
CZEGO PACJENT MOŻE 
DOWIEDZIEĆ SIĘ Z INTERNETU? 

 



CEL PREZENTACJI: 
 

Próba odpowiedzi na pytania: 
 

- jakich informacji poszukujemy w Internecie? 
- jakie narzędzia wykorzystujemy? 

- jakie są potrzeby pacjenta onkologicznego? 
- 
 

a w rezultacie... 
 

Czy można podjąć działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rzetelnej wiedzy 
dostosowanej do potrzeb pacjenta? 



 
źródło: https://digitalreport.wearesocial.com

Dlaczego Internet w onkologii jest 
ważny?



Internet komunikacja

informacja

 wirtualne społeczności 

uslugi e commerce 

kontakt e-mail 
usługi typu e-porada 

poszukiwanie przyczyn, porad 

fora internetowe 
sieci społeczne 

elektroniczne grupy wsparcia 
 

zakup usług i produktów zdrowotnych
przez Internet 



 
Raport z dnia 16-07-2018. 

Okres gromadzenia danych 16-06-2018 - 16.07.2018. 
 

Słowa kluczowe: nowotwór, onkologia, leczenie 
onkologiczne. 

 

źródło: https://brand24.pl

Nowotwór w sieci 



stan na dzień 16.07.2018 r. źródło: https://brand24.pl 

Najaktywniejsze strony 

- nowotwór 

- onkologia 

- leczenie onkologiczne 

Słowa kluczowe : 



użyte słowa klucze: 
nowotwór, onkologia  
zastosowane narzędzie: 
https://answerthepublic.com/ 

Badanie potrzeb pacjentów - 
czego szukamy w Google? 
 
 







https://brand24.pl

Nowotwór w Internecie 



Nowotwór i 

grupa odbiorców 

źródło: https://www.facebook.com/ads/audience-insights/people?act=213229703&age=18-&country=PL&interests=6003342478787 



 grupa odbiorców 
- kraj - Polska, 
- zainteresowanie - onkologia  
  stan na dzień : 25.07.2018 r.



 Wykorzystanie Internetu 
przez pacjentów 

 

- edukacja pacjentów; 

- wzmocnie "partnerstwa" w relacji lekarz -     

pacjent; 

- ułatwienie zaangażowania pacjentów 

  (wzrost odpowiedzialności); 

- wydajniejniejsze korzystanie z usług. 

- nieprawidłowa interpretacja wyników; 

- większy lęk świadczeniobiorców; 

- wybór nieodpowiednich terapii; 

- nieufność, poczucie zagrożenia. 

szanse zagrożenia 

źródło: Eysenbach  G The impact of the Internet on cancer outcomes.  CA Cancer J Clin 2003;53356- 371



Czego szuka?

 
wiedzy, informacji, porad i rekomendacji 

 
 

Czego pacjent może dowiedzieć się z Internetu? 

Pytanie brzmi - gdzie szukać rzetelnej wiedzy?



źródło: https://www.doveecomemicuro.it/

Dove e Come Mi Curo

Zawiera oceny podmiotów świadczących usługi zdrowotne.   
, 

Jak działa? 

Pierwszy publiczny portal sprawozdawczy w sektorze opieki zdrowotnej (od 
2013 r.). Został stworzony, aby zapewnić wszystkim bezpłatnie użyteczne i 

cenne informacje (ponad 600 000 wiadomości związanych z opieka 
zdrowotna we Włoszech). 

przewodnik po zdrowiu 



Zawiera informacje o wszystkich publicznych i prywatnych szpitalach 
we Włoszech, akredytowanych przez National Health System. 

Informacje na stronie są zatwierdzane przez Komitet Naukowy składający 
się z krajowych ekspertów ochrony zdrowia. 
 
Okresowo sprawdzane są informacje znajdujące się na portalu. 

źródło: https://www.doveecomemicuro.it/

Codziennie zamieszczane są nowe wiadomości branżowe. 



Dodaj trochę treści

źródło: https://www.doveecomemicuro.it/



W oparciu o dane zgromadzone w okresie 01.07.2018 - 31.07.2018 przygotowano informację o 
liczbie wzmianek w podziale na kategorie źródeł dyskusji. 

źródło: https://brand24.pl

Dove e Come Mi Curo  - statystyki
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źródło: https://www.similarweb.com 



Raport: Jakość - Dane - Rejestry 

Autorzy: J. Adamus, M. Gąska, S. Kamińska, K. Kazojć  

Fundacja Onkologia 2025 



Literatura: 
 1. https://brand24.pl 

2. https://digitalreport.wearesocial.com 

3. https://www.doveecomemicuro.it 

4. Eysenbach G, Till JE. Ethical issues in qual-itative  research  on  internet  communities.  BMJ 2001;323:1103–1105. 

5. Eysenbach G The impact of the Internet on cancer outcomes.  CA Cancer J Clin 2003;53356- 371. Adres: 

https://oralcancerfoundation.org/wp-content/uploads/2016/03/internet_cancer.pdf 

6. https://www.facebook.com/ads/audience-insights/people?act=213229703&age=18-&country=PL& 

interests=6003342478787 

7. https://www.similarweb.com 

 

 



Dziękuję za uwagę  

Sylwia Kamińska 

kaminska_sylwia@interia.pl 


