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Přednášky pro praktické lékaře 

 Přednášky pro PL na BOD jsou natáčeny od roku 2013 

 Na Linkos je umístěno celkem 105 přednášek pro praktické 
lékaře, z toho

 88 přednášek natočených na sympóziích „Onkologická problematika 
v ambulanci praktického lékaře“ 

 17 dalších v rámci seminářů o výživě, kouření a paliativní péči 

 1/3 přednášek má více než 100 shlédnutí

 1/3 přednášek má mezi 50-99 shlédnutí

 Zbytek má méně, než 50 shlédnutí 

Přednášky semináře Onkologická problematika v ordinaci praktického 
lékaře celkem dosud  zaznamenaly 36 136 zobrazení od 27 358 
unikátních návštěvníků.



Přednášky pro praktické lékaře – návštěvnost Linkos

 Celkem na Linkos přednášky zobrazeny 11 443 x z toho 7 780 unikátně 
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Přednášky pro PL - závěr

 36 136 zobrazení 105 přednášek za 4 ročníky seminářů na BODu
ukazuje, že natáčení přednášek pomáhá s rozšířením informací výrazně 
většímu počtu lékařů, než se účastní na seminářích 

 V minulých letech byla největší návštěvnost přednášek pro PL z portálu 
MojeMedicina (přednášky pro PL jen do roku 2015, nyní pod registrací). 

 Více než 100% nárůst z roku 2015 na rok 2016 na Linkos slibuje 
výrazný nárůst návštěv přednášek na Linkos

 Přednášky ze seminářů jsou základem připravovaného e-learningu pro 
PL na Linkos



PREVENTIVNÍ PORADNA NA LINKOS

 Od 2013

Kategorie poradny:
 Prevence nádorů zažívacího traktu

 Prevence nádorů plic, průdušek a 
pohrudnice

 Prevence nádorů dětí a mladistvých

 Prevence nádorů prsu a 
gynekologických zhoubných nádorů

 Dědičná rizika nádorového 
onemocnění

Tým poradců o prevenci
 MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

 Doc. MUDr. Lenka 
Foretová , Ph.D.

 MUDr. Renata Neumanová, 
Ph.D., MBA

 prof. MUDr. Jana 
Skřičková, CSc.

 MUDr. Milana Šachlová, 
CSc.et Ph.D.



PREVENTIVNÍ PORADNA NA LINKOS – počty dotazů 
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PREVENTIVNÍ PORADNA NA LINKOS – počty dotazů
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PREVENTIVNÍ PORADNA NA LINKOS –
návštěvnost

 Ne každý se odváží zeptat, ale 
hledá podobný problém

 Stránka s dotazy a odpověďmi 
byly zobrazeny celkem 24 368 x

 Unikátně 17 462 x
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Otázky a odpovědi o prevenci rakoviny - videa

 21 videí 

 Rozhovory, záznamy

 Celkem 14 569 shlédnutí (Linkos)

Největší zájem: 

 Prevence ZN zažívacího traktu

 Výživa v prevenci

 Gynekologické nádory

 Prs

 Urologie

 Plíce a kouření



Otázky a odpovědi o prevenci rakoviny – návštěvnost videí
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Prevence na Linkos - plány

 V připravované přestavbě Linkos bude onkologická 
prevence jednou ze 4 hlavních samostatných sekcí! 

 Navázána na sociální média


