
 
1 

Internetové stránky České onkologické společnosti www.linkos.cz  
Zpráva o stavu a rozvoji celého webu s akcentem na část pro pacienty a jejich blízké 

pro jednání Výboru ČOS dne 19.12.2006, zpracovala PhDr. Petra Nováková 
 

LINKOS 2006 - NÁVŠTĚVNOST 
 

� 2 roky po uvedení nové verze 
(15.10.2004) se zvedla 
návštěvnost z průměru 18 
návštěv denně na 400 denně 
(v pracovní dny 600) 

� To je nárůst denního průměru  
o 2 122 % 

� z 560 na 8-12 000 za měsíc 
 
návštěva měřená dle metodiky IFABC 
 
 

 

� Mezi nejčastějšími návštěvníky stránek jsou nemocnice. V roce  2006 byl Linkos 
navštěvován nejčastěji z těchto  proxyserverů nebo IP adres: FNsP Ostrava, NMSKB Praha 
(FARENET), MU Brno, FN Olomouc, VFN Praha,  FN Hradec Králové, FN Motol, MOÚ Brno, FN UsA 
Brno, FN Plzeň, FN Bulovka, Nemocnice Liberec, LF UK Praha, FTN Praha, UVN, FN Královské 
Vinohrady.  Z těchto nemocnic zaznamenal Linkos od 1 do 5 návštěv denně a tvoří dohromady 
cca 12% celkové návštěvnosti linkos.cz. Ostatní nemocnice následují, přístupy z nich již 
nejsou každodenní.  

� Roste podíl návštěv z vyhledávačů (Seznam, Googel, Volny, Centrum, Atlas, Zoohoo, Yahoo, 
Tiscali).  Z vyhledávačů na Linkos přivádí uživatele především hledání diagnóz.  

� Mezi nejnavštěvovanější části v roce 2006 patří, kromě obou úvodních stránek s novinkami: 
Kalendář kongresů a konferencí,  Regionální přehled onkosítě, Léčebné postupy ČOS, stránky 
diagnóz na části pro pacienty (vedou: ZN varlat, trávící trubice, plic, prostaty a leukemie). Dále 
databáze brožur pro pacienty , internetové odkazy pro pacienty, vyhledávání v databázi AISLP, 
Desatero onkologického pacienta a Databáze léčebných postupů na profesionální části, 
následována časopisem Klinická onkologie.  

 

LINKOS 2006 - NOVÉ ČÁSTI 
 

Vznik nových stránek a sekcí na Linkos v roce 2006: 
� Vznik stránek Sekce psychoonkologie, Sekce uroonkologie a Sekce dermatoonkologie 
� Mapa Sítě komplexních onkologických center České republiky s propojením do NOP Online  
� Strana Celorepublikového projektu péče o pacienty s hepatocelulárním karcinomem 
� Strana Celorepublikového projektu péče o ženy s karcinomem prsu do 35 ti let (EVA35) 
� Aktuálně pro praxi 
� Onkoprevence 
� Nová administrace inzerátů na pracovní příležitosti 
� V lednu uveden Linkos pro pacienty a jejich blízké (viz. dále)  

Upgrady stránek: 
� Upgrade stránky NOP se zařazením onkologických programů Evropy a aktuálních zpráv z Evropy 
� Upgrade stránky Klinické studie (přidání CEBO a částí vztažených k EMB) 
� Upgrade části věnované NOR (nová metodika, hlášenka, atd) 

Rozvoj databázových aplikací: 
� Databáze tuzemských konferenčních onkologických abstrakt již obsahuje cca 1700 

příspěvků (abstrakt odborných sdělení a přepisů prezentací) z 24 akcí 
� Databáze onkologických časopisů (177), knih (280), léčebných postupů (260), 

randomizovaných studií (1900) , odborných akcí (520) a členů  průběžně aktualizovány. 
 
Běžná aktualizace: 3-5x týdně  
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LINKOS PRO PACIENTY A JEJICH BLÍZKÉ 
 
1. etapa: Leden 2006  Část pro pacienty a jejich blízké vzniká a obsahuje: 12 diagnóz (brožury, pracoviště, 
incidence dané diagnózy v ČR voláním ze SVOD a e-odkazy). Postupně byly uveřejňovány k daným diagnózám 
články od odborníků. Od ledna je databáze brožur pro pacienty a jejich blízké v plném znění, odkazy na 
internetové stránky s onkologickým obsahem určené pro laiky, informace o knihách a Desatero onkologického 
pacienta.  Postupně byly přidávány další nové části, až web přerostl původní strukturu. V prosinci 2006 
dokončeny a uvedeny nové velké sekce webu a vytvořena nová struktura se stávajícími i novými částmi: 

SOUČASNÝ STAV (2. ETAPA): 
Část pro pacienty obsahuje 33 prací napsaných pro Linkos odborníky léčícími onkologické diagnózy a 4 texty 
upravené se souhlasy autorů podle již existujících informačních materiálů. Dále 3 databázové aplikace, klasické 
menu + 6  hlavních na ploše.  Autorsky se  dosud podílelo přes 40 lékařů (seznam na webu).  

1. SEKCE DIAGNÓZY: Původní základ stránek. Nyní obsahuje 17 diagnóz, ke každé strukturovaný text (O 
nemoci, Diagnostika, Léčba, Po léčbě); brožury, incidence; pracoviště a odkazy na internet.  

2. ČOS: Informace o Národním onkologickém programu a síti onkologických center. 

3. SEKCE LÉČEBNÉ MOŽNOSTI 
*NOVÉ* 

Radioterapie, onkologická chirurgie a chemoradioterapie 
*NOVÉ*

  Zpracováno formou 
strukturovaných článkům od odborníků. Odborné výrazy jsou propojeny do slovníčku pojmů z onkologie a zmínky 
o lékových skupinách a léčivých látkách jsou propojeny do Databáze onkologických léčiv.  

Protinádorová farmakologická léčba 
*NOVÉ*

  Obsahuje úvod do problematiky farmakoterapie (standardní 
optimální léčba, rady pro nemocné léčené chemoterapií, spolurozhodování pacienta) a databázi registrovaných 
onkologických léčiv (125 účinných látek). 

Další léčebné metody 
*NOVÉ*

   Formou článků zahrnuje témata: Transplantace krvetvorné tkáně nebo 
periferních kmenových krvetvorných buněk, přehled lokálních léčebných možností, transplantace solidních orgánů 
z onkologické indikace.  Dále je zde zařazena problematika léčby bolesti a paliativní medicína.  

Léčba podle diagnóz 
*NOVÉ*

   Přehled diagnóz s odkazy do léčebných částí článků a Zásad cytostatické léčby  

4. SEKCE VĚKOVÉ SKUPINY PACIENTŮ 
*NOVÉ* 

Články od odborníků na téma specifik onemocnění a léčby 
v jednotlivých věkových skupinách. Dosud zpracovány hematoonkologické a solidních nádory u dětí, pracuje se na 
zhoubných nádorech seniorů a mladých nemocných.   

5. SEKCE POMOC PSYCHOLOGA: Vzniká ve spolupráci s Psychoonkologickou sekcí ČOS a je rozdělena na 
psychologickou péči na onkologických pracovištích a v hospicích. Nyní obsahuje 9 článků, prezentací psychologické 
pomoci na jednotlivých pracovištích. 

6. SEKCE PREVENCE:  *DOČASNÉ*Prozatím obsahuje odkazy na stránky onkologické prevence 
(prevencenadoru.cz), přehled preventivních prohlídek, zásady zdravého životního stylu a informace o NOP, včetně 
možnosti přihlášení). 

7. CO MUSÍTE VĚDĚT: Úvodní text k webu. Údaje o incidenci, opatřeních vedoucích ke snížení výskytu a 
úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice a o potřebě informovaného pacienta.  

8. INFORMAČNÍ ZDROJE 
� Databáze publikací pro pacienty a jejich blízké – obsahuje 60 brožur v plném znění 
� Internetové odkazy – odkazy na internetové stránky pracovišť, nadací a občanských sdružení a odborných 

společností, které jsou celé, nebo jejich části, určené laické veřejnosti.  
� Knihy - informace o knihách s onkologickou tématikou určené pacientům. 
� Aktuality, akce, soutěže – informace o akcích určených onkologickým pacientům 
 

9. SLOVNÍČEK ONKOLOGICKÝCH POJMŮ:  vysvětlení více než 500 odborných pojmů používaných 
v onkologii. Je propojen do všech článků a do databáze léčiv a uživatel v něm může volně vyhledávat. Návštěvníci 
stránek průběžně žádají o přidání chybějících pojmu.  

10. ONLINE PORADNA& KONTAKTY: Na stránkách není samostatná poradna, pacienti jsou přesměrováni s 
medicínským dotazem na Onkologickou poradnu prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. na serveru iDnes.  Dále 
k dispozici adresa info@linkos.cz  

 
Plán k části pro pacienty a jejich blízké: 
� autorsky zpracovat chybějící diagnózy (ZN varlat, ZN jícnu, ZN hrdla a těla děložního, ZN pochvy, ZN žaludku a 
gestační trofoblastická nemoc) 

� části o transplantacích  a paliativní medicíně se nyní píší a budou zveřejněny v  lednu 2007 


