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VÝSLEDKY = NÁRŮST O 9000 % (OD UVEDENÍ NOVÉ STRATEGIE)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

návštěv 6280 3250 9938 65409 114942 182675 302703 358000
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2003 9 271 3 250
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PROČ aneb METODY

Zásluha ČOS a jejího výboru
důraz na celoživotní vzdělávání lékařů  a informování  pacientů o jejich 
nemoci  => Stránky budovány jako vzdělávací portál pro onkologii 
Vzdělanost lékařů a informovanost pacientů je nutná pro plnění cílů NOP
Linkos je součástí jednotné informační onkologické strategie směrem k 
odborné i laické veřejnosti a nástroj k jejímu uskutečnění

Použité metody: 
Portálový přístup a spolupráce 
Budování vlastních databází a projektů
Interaktivní prvky a nástroje k ovlivnění obsahu webu 
Edukace pacientů lékaři, kteří je léčí
rychlost, spolupráce, aktualizace



PŘEHLED VLASTNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A PROJEKTŮ 
S EDUKAČNÍM ZÁMĚREM NA WWW.LINKOS.CZ

Název databáze Počet 
záznamů

Určení

Kalendář onkologických vzdělávacích akcí 1132 odborníci

Databáze onkologických časopisů 210 odborníci

Online archiv časopisu Klinická onkologie 3413 odborníci

Online verze časopisu Onkologická péče 106 odborníci

Databáze knih s onkologickou tematikou 216 odborníci i laici

Databáze publikací pro pacienty a jejich blízké 97 laici

Databáze tuzemských onkologických abstrakt 3506 odborníci

Průběžná informační služba z literatury 5000 odborníci

Databáze navržených léčebných postupů 296 odborníci

Databáze léčiv (vlastní rozhraní k externím datům) 8000 odborníci

Databáze onkologických léčiv 130 laici

Onkologie na internetu 139 odborníci i laici

Výkladový slovník onkologických pojmů 822 laici

Témata psychologické pomoci 120 laici

Vzdělávací materiály ASCO s lokálními komentáři 52 odborníci



EDUKAČNÍ OBSAH PRO ODBORNÍKY
•Kongresy a 

konference 
•Semináře a 

kurzy 

Vzdělávací 
kalendář 

•odkazy na 
elektronické 
verse

•nakladatel, IF, 
periodicita, 
míra 
zpoplatnění, 

•možnost třídění  
a vyhledávání 

DB časopisů 
(210)

•Plnotextový 
online archiv 
od roku 
1988

•E-rejstříky
•Vyhledávání

Časopis 
Klinická 
onkologie 
(3413)

•Online verze 
časopisu pro 
sestry

•Vyhledávání, 
rejstříky 

Onkologic
ká péče

•Autor, anotace, 
odkazy

•Vyhledávání 
•Třídění

DB onkol. 
knih (200)

•Konferenční 
abstrakta

•Akce se záštitou

DB abstrakt 
ČR (3506)

•Randomizované 
studie

•Průběžná rešeršní 
služba

•1x za měsíc +   FT
Studie (5000)

•ČOS, NCCN, ASCO, 
ESMO, ASH, BSH 

•Rejstříky, vyhledávání, 
třídění

DB navržených 
léčebných 
postupů (300)

•E-verze tištěných zásad
•Elektronická aktualizace

Zásady 
cytostatické 
léčby 
onkologických 
onemocnění

•Externí zdroj 
s vlastním 
rozhraním 

Databáze 
léčiv 

•Popisy a odkazy 
vzdělávacích a 
klinických projektů a 
aktivit

Onkologie na 
internetu (139)

•Překlady 
•Lokální odborné 

komentáře
•12/2009
Vzdělávací 
materiály ASCO

http://www.linkos.cz/odbornici/index.php


EDUKACE PACIENTŮ
•70 autorů
•Jednotná 

osnova 
•aktualizace
•Diagnózy, 

léčebné 
metody, 
prevence

•Věk. skupiny 

Vlastní 
texty

•DB brožur pro 
pacienty (100)

•Plné texty 
•Knihy 

DB   brožur 
a knih 

•Projekty ČOS i externí  
(139)

• základní popis
•Zobrazení dle 

diagnózy  

Databáze 
odkazů

•> 800 pojmů
•na základě 

žádostí 
návštěvníků

Slovníček 
pojmů 

•Grafy 
Incidence  ze 
SVOD k dané 
diagnóze

Incidenc
e

• NOP Online 
•Prezentace 

KOC
•Schéma 

péče
Onkosíť
ČR 

•Databáze 
SÚKL-EMEA

•Podrobnější 
informace

Léčiva 
externě

•Srozumitelně 
•130 účinných 

látek v onkologii

Databáze 
léčiv   

http://www.linkos.cz/pacienti/index.php


ZÁVĚR

Linkos je součástí širokého spektra 
informačních a vzdělávacích aktivit ČOS a jejích 
partnerů na poli snižování incidence a mortality 
onkologických onemocnění v ČR
Důkazem, že je zvolená metodologie 
(kombinace portálového přístupu s vlastními 
zdroji a interaktivními prvky) je funkční, jsou 
dlouhodobé výsledky
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