
Hogy érti?

Az egészségműveltség fejlesztésének lehetőségei



Az egészségműveltség az 

egyénnek az a képessége, 

hogy az egészséggel, 

betegséggel kapcsolatos 

információkat képes legyen

- felkutatni

- megérteni

- értékelni

- alkalmazni

Az egészségműveltség fogalma



Mennyire súlyos a helyzet?

Sørensen, Kristine, et al. "Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU)." The 

European Journal of Public Health (2015): ckv043.

Európában átlagosan az emberek 47,6%-ának nem megfelelő az egészségműveltsége



Az alacsony egészségműveltség következményei

Egészségtelenebb életmód

Rosszabb egészségi állapot

Rosszabb terápiás együttműködés

Több hospitalizácó

Magasabb egészségügyi költségek

World Health Organization (WHO). "Health literacy. The solid 

facts." WHO, 2013



 Az embereknek csak egy kicsiny része 

tud kitűnően eligazodni az egészségügyi 

információk terén, a többieknek lehetnek 

nehézségeik (pl. az adagolás 

értelmezése kapcsán). 

 Példák: mit jelent a napi 2X1-es 

adagolás? 

 Mikor kell bevenni a gyógyszert? 

Lehet pl. délben és este?

 Miért ne lehetne egyszerre bevenni 

a kettőt? (2X1=2)

 „Vegyen be ebből a gyógyszerből 

kettőt, naponta kétszer”

 Mennyi a napi adag? 2? 4?

Az egészségműveltség 

gyógyszerészi jelentősége



 Gyógyszer neve: Augmentin, 

125 mg/31,25 mg/5 ml por 

belsőleges szuszpenzióhoz

 Adagolása (a 

betegtájékoztatóból): „20mg/5 

mg – 60 mg/15 mg/testtömeg-

kilogrammonként naponta, 

három részletben beadva”

 Feladat: hány ml. antibiotikumot 

kell adni egy alkalommal egy 

28 kg-os gyermeknek?

Az egészségműveltség 

gyógyszerészi jelentősége



Gyakoribbak a 

betegbiztonságot érintő 

gyógyszerelési problémák 

az alacsony 

egészségműveltségű 

betegek körében

Az egészségműveltség 

gyógyszerészi jelentősége



Az egészségműveltség fejlesztésének lehetőségei

- Verbális kommunikáció

- Írásos betegtájékoztató anyagok

- Javaslatok a számokkal 

kifejezett információk 

hatékonyabb átadására

- Modern technikai eszközök 

használata



Szakzsargontól mentes kommunikáció 

A betegekkel való 

közvetlen kapcsolatban

A betegeknek szóló 

dokumentációban

A betegtájékoztató 

anyagokban

Az intézményi honlapon



Analógiák használata 

Vírusos betegségre antibiotikmot használni olyan, mintha télen 

esernyővel szeretnénk védekezni a hideg ellen.



Goldman, Roberta E., et al. "Patients’ perceptions of cholesterol, 

cardiovascular disease risk, and risk communication strategies." The 

Annals of Family Medicine 4.3 (2006): 205-212.

Érzelmi nyomatékosítás:

szívkor számítás



Az interneten:

- http://www.heartage.me

- http://www.jbs3risk.com/JBS3Risk.swf

Szívkor kalkulátorok

http://www.heartage.me/
http://www.jbs3risk.com/JBS3Risk.swf


Betegoktatás Self management

Az oktatás célja Információk átadása Készségek kialakítása

Fókusz Betegségközpontú Problémaközpontú

Miből indul ki? A beteg tudatlanságából A beteg tapasztalataiból, 

önismeretéből, önbizalmából

Ki az ideális edukátor? Orvos vagy nővér Betegtárs (egészségügyi  

dolgozó felügyeletével)

Miben különbözik a betegoktatás 

egy self management programtól?



- Megmutatni, kipróbálni

- Teach-back

- Önmonitorozás

- Döntési táblák 

(algoritmusok)  használata

-

Hatékony módszerek a betegoktató/self

management programokban

Lee, Tae Wha, et al. "Effective intervention strategies to improve health outcomes for cardiovascular disease patients with low health 

literacy skills: a systematic review." Asian nursing research 6.4 (2012): 128-136.



 A megértés egyik 

leghatékonyabb elősegítője, ha 

bátorítjuk a pácienst a 

kérdezésre.

 Pl.: „Van-e még valamilyen 

kérdése a gyógyszereivel 

kapcsolatban?”

Lehetőséget adni a kérdésekre



Információk átadása írásban: 

honlapok ajánlása

www.hazipatika.com

www.webbeteg.hu



Honlapok cukorbetegeknek: 

diabetesonline.hu



Honlapok cukorbetegeknek: 

cukorbetegseg-inzulin.hu



Honlapok cukorbetegeknek: 

cukorbetegek.hupont.hu



Betegtájékoztatók használata



Betegtájékoztatók használata:

www.betegtajekoztatas.info



Betegtájékoztatók használata:

otszonline.hu

http://www.otszonline.hu/rovat/betegtajekoztato



 Közepes szövegértésű emberek szintje

 Csak a legszükségesebb információk

 Rövid szavak (akár 1-3 szótagosak)

 Rövid mondatok (8-10 szó)

 Nagy betűméret, nagyobb sorköz

 Illusztrációk

 Kiemelések (pl. színekkel, aláhúzásokkal)

 A beteg nevének ráírása

Ajánlások írásos tájékoztatók készítéséhez

Andrus, Miranda R., and Mary T. Roth. "Health literacy: a review."Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and 

Drug Therapy22.3 (2002): 282-302.



Medikártya



Medikártya



Az információk vizualizálása



www.graphicmedicine.org

Vizualizáció: képregény

http://www.graphicmedicine.org/


 „A túlsúlyos embereknek 36% esélyük 

van szívelégtelenség kialakulására, 

18%-kal több, mint azoknak, akiknek 

megfelelő a súlya.”

 „A túlsúlyos emberek átlagosan  5 évvel 

rövidebb ideig élnek, mint azok, 

akiknek megfelelő a súlya.”

 3 hét elteltével közel kétszer annyian 

emlékeztek az életkor csökkenéssel 

kapcsolatos információra.

Galesic, Mirta, and Rocio Garcia-Retamero. "Communicating consequences of risky behaviors: 

Life expectancy versus risk of disease." Patient education and counseling 82.1 (2011): 30-35.

Életkor alapú kockázati kommunikáció 



Mobiltelefonos applikációk:

személyre szabott egészségterv



Mobiltelefonos applikációk:

gyógyszeremlékeztető

ZsebNővér



Mobiltelefonos applikációk:

Betegségspecifikus programok



Módszerek az alacsony egészségértés fejlesztésére

- Szóbeli betegtájékoztatás: 

- szakzsargontól mentes nyelvezet,

- analógiák használata 

- érzelmi nyomatékosítás (pl. szívkor számítás), 

- self-management programok 

(készségfejlesztés, eszközök használatának 

megmutatása, teach-back)

- Írásos anyagok (hiteles honlapok, 

betegtájékoztatók, vizualizáció (pl. betegkártya), 

egészségügyi képregény

- Számokkal kifejezett információk: standardizált 

tájékoztatás az adagolásról, életkor alapú 

kockázati kommunikáció

- Mobiltelefonos alkalmazások (a gyógyszer 

adagolás emlékeztetetőktől a betegség-

specifikus programokig)

Ismétlésként


