
Linkos 2016

Pro jednání Výboru ČOS dne  19. dubna 2016

17 let pro lékaře a zdravotníky 
10 let slouží pacientům a jejich blízkým 



Program

 Statistika - Návštěvnost Linkos 2015  
 Plán rozvoje Linkos 2016 a dále
 Financování
 Vzdělávání praktických lékařů na Linkos
 Otázka využití sociálních médií 
-------------------------------------------
 Lékařská videokonferenční síť



návštěv Denně 
(průměr)

Měsíčně 
(průměr)

Ročně 
(absolutní čísla)

2003 9 271 3 250
2015 2 317 70 488 845 850

Počet uživatelů 
internetu
2,5 mil
7 mil

Návštěvnost Linkos od roku 2003 vzrostla o 26 tisíc % 

Vlivy na návštěvnost:
• Nárůst počtu uživatelů internetu
• Aktivnější internetoví uživatelé a pacienti  (56,3% využívá internet k vyhledávání informací o zdraví / z 

celkového počtu obyvatel je to 41,8 % )*
• Nárůst nemocných 
• Úspěchy české onkologie, práce výboru ČOS
• Spolupráce s jinými organizacemi a weby 
• Rozšíření obsahu portálu  
• Léta budování povědomí – Linkos oslaví letos 17 let (českému internetu je 23 let)
• Optimalizace pro vyhledavače – přední pozice 

Zdroj:  1. ČSÚ, šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 2. NetMonitor, leden 2015



845 850 návštěv
556 tisíc uživatelů
1 634 136 zobrazených stránek
meziroční nárůst 15,68% 
zřetelný rozdíl mezi 1. a 2. pololetím

2015



Vývoj návštěvnosti 2002-2015
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Návštěva měřená dle metodiky IFABC (Na vrcholu) a GoogleAnalytics. 



Zdroje návštěvnosti – odkud se přichází
Zdroj návštěvnosti % z celku Návštěv/ rok
Google* 49,70 302 868
Seznam* 34,36 209 384
přímo – zadání adresy 8,38 51 090
Centrum 1,28 7 801
Onkoportal.cz 1,05 6 418
Bing 0,42 2 562
Wikipedia 0,34 2 082
MojeMedicina.cz 0,30 1 858
FaceBook 0,24 1 463
MOÚ.cz 0,22 1 345
…celkem  901  0,2  1 000

Hlavním a jediným zdrojem návštěvnosti jsou profesionální nespecializované vyhledavače a přímá návštěvnost. 



Financování - princip samofinancování 
Zdroje 

 Edukační granty (farma)
 Dary mimo farmaceutický průmysl a zdravotnictví
 Drobné dary návštěvníků (Paypal, Darujme) 
 Placené služby – nutná revize ceníku a podmínek uveřejňování informací)

Výdaje - 2016 - důraz na aktualizaci softwaru a programování 
 Upgrade softwaru (PHP, Zend Framework, skripty) 
 Programování (nové funkce, přehrávač videí, ..)
 Správa webu, management sociálních sítí, organizace
 Autorské honoráře (odborné texty, poradny)
 Hosting 
 Monitor tisku 
 Videa, natáčení, webcasty
 „Marketing“  

Darujme.cz 
- Výhradně neziskové 

organizace
- 2% z celkové výše daru
- Bez nutnosti registrace veřejné 

sbírky
- Přehled dárců



Plány
Obsah
 zaměření na pacienty
 Anglickou část postavit ne jako překlad české, ale jako 

jednoduchou a vypovídající prezentaci úspěchů naší 
onkologie

 Webcasty z kongresů – vzdělávání PL
 Pravidelné rubriky

 Co nového v sekcích? 
 Co se děje v onkologii
 Z kongresů

 Větší využití sociálních sítí směrem k laické veřejnosti 
(FB NOP), přihlášení se k NOP Online

---------------------------------------------------
 Přenosy 
 Mobilní aplikace pro pacienty

Legislativně
 Konzultace se SUKL
Technicky
 optimalizace pro mobilní média 
 Upgrade zdrojových kódů (PHP, 

Zend Framework, JS..) a dalších 
skriptů  

 Vlastní přehravač videí



Proč mobilní Linkos? 
Z jakých zařízení se přistupuje na Linkos?

2011

73%

19%
8%

2015
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3 kroky k mobilnímu Linkos:
• Odstranění technologií, které mobilní zařízení neumí
• Optimalizace pro mobilní zařízení / malé obrazovky 
• Mobilní aplikace Linkos pro pacienty – může nahradit 

stojany (e-Book Modré knihy už máme)



Proč sociální sítě? 
FB: 4-4,5 milionu aktivních uživatelů; YouTube: 5,6 milionu, Twitter:  300 000
Nyní:
 Popularizace Národního onkologického programu – Už máme FB stránky
 Zvyšování povědomí občanů o prevenci a screening  - kampaně k dnům pro zdraví 

 Den pro zdravá prsa, Movember, Světový den boje proti rakovině, Evropský den melanomu, Světový den bez tabáku, Mezinárodní den lymfomu
Sociální sítě – inspirace:  
 FB: Spolupráce členů výboru na Facebooku NOP? 
 FB/TW: Komentáře k mediálním hitům – korekce mýtů, pověr, nepravd  
 TW: Upřesňuje, informuje, vzdělává ve 140 znacích – informace přebírá tisk
 Kampaně: 

 „ČOS již 10 let informuje pacienty na svém webu“
 Kampaň „Připojte se k NOP na FaceBooku“ 

 Kardio35 - pracovní skupina pro mladé kardiology do 35 let 



Vzdělávání praktických lékařů v 
onkologické problematice na Linkos
 Sekce primární péče – 70+20 přednášek pro PL

 Péče o onkologického pacienta v ordinaci PL (zvládání NÚ,  výživa, 
paliativní péče) 

 Onkologická prevence v ordinaci PL
 Sociální problematika 

 Využití pro e-learning
 Přidat kvíz/test
 zařadit do registru kontinuálního vzdělávání / CME

 Jednoduché, bez dalšího nároku na čas onkologů 



Predikce na rok 2016

na základě návštěvnosti za leden-duben 2016 a návratu k 
dvojcifernému růstu   

926 tisíc – 1,02 mio



Lékařská videokonferenční síť v onkologii
Uživatelé sítě
 70 nemocnic
 Nejen onkologie 
 470 uživatelů – z toho: 

 252 onkologických 
 107 hemato-onkologických
 Ostatní- dermatologie, gynekologie, revmatologie, Tx, 

nefrologie, pneumologie
Využití a možnosti využití 
 Multidisciplinární spolupráce – indikační semináře 

(např. Mammární tým Praha)
 Mezioborová spolupráce
 Schůze výborů a skupin (př. SČP)
 Koordinátoři registrů 
 KOC – regiony


