlzónak tartják, hiszen ha egy reklámozott terméket használnak, annak 
tapasztalataik szerint más a hatásuk, mint amit híreszteltek róluk. De a patikai 
kiadványoknak nagy hasznát veszik, még úgy is, hogy itt is észrevehető a legtöbb 
esetben egy kritikai attitűd. Viszont azt egyik csoport sem szerette, ha egészsé-
gesnek mondott termékeket próbáltak rájuk erőltetni. Éppen ezért sem teleshopot 
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nem néztek, sem másmilyen termékbemutatón nem vettek részt, vagy ha igen, 
akkor is csak egyszeri alkalom volt, és azt is megbánták.

Természetesen ezek a kis csoportok nem reprezentálhatják a szegedi lakos-
ság többségét. Mivel hat kis csoportról beszélünk, így talán elkerülhetetlen volt, 
hogy valamiféle kohézió alakuljon a csoporttagok között a beszélgetések során, 
ami valamelyest torzította a saját véleményüket. Éppen ezért érdemes lenne to-
vábbi vizsgálatokat is folytatni, amelyek pontosabban körbejárják azt, hogy a sze-
gedi lakosság vagy éppen a társadalmunk miként látja az egészség és egészségügy 
témakört a médián keresztül.
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