
Neke  szól! Egészségértés pályázat 

Közpo t a  a őg óg ászat



Az Intima.hu egészségportált ö álló fi a szírozással, de szakorvosok evo ásával kettős 
éllal hoztuk létre 2009-ben: 

 Egyrészről a – korá a  – hozzá  haso ló, eddőséggel küzdő ők ek fejlesztette  
egy egyedi őgyógyászati aptárre dszert, a ely segítséget yújt a e struá iós iklusok 

o itorozásá a , ala i t a terhesség áltozásá ak yo o  kö etésé e . A progra  
hasz álatá al kö ye  eghatározható á álik a kö etkező iklus agy a peteérés 
időpo tja, így segít az opti ális foga tatás időpo tjá ak eghatározásá a .

Másrészről i el az i ter ete  elérhető i for á iók eg ízhatósága erőse  kétséges, 
sokszor or osi hátteret ellőző oldalak is foglalkoz ak i ti  egészséggel, létrehozta  egy 
te atikus felépítésű, eduká iós tartalo ázist, a ely szakor osok e o ásá al segít 
eligazod i a külö öző őgyógyászati állapotok, etegségek út esztőjé e .

Pályázatu k a  e  egy progra ot agy tartal at, ha e  a e oldal egészét szeret é k 
bemutatni, mivel az Intima.hu egészségportál i de  tartal a, szolgáltatása és 
te éke ysége a ők egészségértését szolgálja. Nőkről, ők ek, őkért.

Az Intima.hu egészségportál létrejötté ek élja



Honnan, hova? Kezdetektől napjainkig

Az Intima.hu-t e struá iós, terhességi aptárral i dítottuk el 9-ben, 

ára azo a  egy hiá ypótló te atikus e oldallá őtte ki agát, a elyet 
a ők a külö öző őgyógyászati pro lé ájukkal kap solat a  keres ek fel.

Az el últ 7 é e  folya atos fejlesztések ek és arketi g te éke ység ek 
köszö hetőe , az Intima.hu aptárre dszeré e tö , i t 22 000-en 

regisztráltak, az oldalt pedig ha o ta -60 ezren keresik fel, amelynek 90%-a 

a Google keresőjé ől érkezik.

Célu k to á  ő íte i az oldal tartal át, tö  – a te atiká a illő – té á al 
és ese é yel, hogy a Magyarországo  élő, agyar yel e  kereső 
felhasz álók hiteles és i for atí  i for á iókhoz jussa ak etegségükkel, 
állapotukkal kap solat a .



Látogatói él soport

Külö öző korosztál ú ők, akik

 ég agy ár e  szeret é ek 

gyer eket, ezért fo tos szá ukra 

a foga zásgátlás, édekezés

 gyer eket szeret é ek

 eddőséggel küzdő ők, párok

 ára dós kis a ák

 őgyógyászati etegséggel küzdők

 áltozó kor a lépő ők



Cél: a egtalálhatóság

Ro atai k és tartal ai k kereső arát 
felépítésűek

A reszpo zí egjele és kö yű 
hasz álatot ered é yez ár ilye  
eszközö

Te atikus felépítés ek köszö hetőe  
átjárhatóságot iztosítu k a té ák, 
szolgáltatások között. 
Pl: terhességi aptár e struá iós 

aptár

Nőgyógyászati 
aptárre dszer

Tematikus 

rovatok

Eduká iós 
tartalmak

Orvos 

álaszol
Fóru

Re dez é yek

I ti  szótár



I gye es e struá iós és o ulá iós aptáru k 
segítségé el hó apról hó apra el e thetik és 

yo o  kö ethetik felhasz álói k iklusaikat, 
hő érsékleti adataikat és rákszűréseik, 

őgyógyászati izsgálataik időpo tját. A re dszer 
auto atikus értesítést küld i de  ese é y 
előtt, így e  arad ak le felhasz álói k 
egyetle  fo tos ese é yről se : 

Me struá iós, ovulá iós aptár ők ek

Me struá ió

Peteérés o ulá ió időtarta a

Mellrákszűrés

Méh yakrák szűrés

Nőgyógyászati izsgálat

CÉL: a e struá iós iklusok o itorozása, a legfoga zóképese  időpo t eghatározása a 
foga tatáshoz, ala i t re dszeres rákszűrésre aló figyele felhí ás.



I gye es terhességi aptáru k segítségé el hétről hétre yo o  kö ethetik a regisztrált 
kis a ák terhességük áltozását.  A terhesség hétről hétre tartal ai k a kö etkező odulok ól 
épül ek fel:

Terhességi aptár vára dós kis a ák ak

Hogya  fejlődik a a ád?
Magzat éretei
Hogya  áltozik az életed?
Adott héthez kap solódó legfo tosa  
i for á iók: ge etikai izsgálatok, 

érföldkö ek, st .

Dö tési út utató adott héthez 
kap solódóa
Adott hét tee dői
Kötelező és ajá lott izsgálatokra 
figyele felhí ás ellett izsgálat 

e utatása

CÉL: kis a ák edukálása, egészségértése, izsgálatokra aló figyele felhí ás



Tematikus rovataink

Rovatok felépítése

Egy ástól elkülö ülő ro atok a szedtük a külö öző ői élet iklusok ak, pro lé ák ak 
egfelelő tartal akat, i el a tapasztalatai k szeri t ezek ár egy té a köré összpo tosul ak, 

de egy ástól függetle ek. eddőségi pro lé ák, terhesség, áltozó kor, st .

Jele leg  ro at a  foglalkozu k külö öző eredetű őgyógyászati etegségekkel, állapotokkal, 
úgy i t:

Me struá ió

Foga zásgátlás

Női eddőség

Férfi eddőség 

Terhesség

Nőkről ők ek

Inkontinencia

IR/PCOS

Betegségek o kológiai eredetű)

Betegségek lelki háttere

Változó kor

CÉL: él soport igé yeihez sza ott ro atok i dítása, keresők e  aló egtalálhatóság

Te atikus rovatok a él soport igé eire sza va

http://www.intima.hu/


Tematikus rovataink

Tartalmak

A ro atok a eduká iós tartal akat készítü k, a elyek leírják adott 
etegségről, állapotról a tud i alókat, ezzel segítjük egérte i egy-

egy tü et agy etegség hátterét. 

Jele leg tö , i t  ejegyzésü k a , külö öző 
őgyógyászati té ák a .

Példa: 
Inkontinencia akár ár kis a aké t?

Terhesség hétről hétre > . hét
Meddőségi ki izsgálások e ete
A PCOS etegségről - a PCOS tü etei, kezelése, rizikófaktorai
Me struá iós érzés: i szá ít or ális ak?

Foga zásgátlás . rész – a e  hor o ális foga zásgátlásról

CÉL: él soport edukálása, keresők e  aló egtalálhatóság

Eduká iós tartal akkal az egészségért

http://www.intima.hu/
http://www.intima.hu/intim-magazin/inkontinencia/inkontinencia-akar-mar-kismamakent
http://www.intima.hu/intim-magazin/terhesseg/terhesseg-32-het
http://www.intima.hu/intim-magazin/meddoseg/meddosegi-kivizsgalasok-meneterol
http://www.intima.hu/intim-magazin/ir-pcos/a-pcos-betegsegrol-a-pcos-tunetei-kezelese-rizikofaktorai
http://www.intima.hu/intim-magazin/menstruacio/menstruacios-verzes-mi-szamit-normalisnak
http://www.intima.hu/intim-magazin/fogamzasgatlas/fogamzasgatlas-3-resz


Szakorvos válaszol

A ro atokhoz létrehoztu k egy-egy or os álaszol 
ro atot, ely i degyikét egy-egy szakorvos vezet. 

Pl:  Meddőség >Meddőségi szakor os álaszol, így  a 
látogatók kö ye  tud ak szakor osi segítséget is 
kér i pro lé ájukhoz.

Meddőségi szakértő szülész- őgyógyász

Szülész- őgyógyász szakor os

Menopauza szakorvos

A drológus, urológus szakor os

CÉL: él soport igé yeihez sza ott szakor os álaszol 
ro atok i dítása.

Szakorvos válaszol éri tettek ek

http://www.intima.hu/orvos-valaszol
http://www.intima.hu/orvos-valaszol/meddoseg


Fóru  

Szeptemberben i dult el egújult oldalu k, 
amelyben helyet adtunk a fóru ak, így 
éri tettek adott té á a  eszélgetéseket 
kezde é yezhet ek sorstársaikkal külö öző 
té akörök e . 

Nőkről ők ek

Tini-gondok

Meddőség

Terhesség

Pl: Meddőség >Meddőséggel küzdötök, i sze i á ió agy lo ik előtt álltok? Oszd eg 
tapasztalataidat, félel eidet ásokkal is!

Fóru  – sorstársak találkozása

http://www.intima.hu/kunena/kategoriak


I ti  szótár
Létrehoztu k egy közel  szó ikk ől álló szótárat, a ely egy-egy őgyógyászathoz kap solódó 
kifejezést agyaráz el érthető yel e . 

CÉL: or osi kifejezések leírása laikusok szá ára is érhető yel e !

I ti  szótár – orvosi kifejezések érthetőe

http://www.intima.hu/intimszotar
http://www.intima.hu/intim-szotar/
http://www.intima.hu/intim-szotar/
http://www.intima.hu/intim-szotar/folsav
http://www.intima.hu/intim-szotar/folsav


Letölthető eBook eddőségi progra  férfiak ak

Férfi eddőségi progra  azok ak a férfiak ak és párok ak, akik él ár tö , i t eg  éve, 
re dszeres sze uális élet ellett se  következik e a terhesség, vag  ha ekövetkezik, e  születik 

eg a várva várt g er ek.

Mit tartal az a Férfi eddőségi progra u k?
Or os soport által készített és Dr. Erdei Edit a drológus 
főor os asszo y, eddőségi spe ialista által lektorált  
oldalas i for á iós a yagot.

Tartalo jeg zék
1. Férfi eddőségi za ar – mit is jelent ez?

2. Keresd az okot! − a férfi eddőség ki izsgálása
3. Milye  lehetőségek a ak a férfi eddőség kezelésére? -

összefoglaltuk a legfo tosa  egoldásokat, a elyek a 
kezelés alatt fel erülhet ek
4. Milye  élet ód ja asolt férfi eddőség eseté ?
5. Étre d-kiegészítők szerepe és alkal azása
6. A férfi eddőség kezelése – a ikor ár sak a űtét segít
7. Or osi izsgálatra ejele tkezés



Re dezvé ek az egészség értés ért

Betegségek lelki háttere
Ezt a progra ot azért i dítjuk el, hog  a segítséget újtsu k azok ak ők ek, akik 

vala il e  őg óg ászati etegséggel küzde ek, és szeret ék egis er i etegségük 
lelki hátterét, hog  a szakorvosi kezelés ellett képessé válja ak az ö g óg ításra. 

Mert hisszük, hog  i de  ő egérde li, hog  egészséges és oldog leg e !

Ezerszí ű pajzs irig etegség és társai
Hog a  éljü k autoi u  pajzs irig g ulladással és társ etegségeivel? 
Egész napos i teraktív workshop orvosoktól, szakértőktől éri tettek ek!

Ezt a progra ot azok ak állítottuk össze, akik átfogó és eg ízható i for á iókat 
szeret é ek kapni a Hashi otoról és társ etegségéről az i zuli  reziszte iáról.

A nap, amelyen

egis ered etegségedet és felteheted kérdéseidet is ert és elis ert szakor osok ak, szake erek ek.

megtudod, i zajlik tested e , s it tehetsz saját agad egészsége érdeké e . 

megismered, ikor, it egyél és it sportolj és ko krét út utatót is kapsz élet ód áltásodhoz!

odafigyelü k arra a re dez é y időtarta a alatt, ikor, it ehetsz Hashimoto és IR etegség eseté , hisze  
Magyarország első és egyetle  diétás ételre delő hálózata go doskodik étkezésedről!

TE VAGY A FONTOS, RÓLAD SZÓL!

http://www.intima.hu/betegsegek-lelki-hattere-program
http://www.intima.hu/ezerszinu-pajzsmirigybetegseg-es-tarsai


Rólu k o dták



Bízu k e e, hogy pályázatu k eg yeri tetszésüket, és a 

‚Neke  szól! egészségértés díj ’ 
alkalmasnak találják weboldalunkat és progra jai kat!

Matics Kata

Intima.hu ügy ezető, tulajdo os
+36 70 431 8692

Intima.hu – közpo t a  a őgyógyászat


