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NÁVŠTĚVNOST STOUPLA O 5 500 % 

NEJVÍCE 

NÁVŠTĚVNÍKŮ 

PŘICHÁZÍ NA LINKOS 

PŘES VYHLEDÁVAČE A 

HLEDÁ DIAGNÓZY 

Internetové stránky České onkologické společnosti ČLS JEP www.linkos.cz  
Zpráva o stavu a rozvoji v roce 2007. Pro jednání Výboru ČOS dne 29.4.2008 zpracovala PhDr. Petra Nováková. 

 
LINKOS 2007 - NÁVŠTĚVNOST 

 
VÝVOJ NÁVŠTEVNOSTI A SROVNÁNÍ 
ROKU 2003 S VÝSLEDKY ROKU 2007 
(2003 je posledním rokem staré verze) 

 
 2003 2007 

1Q 
2008 

Návštěv* denně 
(průměr) 

9 500 
po-pá 700 

850 
po-pá >1000 

Návštěv* za měsíc 
(průměr) 

271 15 223 25437 

Návštěv* za rok 
(absolutní počet) 

3250 182 675 76 312 
pouze 1 Q 

*návštěva měřená dle metodiky IFABC 
 

 
 

�  V TOP žebříčku Na vrcholu - sekce Zdraví je v období leden – listopad 2007 Linkos 12. nejnavštěvovanější 
web se zdravotnickou tematikou. Hodnoceno je 1147 zdravotnických webů registrovaných Na Vrcholu.  

� Nejvíce požadavků (největší návštěvnost) na Linkos přicházelo v roce 2007 od poskytovatelů připojení (cca 
30 %) a z nemocnic (11%). Nemocnice odkud byl Linkos navštěvován nejčastěji (od 1 do 11 návštěv denně): 
FNsP Ostrava, cuni.cz, FN Motol, NMSKB Praha (FARENET), FN Olomouc, MOÚ Brno, FN Hradec Králové, VFN 
Praha, MU Brno, FN Bulovka, FN Plzeň, FN UsA Brno, Nemocnice Liberec, ÚVN, LF 
UK Praha, FTN Praha, MN Ústí nad Labem, ÚVN, FNKV. Ostatní nemocnice 
následují, přístupy z nich již nejsou každodenní.  

� Vyhledávače: v roce 2007 byla provedena optimalizace vnitřních faktorů pro 
vyhledávače (SEO), výsledkem byl růst počtu návštěv z vyhledávačů. 64% 
všech návštěvníků přivedlo na linkos hledání výrazů přes vyhledávače (nejčastěji: 
Seznam, Googel, Centrum, Atlas, Tiscali, Yahoo). 

� Nejčastěji hledaná spojení, která přivedla návštěvníky z vyhledávačů na Linkos:  
rakovina kůže, leukemie, lymfom, rakovina kostí, melanom, rakovina tlustého střeva, rakovina jater, rakovina 
hrtanu, linkos, rakovina močového měchýře.  

 

Mezi nejnavštěvovanější části 
v roce 2007 patří:  

� část s přehledem diagnóz, odbornými 
články a léčebnými možnostmi v části 
pro pacienty  

� kalendář kongresů a konferencí, 
Zásady cytostatické léčby ČOS a 
Databáze navržených léčebných 
postupů v části pro odborníky.  

� Mezi často navštěvované  patří také 
přehled pracovišť onkosítě na obou 
částech.   

� Z diagnóz je největší zájem o 
informace o leukemii, lymfomu, 
zhoubných nádorech tlustého střeva, 
melanomu a zhoubných nádorech 
prsu.  

� Z léčebných metod se nejvíce 
návštěvníci zajímají o radioterapii, řešení nežádoucích účinků, farmakoterapii a onkochirurgii.  

 

 
 
 
 
 

 Část pro odborníky Část pro pacienty 

1. úvodní stránka s novinkami úvodní stránka s novinkami 

2. Kalendář kongresů a konferencí přehled diagnóz s odbornými články 

3. Přehled pracovišť onkosítě Léčebné možnosti 

4. Zásady cytostatické léčby ČOS Prevence 

5. Databáze AISLP Věková specifika 

6. Databáze navržených postupů Leukemie 

7. Klinická onkologie Přehled pracovišť onkosítě 

8. Nabídka a poptávka zaměstnání Co musíte vědět ... 

9. Přehled randomizovaných studií Lymfom 

10. NOR Radioterapie 

11. Kontakty   Rady pro nemocné léčené chemoterapií 

12. Databáze konf. abstrakt Psychoonkologická poradna 

Linkos má  tisíce stran, zde uvádíme 12 nejnavštěvovanějších  v obou částech 
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LINKOS JE AKTUALIZOVÁN 
4-5X TÝDNĚ  

 
 
 

LINKOS PRO ODBORNÍKY V ROCE 2007 
 

Kromě pravidelně doplňovaných informací a databází (konferenční abstrakta, kalendář akcí, knihy, časopisy, 
postupy, novinky v evropské onkologii, Z kongresů, odkazy, zápisy, kurzy..) 
bylo uvedeno několik nových částí a služeb. Nejrozsáhlejší je online verze 
časopisu Klinická onkologie s kompletním archivem od roku 1988, možností 
vyhledávání, online formuláři a upozorněním na nové číslo.  

ROZVOJ DATABÁZOVÝCH APLIKACÍ: 
� Databáze tuzemských konferenčních 
onkologických abstrakt obsahuje cca 2200 
příspěvků z více než 30 akcí 

� Databáze onkologických časopisů (205), knih 
(200), léčebných postupů (260), 
randomizovaných studií (2500) , odborných 
akcí a členů  průběžně aktualizovány. 

 
INTERAKTIVNÍ PRVKY:  

� Zasílání přehledu novinek na Linkos e-mailem  
� Upozornění na nové číslo  online verzí časopisů 
� Žádost o přidání konference, kurzu, semináře 
� Nabídka/poptávka pracovního místa  
� Přidání nebo oprava záznamu o pracovišti 
� Upozornění na novou knihu  
� Přidání nebo oprava údajů v adresáři  
� Možnost přihlásit se k podpoře NOP ČR 
� Online poradna pro onkologické sestry  

 
 

LINKOS PRO PACIENTY A JEJICH BLÍZKÉ V ROCE 2007 
 
TEMATICKÉ A AUTORSKÉ POKRYTÍ:  

� Autorský kolektiv odborných textů tvoří přes 60 lékařů  
� Od zveřejnění nových sekcí na přelomu roku bylo pro Linkos 
napsáno a publikováno dalších 12 článků. Celkově je pro pacienty 
zpracováno přes 50 témat. Jsou pokryty všechny hlavní diagnózy a 
léčebné metody. 

 
INTERAKTIVNÍ PRVKY:  

� Návštěvníci posílají žádosti o přidání výkladů onkologických pojmů 
do slovníčku. Slovníček je doplňován každý týden, nyní obsahuje 
výklad 550 pojmů.  

� Průběžně je využívána Psychoonkologická poradna. Dotazy jsou 
odpovídány členy Psychoonkologické sekce ČOS.  

� Možnost přihlásit se k podpoře NOP ČR.  
� Na stránkách není samostatná lékařská poradna, pacienti jsou 
přesměrováni s medicínským dotazem na Onkologickou poradnu 
prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. na serveru iDnes.   

 

LINKOS V ROCE 2008  
PLÁN ROZVOJE:  

� Zpracování vzácnějších diagnóz a dalších léčebných metod v části pro pacienty a aktualizace stávajících témat 

� Upgrade, restrukturalizace a optimalizace linkos.cz  

� Nová koncepce anglické části  

� V rámci překonání doménového jména a rozporu mezi terminologicky správně psanými texty pro pacienty a 
terminologicky chybným vyhledáváním týmiž („rakovina“), pokračovat v optimalizaci pro vyhledávače.   

 
VÝZVA UŽIVATELŮM:  
� V rámci optimalizace vnějších faktorů pro vyhledavače, žádáme o umístění odkazu vedoucího na Linkos na weby 
onkologických klinik a oddělení, pacientských organizací, lékařských portálů a ostatních webů s onkologickou 
tematikou.  

� Žádáme výrobce léčiv o upozornění na důležité změny registrace léčiv (změna indikace, nová registrace, zrušení 
registrace) pro účely aktualizace databáze v části pro pacienty.  

NOVÁ TÉMATA 2007 
� Nádorové onemocnění pochvy 
� Transplantace krvetvorných buněk 
� Idiopatická myelofibróza 
� Co víte o nádorech varlat? 
� Zhoubné nádory jícnu 
� Specifika péče o mladé dospělé se ZN 
� Maligní pleurální mezoteliom 
� Nádory srdce a osrdečníku 
� Nádorová onemocnění u dospívajících 
� Karcinomu žaludku 
� Onkologická péče u nemocných vyšší 
věkové skupiny 

� Transplantace jater 
 

NOVÉ SLUŽBY PRO ODBORNÍKY 2007: 
� Leden: na konci každého měsíce zveřejňován stav 
hlásivosti do NOR 

� Březen: volební část včetně aktualizace adresáře členů 
ČOS  

� Duben: Online verze časopisu Klinická onkologie (e-
ISSN: 1802-5307) 

� Květen: Na stránkách Psychoonkologické sekce 
zveřejněna část Pomoc sestrám s Online poradnou pro 
onkologické sestry 

� Srpen:  zasílání novinek z Linkos 
� Září: online verze časopisu Onkologické sekce České 
Asociace sester - Onkologická péče (e-ISSN: 1802-
7407) 

� Září: Rozcestník k informacím pro onkologické sestry 
� Září: Kurzy a semináře jako samostatný oddíl v 
kalendáři odborných akcí. 

 


