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Kampaň Zavolaj svojho chlapa

Vážení podporovatelia a sympatizanti,
SLOVENSKÝ PACIENT, občianske združenie, vám
v duchu transparentnosti prináša prehľad svojej činnosti v roku 2017. Prijmite túto výročnú správu ako
dôkaz, že vaša podpora nebola zbytočná a že združenie systematicky pracuje na obnove slovenského
zdravotníctva a pomerov v ňom.
Za najväčší úspech uplynulého roka považujeme
rozhodnutie o bezplatnom parkovaní pred štátnymi
nemocnicami pre všetkých pacientov. Ide o výsledok
takmer štvorročného vytrvalého vyjednávania, na
ktorom sa podieľalo aj naše združenie. Tešíme sa, že
slovenskí pacienti takto ušetria státisíce eur, ktoré
by im mohli chýbať inde.

V roku 2017 sme dosiahli aj ďalšie významné medzníky, za všetky spomeňme zintenzívnenie spolupráce so Slovenskou spoločnosťou všeobecného
praktického lekárstva, teda s ľuďmi, ktorí liečia slovenských pacientov a majú najväčší vplyv na znižovaní chorobnosti v krajine. Veľké poďakovanie za to,
že pri nás stáli, patrí všetkým partnerom, spolupracovníkom a sympatizantom, bez ktorých sa nedá
dosiahnuť veľa.
Heslo „SLOVENSKÝ PACIENT – vždy na strane pacienta“ berieme záväzne. S vašou podporou vás
o tom presvedčíme aj v roku 2018.
Ján Mútala

Naše aktivity
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1. ročník Tulipánového pochodu

Hore rampy bez platenia víťazne

Bratislava sa 9. apríla 2017 pripojila k európskym
pochodom podpory. Spoločnosť Parkinson Slovensko a občianske združenie Slovenský pacient
zorganizovali prvý slovenský pochod solidarity
s názvom Tulipánový pochod. Meral 1 km a zúčastnilo sa na ňom približne 100 ľudí. Na akcii sme
rozdávali naše materiály - Spoznajte Parkinsona,
Špecializované centrá, Cvičenia pre parkinsonikov, Akadémiu pacienta „Parkinsonova choroba“
a brožúru pre príbuzných „Máme Parkinsona. Ako
ho zvládnuť v kruhu rodiny“. Podujatiu predchádzala
dňa 5. apríla 2017 tlačová konferencia s prof. Jánom
Benetinom, prof. Petrom Valkovičom, Katarínou Felixovou a Dušanom Macejkom. Kompletné informácie
spolu s videom z pochodu nájdete na stránke
www.tulipanovypochod.sk

15. mája 2017 prišlo k dohode medzi ministrom
zdravotníctva Tomášom Druckerom a aktivistami
z občianskej iniciatívy Hore rampy bez platenia, ku
ktorej sa od začiatku hlási aj naše združenie. Naša
spoločná 3,5-ročná práca tak nakoniec priniesla
svoj úžitok. Na jej základe od 1. júla 2017 prestali
pacienti platiť poplatky za prvé 4 hodiny parkovania
na 16 parkoviskách pred slovenskými nemocnicami.
Do konca roka k nim postupne pribudli ďalšie 4. Zrušenie vyberania poplatkov pre pacientov bolo realizované na základe príkazu ministra zdravotníctva zo
dňa 13. júna 2017. Pre pacientov a sprevádzajúce
osoby bude vyhradených 70 % z celkového počtu
parkovacích miest, ktoré má nemocnica k dispozícii.

Kampaň na podporu preventívnych prehliadok odštartovala 25. mája 2017 tlačovou konferenciou.
Zúčastnili sa na nej Peter Makara (prezident SSVPL),
Beáta Bláhová (autorka kampane), Ján Mútala (Slovenský pacient) a Miroslav Halecký (Dôvera). Počas nasledujúcich 3 mesiacov bolo na Slovensku
rozmiestnených 600 ks A2 plagátov a 50 000 ks
A5 letákov o význame preventívnych prehliadok
u všeobecných praktických lekárov. 1 000 ks A3 plagátov bolo rozdaných účastníkom na XXXVIII. Výročnej konferencii SSVPL v Starom Smokovci. Kampaň
bola zameraná na zvýšenie počtu prehliadok a FOB
testov najmä v mužskej populácii.

Kampaň proti BODY the exhibition
Naše združenie v septembri podporilo návštevu kanadského právnika Davida Matasa na Slovensku.
Pán Matas sa dlhodobo venuje otázke nelegálneho odoberania orgánov v Číne a k nám prišiel rozprávať o tom, komu patria telá z výstavy BODY the
exhibition. Poskytol viaceré rozhovory, absolvoval
stretnutia s verejnosťou a s poslancami NR SR, na
ktorých potvrdil, že zdrojom plastinovaných tiel sú
mŕtvoly, ktoré dodala čínska tajná polícia.
Pri príležitosti Sviatku zosnulých sme preto, spolu
s ďalšími aktivistami, zorganizovali protest na bratislavských cintorínoch. V novembri a decembri sme
viedli facebookovú kampaň za zrušenie výstavy.
Propagovali sme reláciu RTVS – Reportéri, ktorá sa
venovala pôvodu vystavovaných tiel, a ktorú za 2
mesiace videlo 12 567 ľudí. Súčasťou kampane bol
aj otvorený list ministrovi zdravotníctva Tomášovi
Druckerovi, v ktorom ho žiadame o zosúladenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka s platnou legislatívou na Slovensku. Po zosúladení by sa už takéto výstavy na Slovensku nemali
konať.

Prieskumy
Vážená pacientka, vážený pacient,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je
zhodnotiť Vašu sebestačnosť v aktivitách denného života. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné. Budú slúžiť len na vedecké účely. Na základe výsledkov
pripravíme pre Vás brožúru, obsahujúcu informácie o možnostiach podpory sebestačnosti v
aktivitách denného života, čo by mohlo prispieť k celkovému zlepšeniu kvality Vášho života.
Váš názor je dôležitý, preto vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu. Dotazník odovzdajte svojmu ošetrujúcemu lekárovi – neurológovi, alebo
pošlite na adresu združenia SLOVENSKÝ PACIENT, Súbežná 3/A, 811 04 Bratislava.

predkladatelia

JEDENIE A PITIE

✁

V decembri 2016 sme začali na našej internetovej
stránke www.slovenskypacient.sk so zberom údajov
od pacientov, ktorí trpia Parkinsonovou chorobou.
Počas roka sme robili aj zber papierových dotazníkov, a to najmä medzi členmi pacientskej organizácie Spoločnosť Parkinson Slovensko. Prieskum
vypracovala Slovenská zdravotnícka univerzita a je
súčasťou vedeckej práce jej zamestancov.

✁

Prieskum o Parkinsonovej chorobe

1. Ako zvládate jedenie a pitie?
(označte iba jednu možnosť)
sám bez pomoci
s pomocou inej osoby
nedokážem sám

✁

2. Ktoré konkrétne činnosti pri jedení
a pití Vám robia problémy?
(môžete označiť viac možností)
krájanie potravy
rozlievanie polievky
pri jedení lyžicou
rozlievanie tekutiny pri pití
rozlievanie pri nalievaní tekutiny
do pohára
problémy s prehĺtaním niektorých
potravín, napr. ryže
iné (uveďte) .........................................
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3. Ako riešite problémy s jedením
a pitím v bežnom živote?
(môžete označiť viac možností)
pomáhajú mi príbuzní
používam umelohmotný riad
používam protišmykovú podložku
pod riad
používam na pitie slamku
používam na pitie plastovú fľašu
so sosákom
používam na pitie pohár s uškom

nejem ryžu a drobné cestoviny
iné (uveďte) .........................................

OBLIEKANIE

4. Ako zvládate obliekanie?
(označte iba jednu možnosť)
sám bez pomoci vrátane šnúrok
potrebujem pomoc, ale asi polovicu
činností zvládnem sám
nedokážem sám
5. Ktoré konkrétne činnosti Vám
robia problém pri obliekaní?
(môžete označiť viac možností)
zapínanie a rozopínanie gombíkov
obliekanie a vyzliekanie odevu
obúvanie a vyzúvanie obuvi
obúvanie a vyzúvanie ponožiek
šnurovanie topánok
iné (uveďte) .........................................
6. Ako riešite problémy s obliekaním
v bežnom živote?
(môžete označiť viac možností)
pomáhajú mi príbuzní
používam topánky so zapínaním
na suchý zips
používam odev so zapínaním
na zips
používam obuvák s predĺženou
rúčkou

používam pomôcku na navliekanie
ponožiek
iné (uveďte) .........................................

KÚPANIE A OSOBNÁ HYGIENA

7. Ako ste samostatný pri kúpaní?
(označte iba jednu možnosť)
sebestačný
(sám alebo s pomocou)
nedokážem sám
8. Ako ste samostatný
pri vykonávaní osobnej hygieny?
(označte iba jednu možnosť)
sebestačný pri holení, česaní
potrebujem pomoc

9. Ktoré konkrétne činnosti Vám robia
problém pri kúpaní a osobnej hygiene?
(môžete označiť viac možností)
ranné umývanie
sprchovanie
umývanie vlasov
holenie
strihanie nechtov
česanie
umývanie zubov
iné (uveďte) .........................................
Ako zvládnuť Parkinsona
v kruhu rodiny
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✁

Prieskum: Kto nám najlepšie
poradí, keď ochorieme?
Internetový prieskum o najdôveryhodnejších zdrojoch zdravotníckych informácií z pohľadu pacienta sa
uskutočnil v novembri 2017. Vykonávateľmi prieskumu boli občianske združenie Slovenský pacient
a komunikačná agentúra 2Muse. Na zber dát bol použitý online panel spoločnosti 2Muse, ktorý má vyše
18 000 registrovaných respondentov. Prieskum bol
realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 052 respondetov podľa 5 kritérií: pohlavie, vek, vzdelanie,
región a veľkosť bydliska.
Z výsledkov vyplýva, že ak sa ľudia necítia zdraví, no
zároveň vedia/myslia si, že nejde o nič vážne, najčastejšie hľadajú radu u lekárnika (36 %). Na druhom
mieste sa umiestnili informácie na internete (32 %),
tretie najobľúbenejšie sú rady od známych (23 %).
Zdravotníckym informáciám na internete dôveruje
64 % respondentov. 69 % opýtaných si myslí, že podľa týchto informácií dokáže identifikovať svoje zdravotné problémy. Až 82 % respondentov sa domnieva, že týmto informáciám aj rozumie, čo je pomerne
vysoký podiel. Prieskum bol realizovaný pre Dôveru,
zdravotnú poisťovňu.

Monitoring ATB
Vzhľadom na stále väčšie problémy s účinnosťou antibiotík, preskúmalo naše združenie situáciu
s antibiotikami na Slovensku. Tohtoročný zber dát
bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 613 respondentov v období 21. – 24. novembra 2017, formou online omnibusu.
Pár zistení z monitoringu. CRP test bol vykonaný iba
pri 18 % predpísaných antibiotík. CRP vyšetrenie lekári neurobili u 63 % respondentov, 19 % opýtaných
si na CRP test nevedelo spomenúť. 50 % respondentom zabrali hneď prvé antibiotiká. 31 % respondentov považuje nemocničné prostredie za infekčne bezpečné, oproti 44 %, ktoré ho za bezpečné
nepovažujú. Drvivá väčšina (až 96 % respondentov)
považuje dezinfekciu rúk lekára pred vyšetrením
pacienta za dôležitú, 1 % za nedôležitú a 3 % ju nevedie posúdiť. 15 % respondentov neužíva antibiotiká
správne. 7 % prestáva užívať antibiotiká, keď im je už
lepšie, a 8 %, keď im zmiznú všetky príznaky choroby.
22 % respondentov sa správne riadi pokynmi lekára
a 63 % doužíva celé balenie antibiotík.
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Vo februári sme úspešne ukončili práce na profilovej
brožúre Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb.
Pripravili sme ju pri príležitosti Celosvetového dňa
zriedkavých chorôb. Na príprave textov sa podieľali
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., a Ing. Beáta
Ramljaková, štatutárna zástupkyňa SAZCH.
Ak Vám na nás záleží, pridajte sa k nám!
Bude ná
ás viac počuť.

Vo februári sme nelenili a odovzdali ďalšiu zaujímavú
publikáciu pre rodičov detí so zriedkavými chorobami
– Deti s Marfanovým syndrómom v škole a v škôlke.
Vytvorili sme ju pre Asociáciu Marfanovho syndrómu.
Texty k nej pripravila Alžbeta Lukovičová, predsedníčka AMS. Projekt vznikol vďaka podpore spoločnosti
Deti
s Marfanovým
syndrómom
Slovenská
elektrizačná
prenosová
sústava, a. s., ktov škôlkeroku.
a škole
rú AMS získala v minulom

Vďaka spolupráci so spoločnosťou MedMedia, sme
získali objednávku na vytvorenie brožúry Pripravte
sa na návštevu u lekára. Inšpirácie k obsahu sme
čerpali od Slovenskej spoločnosti všeobecného
praktického lekárstva. Prezident SSVPL, MUDr.
Peter Makara, načrtol témy, odborne zastrešil
brožúru a napísal úvod. Publikáciu finančne
podporila spoločnosť Novartis a SSVPL.

Pripravte sa na návštevu u lekára
Základné rady a odporúčania

www.marfan.sk

Tento rok sme usporiadali 4 tlačové konferencie.
Prvá z nich, 5. apríla 2017, sa uskutočnila pri príležitosti 1. ročníka Tulipánového pochodu. Pozvali
sme novinárov na blížiacu sa pacientsku aktivitu
v Sade Janka Kráľa v Bratislave, ktorou sme sa pripojili k medzinárodným pochodom parkinsonikov po
celom svete.
Pred kampaňou podporujúcou preventívne prehliadky u všeobecných praktických lekárov, sme
23. mája 2017 zavolali novinárov do bratislavského
hotelu Holiday Inn Bratislava. Odštartovali sme tak
pilotný projekt pravidelnej preventívnej kampane.
13. novembra 2017 sme v Hoteli Bratislava usporiadali každoročnú tlačovú konferenciu k Týždňu povedomia o antibiotickej rezistencii – Ako zvládneme
nemocničné infekcie, keď klesá účinnosť antibiotík?
Výstupy z konferencie boli vo všetkých 3 hlavných
televíznych správach.
Napriek tomu, že 13. júna vyšiel príkaz ministra
zdravotníctva ohľadom Prevádzkového poriadku
parkoviska nemocníc, mnohé z nich sa ho rozhodli
nedodržiavať, čím vznikla na niektorých miestach
chaotická situácia. To využila Slovenská parkovacia asociácia na jeho spochybnenie. Preto sme
20. novembra 2017 zvolali novinárov na tlačovú
konferenciu s názvom Ohrozené demokratické práva občanov, aby sme im podali svedectvo z nášho
prieskumu a odvrátili tlak asociácie.
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Koncom roka sme pripravili novú autorskú brožúru
na tému, ktorá sa týka každého pacienta – Generické
lieky, s podtitulom „Nie sme horšie, sme len novšie“.
Z textov redakčných farmaceutov brožúru do finálnej
podoby previedol Ján Mútala. Vďaka podpore bude
brožúra vytlačená začiatkom roka 2018. Veríme, že
sa vám bude páčiť.

Nie sme horšie
sme len novšie

Tlačové konferencie
Pripravte sa na návštevu u lekára

Brožúra Generické lieky

Generické
lieky

Alžbeta Lukovičová

Vydavateľská činnosť
Deň zriedkavých chorôb s novou
brožúrou od Slovenského pacienta

Deti s Marfanovým syndrómom
v škole a v škôlke

Vzdelávanie členov združenia

Vystúpenia na konferenciách
XVIII. Výročná konferencia SSVPL
v Starom Smokovci

2. ročník Rožňavského veľtrhu
pre seniorov

31. januára – 1. februára 2017
Kurz LEADERSHIP 2.0, Bratislava

27. februára – 1. marca 2017
Mediálny tréning, Piešťany

XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL, ktorá sa konala
12. až 14. októbra 2017 v Starom Smokovci, bola
pre nás výnimočná. Predseda združenia Radoslav
Herda tu mal 3 výstupy: s projektom novej stránky www.ssvpl.sk, so spoločnými aktivitami nášho
združenia a ssvPl v oblasti prevencie a s pilotným
projektom kampane Zavolaj svojho chlapa.

Napriek tomu, že sme sa na prvom ročníku zúčastnili iba prezentáciou Pacientsky kompas, ktorú odprednášala Silvia Lengová, druhý ročník, ktorý sa
konal 17. 10. 2017, sme si už nenechali ujsť a prišli
na veľtrh s prezentáciou osobne. Tento rok sme sa
venovali zlepšeniu vzťahu lekára a pacienta, najmä
tomu, na čo sa má pacient sústrediť pri návšteve
u lekára.

Predseda združenia, Radoslav Herda, sa zúčastnil na
kurze LEADERSHIP 2.0, organizovanom občianskym
združením Partners for Democratic Change. Bývalý
riaditeľ a senior konzultant, PhDr. Dušan Ondrušek,
CSc., účastníkom predviedol rôzne štýly vedenia, zasvätil ich do teórie a praxe leadershipu, a zahral si
s nimi spoločenské hry na tému líderstva.

Vďaka organizácii AOPP a agentúre Seesame,
s podporou Eupati, sa podarilo zorganizovať mediálny tréning pre pacientske organizácie. Dozvedeli
sme sa, ako poskytovať prvú pomoc, čo očakávať
od médií, ako fungujú, ako s nimi komunikovať, ako
vyzerá štruktúra tlačovej konferencie a ako ju zorganizovať. V závere sme spolu so Spoločnosťou Parkinson Slovensko odprezentovali Tulipánový pochod
prítomným organizáciam.

Mediálne výstupy
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O pohotovostiach pod pyramídou
na Rádiu Regina
V stredu 1. februára, Ing. arch. Radoslav Herda diskutoval s Ing. Petrom Salonom, riaditeľom Sekcie stratégie
a programov o pripravovanom návrhu o pohotovostiach na Slovensku. Diskusia prebehla na Rádiu Regina
v Klube komunálnej politiky.

Senior klub na RTVS
Do priestorov nášho združenia zavítal štáb z programu
Generácia, aby s nami natočil reportáž o tom, čo robíme pre pacientov. V relácii sme okrem iného vysvetlili,
ako si pacienti môžu vybaviť preukaz zdravotne ťažko
postihnutej osoby. 3. júna 2017 ju odvysielali na RTVS.

Správy a komentáre o antibiotikách
V rámci kampane Týždeň povedomia o antibiotikách,
predseda združenia Radoslav Herda vystúpil 13. novembra 2017 vo večernej relácii Správy a komentáre
na RTVS. Popularizoval neradostnú víziu neúčinnosti
antibiotík, ktorá sa v blízkej budúcnosti dotkne takmer
každej rodiny.
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11. septembra 2017
Seminár Polarizácia v spoločnosti
PDCS, Bratislava
Skvelá diskusia o „Polarizácii v spoločnosti“. Videá
o tom, čo sa dialo pred 30 rokmi a čo dnes. Na lanku zavesené pohyblivé krúžky symbolizovali premeny postojov na škále. Množstvo skvelých otázok.
O každej z nich by sa zišla samostatná diskusia. Ale
na jeden okruh nebolo dosť času. Nestihli sme hovoriť o tom, že vo výnimočných situáciách môže byť
užitočná polarizácia, aj extrémne postoje. Veľká vďaka všetkým za účasť a obohacujúcu diskusiu.

7. marec – 13. jún 2017
Mediálna škola .týždňa, Bratislava
12 interaktívnych lekcií, 11 lektorov, tvorivé úlohy
a výjazd do terénu. Taká bola tohtoročná Mediálna
škola .týždňa 2017. 22 účastníkov sa od ostrieľaných novinárov učilo veci z praxe, išli s nimi do terénu, spracovali tému a vytvorili vlastný časopis .pointa. Vďaka mediálnej škole sme sa mohli stretnúť
a pracovať s redaktormi .týždňa, ktorí nám poskytli
svoje know-how a cenný feedback.

22. – 27. októbra 2017
Leadership of tomorrow, Modra

8. – 10. decembra 2017
Rečnícky kurz – Speak Up, Bratislava

Našho nového fundraisera, Tomáša Svobodu, sme
hneď od začiatku zapojili do celoročného tréningového a mentorského programu, ktorý je zameraný
na vedenie, rozvoj a jedinečné príležitosti pre sektor
mimovládnych organizácií. Počas jedného týždňa sa
Tomáš zdokonaľoval v základných oblastiach rozvoja
v osobnom, organizačnom, profesionálnom vedení
a vo vedení komunity. Nadobudnutými vedomosťami
teraz obohacuje a rozvíja naše združenie, najmä pri
pri získavaní finančných prostriedkov.

Počas 3 dní si predseda Radoslav Herda prakticky aj
teoreticky prešiel všetkým, čo potrebuje silný rečník.
Naučil sa, ako sa buduje dôvera, ako si získať a udržať pozornosť, ako sa odlíšiť a byť zapamätateľný,
ako vytvoriť pútavú a presvedčivú prezentáciu, ako
zvládať otázky, námietky a útoky z publika, ako inšpirovať druhých, ako argumentovať a presvedčiť ich
o svojom názore, ako zvládnuť trému, intenzívnu prácu
s hlasom, gestami a rečou tela, alebo ako improvizovať o čomkoľvek a kedykoľvek.

Projekt www.slovenskypacient.sk
Rekordná návštevnosť

Akadémia pacienta aj tento rok

Každý rok zaznamenávame nárast návštevnosti vďaka optimalizovanému obsahu, ktorí číta stále
viac čitateľov. Tento rok sme dosiahli o tretinu vyšší počet unikátnych návštevníkov a prekročili sme
(s 1 539 946) jeden a pol miliónovú hranicu. Zároveň
sme takmer o 40 % zvýšili návštevnosť stránky. Minulý rok sme zaznamenali 2 362 408 návštev.

V spolupráci s vydavateľstvom pacientskych časopisov Medmedia, s.r.o., sme sa aj tento rok zapojili
do projektu Akadémia pacienta. Podieľali sme sa na
vydaní a propagácii 3 vzdelávacích brožúr - Reumatológia, Trombocytopénia a Sclerosis multiplex IV.
časť. Projekty pomohli mnohým pacientom a zároveň umožnili našemu združeniu získať financie na
činnosť a prevádzku.

Stretnutie s autormi portálu
26. januára sme v reštaurácii na Vajnorskej ulici 44
odštartovali tradíciu spoločných stretnutí s autormi, ktorí píšu pre náš webový portál. Pozvanie na
stretnutie prijalo 6 autorov, študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Tím, ktorý pred 2 rokmi
vyhral súťaž v písaní textov pod názvom Univerzitný
pohár 2015, vedie Mgr. Peter Šišovský.

Projekt Život bez antibiotík
5 videí s prof. Katarínou Horákovou
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V marci tohto roku sme dokončili sériu piatich videí
so známou slovenskou autorkou a popularizátorkou prevencie, Prof. RNDr. Katarínou Horákovou,
DrSc. Rozprávali sme sa s ňou o možnostiach, ktoré
nám poskytuje sama príroda. Skorým rozpoznaním
príznakov a zapojením prírodných látok do procesu liečenia, môžeme oddialiť alebo úplne predísť
predpisovaniu antibiotík. Každé nepoužité antibiotikum znižuje rezistenciu na ATB a nepoškodzuje náš
organizmus.

Tretí grant od WHO/Europe
Tak ako po uplynulé roky, aj v roku 2017 sme vďaka
grantu WHO/Europe zorganizovali Svetový týždeň
zvyšovania povedomia o antibiotikách. Tretí novembrový týždeň tradične patrí tejto téme a my sme pripravili tlačovú konferenciu, preložili video, pripravili
nový návrh stránky pre laickú a odbornú verejnosť,
spracovali omnibusový prieskum „Monitoring ATB“
a pripravili správu o nozokomiálnych infekciách. Pripravili sme sa na rok, v ktorom bude hrať dôležitú
úlohu vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
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Úspešný štart blogov
9. novembra sme na našom portáli rozbehli nový
formát článkov - blogy. Obzvlášť sa darilo našej novej blogerke Erike Mokrý, ktorá momentálne žije vo
Francúzsku. Jej minuloročné 3 blogy „Operácia sa
nepodarila, pacient neprežil“, „Návštevné hodiny
v nemocniciach: Prídete, keď to povieme my“, „Každý
má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale...“
zaznamenali v roku 2017 celkovo 4 690 návštev. Zároveň sme pomohli pani Jane Mravíkovej z Košíc, ktorá roky bojuje za spravodlivé posúdenie smrti jej nebohého manžela a za bezpečnosť všetkých pacientov
na Slovensku.

Sekciové stránky
Vďaka podpore spoločnosti Boehringer Ingelheim
Pharma na Slovensku sme realizovali veľký projekt
zvyšovania povedomia o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Vytvorili sme podstránku s testami, akadémiou pacienta, infografikami a zaujímavými článkami, zameranými na rozlišovanie prvých príznakov
ochorenia. Sekciovú stránku CHOCHP a články na nej
navštívi mesačne viac než 8 000 ľudí.

Úspešný rok s Google
Na začiatku roka sme získali grant od spoločnosti
Google na podporu nášho portálu. 6 mesiacov sme
využívali služby Adwords na zvyšovanie čítanosti
našich článkov. Od júla sme zmenili stratégiu a namiesto podpory začali využívať banery Google, známe ako Adsense. V roku 2017 sme vďaka tomuto
systému získali pre združenie 5 116 EUR.

Spolupráca s partnermi združenia

Medziročný nárast návštevnosti
www.slovenskypacient.sk

Slovenská spoločnosť všeobecného
praktického lekárstva
Tento rok sme zintenzívnili spoluprácu našeho
združenia so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva. Popri opakujúcej sa letákovej kampani zvyšujúcej povedomie o antibiotikách
a kampani na zvýšenie návštevnosti preventívnych
prehliadok, sme tento rok pridali spoluprácu aj na
petícii proti povinnosti všeobecných praktických
lekárov vykonávať bezodkladne obhliadky mŕtvych. Petícia dopadla úspešne a svojou časťou sme
prispeli k pozitívnej zmene v legislatíve.
„Všeobecný praktický lekár má predovšetkým slúžiť svojim pacientom. Má riešiť ich naliehavé zdravotné situácie. Vzhľadom na konflikt s touto jeho
základnou úlohou, považujem uloženie povinnosti
bezodkladných prehliadok zosnulých za neprimerané,“ uviedol Ing. arch. Radoslav Herda z OZ Slovenský pacient.
Pre SSVPL sme na jeseň realizovali návrh
a programovanie novej stránky spoločnosti www.
ssvpl.sk, ktorú budeme v roku 2018 plnohodnotne
administrovať a spolupracovať pri príprave obsahu.
Podporu primárnej praxe považujeme v združení za
jeden z významných cieľov, keďže zdravotný stav
Slovákov priamo súvisí s kvalitnou starostlivosťou
lekárov prvého kontaktu.
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Slovenská diabetologická asociácia
Spolupráca so všeobecnými praktickými lekármi nie je jedinou spoluprácou so zdravotníckymi
pracovníkmi. V roku 2017 sme začali pôsobiť aj
v oblasti cukrovky. Spojili sme sa s novovzniknutou
Slovenskou diabetologickou asociáciou, pre ktorú
sme vytvorili logotyp a realizujeme podporu online
projektov pre diabetológov www.lekar.sdia.sk a laickú verejnosť www.sdia.sk. Poskytovaním týchto
služieb napomáhame k finančnej stabilite združenia
a k napĺňaniu jeho cieľov, konkrétne k lepšej spolupráci medzi lekármi a pacientmi.

PŘEJÍT K PŘEHLEDU

- Nechcená návštevnosť
www.slovenskypacient.sk
Přehled publika

1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Všichni uživatelé

Porovnat s hodnotou: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

+0,00 % Návštěvy

Přehled

1.1.2017 - 31.12.2017:

Návštěvy

1.1.2016 - 31.12.2016:

Návštěvy

300 000

150 000

l…

duben 2017

červenec 2017

říjen 2017

New Visitor
Návštěvy

Uživatelé

Zobrazení stránek

39,98 %

33,28 %

27,34 %

Počet stránek na 1 návštěvu

Prům. doba trvání návštěvy

Míra okamžitého opuštění

-9,03 %

-22,07 %

5,94 %

2 362 408 vs. 1 687 616

1 539 946 vs. 1 155 391

Returning Visitor

1.1.2017 - 31.12.2017

2 836 155 vs. 2 227 220
38%

1,20 vs. 1,32

Ústav sociálnej a behaviorálnej
medicíny UPJŠ Košice
Koncom roka 2017 sme začali s Ústavom sociálnej
a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach pripravovať brožúru Skleróza multiplex:
Ja a moje vzťahy. Spojili sme naše zručnosti a vedomosti a vytvorili edukačnú pomôcku pre pacientov so SM a ich príbuzných. Odpovedali sme v nej
na najzložitejšiu otázku, ako sa rozprávať o svojom
ochorení so svojím okolím – s deťmi, partnermi,
rodičmi, príbuznými a ľuďmi na pracovisku. V roku
2018 plánujeme využiť toto spojenie vedeckého
prístupu a skúsenosti s pacientmi na vytvorenie
ďalších edukačných brožúr.

00:00:57 vs. 00:01:13

62%

87,84 % vs. 82,91 %

1.1.2016 - 31.12.2016

% nových návštěv

-6,39 %

62,00 % vs. 66,23 %
33,8%

66,2%

Jazyk
www.zivotbezantibiotik.sk

Návštěvy

Adsense
1. sk
www.zivotbezantibiotik.sk

Prehľad
publika
1.1.2017
- 31.12.2017

1 572 793

1.1.2016 - 31.12.2016

1 063 472

Všetci používatelia
Relácie: +0,00 %

47,89 %

Změněno v procentech

Návštěvy v %

PREJSŤ NA PREHĽAD
66,58 %

% 2017
1. 1. 2017 - 63,02
31. 12.

Porovnať s: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
5,65 %

2. sk-sk
Prehľad
1.1.2017 - 31.12.2017

521 300

1.1.2016 - 31.12.2016

402 443

1.1.2017 - 31.12.2017:
Změněno v procentech
1.1.2016 - 31.12.2016:
3. en-us

Relácie

29,53 %

Relácie

22,07 %
23,85 %
-7,47 %

30 000

1.1.2017 - 31.12.2017

120 842

1.1.2016 - 31.12.2016

90 042

15 000

34,21 %

Změněno v procentech

5,12 %
5,34 %
-4,13 %

4. cs
j…

1.1.2017 - 31.12.2017

apríl 2017

júl 2017

október 2017

New Visitor
Relácie

Používatelia

Zobrazenia stránky

110,62 %

102,13 %

96,07 %

227 642 v. 108 080

271 894 v. 138 673

Počet stránok na reláciu

Priem. trvanie relácie

Miera okamžitých odchodov

-6,91 %

-7,70 %

3,90 %

1,19 v. 1,28

V závere roku 2017 sme pripravili aj prvé návrhy
edukačnej kampane zameranej na kolorektálny karcinóm. V spolupráci s Petrom Minárikom a SSVPL
pripravujeme na rok 2018 cyklus edukačných materiálov, ktoré sa stanú základnou výbavou ambulancií
všeobecných praktických lekárov.

188 181 v. 93 101

% nových relácií

-4,84 %

00:00:45 v. 00:00:49

Returning Visitor

1.1.2017 - 31.12.2017

18,3%

89,29 % v. 85,94 %

81,7%

1.1.2016 - 31.12.2016

14,1%

81,71 % v. 85,87 %

85,9%

Jazyk

Relácie

% Relácie

1. sk
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1.1.2017 - 31.12.2017

147 746

1.1.2016 - 31.12.2016

64 068

% zmeny
2. sk-sk

130,61 %

64,90 %
59,28 %
9,49 %
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IČO: 42 184 371
DIČ: 2023317483

Anna Habdáková
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