Absztrakt
Napjainkban az Internet széleskörűen elterjedt, ez által az emberek sokkal könnyebben jutnak
információkhoz, akár a saját az egészségükkel kapcsolatban is.
A szakdolgozat célja, hogy felmérje az emberek internetes böngészési szokásait az egészség témakörét
tekintve, valamint felsorolja és jellemezze az egészséggel foglalkozó honlapokkal kapcsolatos minőségi
követelményeket, az azokat meghatározó, weboldalakat minősítő szervezeteket, amelyek felsorolása
segítséget nyújthat az internetezők számára az egészség információk közti eligazodásban.
A dolgozat vizsgálja a téma előzményeit, tanulmányozza a legfontosabb hazai és külföldi publikációkat.
A téma teljes körű áttekintéséhez a dolgozat kitér az Internet által az egészségügyben előidézett
változásokra, átalakulásra, a jogi szabályozással kapcsolatos problémákra, lehetőségekre.
A szakdolgozat legfontosabb része a három oldal, a páciensek, az orvosok, és az egészség weboldalak
véleményének bemutatása ezzel kapcsolatban, amelyet kérdőívek segítségével ismerhettem meg. Az
egyik ismert egészség információkat szolgáltató weboldallal, a Webbeteggel készült interjúban hasznos
információkat közöl az ilyen jellegű honlapok működtetéséről.
A kutatás eredményei alapján kiderült, hogy az embereket nagymértékben foglalkoztatja egészségi
állapotuk, amelyről bővebb információhoz az internet segítségével juthatnak. Azonban az internetes
egészség információk eltérő minősége nehézségeket rejt számukra az eligazodásban.
Abstract

Nowadays the internet has spread widely because people can get information about their health more
easily.
This thesis’ purpose is to gauge people’s internet browsing customs focusing on health information, to
specialize and characterize the quality requirements of the webpages dealing with health information and
the rating organizations which determine and classify them. Listing them could help internet users to be
more familiar with health information on the internet.
To full review of the subject the thesis dwells on the changes and transformation in the medical service
caused by the internet, and the problems and opportunities of the legal regulation.
The most important part of the thesis is showing the opinion of patients, doctors and health websites
about the subject which are known by using questionnaire. An interview with a widely known website
called Webbeteg, gives information about the operation of a website gave health information.
This research revealed that people cared about their health condition a lot and they could get more
information about it from the internet. However, the different quality of health information on the
internet could cause difficulties in the way around

