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A Daganatos Betegek Gyógyításáért és Rehabilitációjáért Alapítvány által kiadott, a
Magyar Klinikai Onkológiai  Társaság (MKOT) partnerségével  működő Rákgyógyítás.hu
portál  és  a  Rákgyógyítás  Magazin  Magyarország  egyik  legolvasottabb  onkológiai
tematikus, tudományos-ismeretterjesztő civil médiuma.

Rendületlenül növekvő látogatottság
 A  Rákgyógyítás.hu  portál  2011-2013-ban  stabil,  600  ezer  feletti  látogatói

forgalmat bonyolított, a 2013 végi  megújulás révén látogatottságunkat 2014-
ben 774 ezerre növeltük, amelyet 2015-ben újabb 30 százalékos ugrás követett:
1 millió 2 ezer látogatással zártuk az évet.  2016-ban a dinamikus emelkedés
tovább  folytatódott:  közel  25%-os  növekedéssel  1.245.485  látogatást
regisztráltunk. (Google  Analytics).  A  honlap  az  egyre  erősebb  internetes
tartalomverseny  és  egyes  webes  kiadók  agresszív  keresőoptimalizálási  és
marketingstratégiája közepette is jelentősen növelni tudta forgalmát.

 A  2016-ben  mért  1.245.485  látogatáshoz  hozzáadódik  az  Alapítvány  által
működtetett  daganatterápiás  oldalak látogatottsága, továbbá az országszerte
negyedévenként  15  ezer  példányban  terjesztett,  ezáltal  több  tízezer
rákbeteghez, illetve érintett családhoz eljutó nyomtatott Rákgyógyítás Magazin
olvasottsága. Az elérést tovább növeli a Rákgyógyítás.hu oldalról átvett cikkeink
forgalma  a  médiapartnerként  együttműködő  tematikus  egészségügyi  és
hírszolgáltató portálokon.

  LÁTOGATOTTSÁG 2008-2016  
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Kommunikációs stratégia
 A Rákgyógyítás egy jól célzott tudományos-ismeretterjesztő civil porfólió. Nem

az általános  forgalom növelése  a  célunk,  hanem hogy a daganatos  betegség
gyanújával  vagy  diagnosztizált  rákbetegséggel  élők  és  hozzátartozóik
találkozzanak  a  Rákgyógyítás  marketingtől  független  betegtájékoztató
útmutatásaival,  esetismertetéseivel,  a  betegségleírások,  valamint  a
daganatellenes és a szupportív kezelések bemutatásával.

Forgalom   forrása
 2016-ban  nőtt  a  visszatérő  látogatók  aránya:  60%  új,  40%  visszatérő  olvasó

(2015: 64:36%) 
 A látogatók  döntő  többsége,  80%-a  2016-ban is  internetes  keresőn keresztül

érkezett az oldalra. A Google az értékes, releváns tartalmú, más honlapok által
gyakran  hivatkozott  honlapokat  helyezi  előtérbe  a  keresési  listákban,
önmagában tehát ez az arány is  fontos visszaigazolás  –  különösképpen, hogy
nem fut a portálnak promotált Google-hirdetése.

 2016-ban is több száz külső internetes oldalon szerepelt olyan Rákgyógyítás.hu
oldalra mutató link, amely olvasót hozott a portálra.

Platformok:
A Rákgyógyítás.hu alkalmazkodott az internethasználati szokások változásához, amit
visszaigazol a látogatóink eszközhasználatára vonatkozó kimutatás is:  2016-ban már
olvasóink 44,9%-a mobiltelefon, 7%-a pedig tablet képernyőjén olvasta portálunkat.

  
  2012.          2013.                  2014.            2015.        2016.    

DESKTOP: 94,21%           85,90 %      71,08 %      58,43 %               47,74%
MOBIL:  4,69 %           11,20 %      23,48 %      34,51 %               44,94%
TABLET:  1,10 %             2,90 %        5,44 %          7,06 %                 7,35%
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Rákgyógyítás Magazin országos terjesztésben
✔ 2008 óta rendszeresen megjelentetjük a Rákgyógyítás Magazint, ami 3 havonta

ingyenesen jut el a klinikákra, kórházakba, betegszervezetekhez, illetve postai
megrendelés révén közvetlenül a betegek otthonába.

✔ Az újság nem tartalmaz egyetlen hirdetést és reklámot sem.
✔ A 15 ezer példányban megjelenő lap egy-egy lapszámát általában több ember

olvassa, ezért a családtagokkal együtt negyedévente mintegy 40 ezer daganatos
betegség által  közvetlenül vagy közvetve érintett embert  érünk el  szerte az
országban.

✔ A  lapban  megjelenő  cikkeket  –  késleltetéssel  –  az  online  felületen  is
megjelentetjük, amivel újabb emberekhez, kiszélesített olvasóbázishoz jutnak
el anyagaink.
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200 kérdés – 200 válasz modellprogram

Új kezdeményezésként új, tematikus rovatot
indítottunk portálunkon:
200 kérdés – 200 válasz

Átfogó  tudásbázist  alkottunk  meg,  amely
részeként 2016-ban elsőként a vastagbélrákos és
végbélrákos  betegek  és  családtagjaik  számára
tettünk  közzé  200  közérthető  cikket  a  betegség  kialakulásáról,  a  diagnózisról,  a
szűrésről, a hagyományos és új kezelési lehetőségekről, a mellékhatásokról, a fizikai
és  lelki  kihívásokról.  Célunk,  hogy  a  betegek  egyetlen,  reklámmentes  felületen
megtaláljanak minden fontos információt, amely – a diagnózistól a hospice ellátásig – a
betegút bármely szakaszában felmerülhet. Az összefoglalót a kezelőorvosok is ajánlani
tudják pácienseink és a hozzátartozók számára, hogy az érintettek felkészülése által
hatékonyabbá válhassanak az orvos-beteg találkozók.

A  rovatban  nemcsak  a  kolorektális  rákkal  küzdők  találnak  hasznos  információkat,
ugyanakkor a célzott  betegedukáció részeként tervezzük, hogy a 200 kérdés -  200
válasz rovatot más daganatos betegségtípusokra is kidolgozzuk és publikáljuk.

A kezdeményezést országos sajtóvisszhang kísérte: online és print médiumok, rádiók is
hírt adtak a rovatról. A szakmai, a közéleti és a bulvársajtó figyelmét is felkeltettük.
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Társadalmi kapcsolatok, médiapartneri hálózat és közösségi média

✔ A Rákgyógyítás.hu és a Rákgyógyítás Magazin szakértői, az együttműködő civil
szervezetek is rendszeresen megnyilvánulnak a médiában. A lapszámokról hírt
adnak a betegedukációs és orvosszakmai oldalak, rádiók egészségügyi műsorai.

✔ A  Rákgyógyítás.hu  oldalon  megjelenő  cikkek  olvasottságát  növelik  a
betegszervezetek,  egészségügyi  és  orvosszakmai  szakportálok  hivatkozásai
(Gyógyulj Velünk Egyesület, Magyar Rákellenes Liga, Sztómainfo, Daganatok.hu,
Weborvos, Medical Online, MKOT.hu, stb.).

✔ A  Rákgyógyítás.hu  által  kiadott  közlemények  megjelennek  a  hazai  online
sajtóban,  tudományos-ismeretterjesztő  cikkeinket  időről-időre  átveszik  más
orgánumok  is,  amely  révén  anyagaink  olvasottsága  indirekt  módon  is  nő,
portálunk ismertsége erősödik, a portálra mutató külső link-hivatkozások száma
gyarapszik.

✔ A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság és a Magyar Pszichoonkológiai Társaság
állandó  szakmai  partnersége  mellett  korábbi  tematikus  projektekben  más
szakmai  szervezetekkel  is  együtt  dolgoztunk:  Magyar  Tüdőgyógyász  Társaság
Onkopulmonológiai Szekció, Magyar Urológus Társaság

✔ Facebook-profilunk  (www.facebook.com/rakgyogyitas)
aktív  szerkesztése  újabb  olvasókört  ér  el,  s  szélesíti
kapcsolatainkat, ismertségünket, cikkeink idézettségét

✔ Civil  szervezetek,  intézmények,  vállalatok  küldik  meg  közvetlenül
információikat  a  szerkesztőségnek,  ezekből  szigorú  szerkesztési  alapelveink
nyomán  szűrjük  ki  azokat,  amelyeket  közzéteszünk,  illetve  feldolgozunk  az
Alapítvány kommunikációs csatornáin.
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2016. NOVEMBER 16.: SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS DAGANATOS BETEGEK NAPJA BUDAPESTEN

A MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA RÉSZEKÉNT;
BODOKY GYÖRGY ALAPÍTÓ-KIADÓ ÉS B. PAPP LÁSZLÓ FŐSZERKESZTŐ

A RÁKGYÓGYÍTÁS BETEGEDUKÁCIÓS MISSZIÓ MŰKÖDÉSÉNEK

10. ÉVFORDULÓJÁRÓL IS MEGEMLÉKEZETT

Köszönjük mindazon civil és vállalati partnerek együttműködését, akik munkájuk révén
vagy  társadalmi  felelősségvállalási  programjuk  keretében  hozzájárultak  a
Rákgyógyítás.hu  és  a  Rákgyógyítás  Magazin  eddigi  működéséhez,  sikereihez!
Partnerségükre a jövőben is számítunk.

Egyedülálló  civil  és  szakmai  portfóliónkkal  további  szakmai  és  társadalmi
kapcsolatokra  nyitottan,  a  korrekt  betegedukáció  iránt  továbbra  is  elkötelezetten
nézünk a 2017-es esztendő kihívásai elé.

Prof. Dr. Bodoky György       B. Papp László
       alapító-kiadó         főszerkesztő

Budapest, 2017. január 10.
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