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1 / ZHRNUTIE 

OZ Zriedkavé choroby založili priateľky, ktoré v minulosti pôsobili ako novinárky, 
dlhodobo sa venovali zdravotnej problematike a spolu sa snažili uchopiť problémy 

mnohých rodín, ktoré sa ocitli v kríze z dôvodu nepomenovanej diagnózy 
a komplikovaného hľadania postupu, ako tento zaťažujúci moment správne riešiť. 

Potreba informovať a prepájať komunity vznikla aj na základe ich vlastnej skúsenosti,  

ktorá ukázala, že v SR je až 300 000 pacientov so zriedkavými chorobami, častokrát zúfalými,  

lebo tu chýba funkčná platforma poskytujúca reálnu pomoc a podporu.
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2 / VÝZVA A CIEĽ 

Povedomie o zriedkavých chorobách bolo relatívne nízke. 

Zo skupiny cca 8 000 diagnóz médiá komunikovali len niekoľko známych, na ktoré existuje 

liečba a sú zastúpené silnejšou komunitou pacientov. Naviac, nebol ustálený ani pojem zriedkavé 

choroby, používali sa prívlastky „ojedinelé“, „vzácne“, dokonca „výnimočné“. 

Prvá výzva spočívala v pozdvihnutí pojmu na úroveň ustáleného slovného spojenia. 

Druhá výzva sa týkala vytvorenia funkčnej komunitnej platformy, ktorá by poskytovala servisnú 

navigáciu. V online totiž panoval informačný chaos. Na danú tému existovalo viacero webov, 

ale ani jeden nebol aktuálny, ich náplň sa prekrývala, absentoval živý obsah a interakcia 

s cieľovými skupinami. Typickým znakom bola roztrieštenosť a nárazovosť poskytovaných 

informácií. Za cieľ sme mali vytvoriť platformu, ktorá by poskytla kompletnú navigáciu, 

databázy, aktuálne informácie, poradenstvo a stala sa prvou voľbou pre pacientov. 
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3 / STRATÉGIA A PLÁN  

Od začiatku bolo jasné, že je potrebné tému ukotviť pod jednu strechu, 
vytvorili sme teda portál:

Pacienti a verejnosť potrebovali komplexné, zrozumiteľné, aktuálne a užitočné informácie. 
Zároveň mali mať pocit pomoci, ústretovosti, dôvery, nádeje. Keďže zriedkavé choroby  

sú komplikované, úlohou komunikácie bolo predstaviť ich v čo najjednoduchšej, zrozumiteľnej  

a ústretovej forme s cieľom pomôcť pacientom v zložitých životných situáciách. 

Strategicky sme hľadali silných partnerov, získali sme podporu MZ SR,

 VšZP, tretieho sektora, osobností.
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4 / RELIZÁCIA

Zamerali sme sa na poctivé PR. 

NAŠA KOMUNIKÁCIA STÁLA NA 4 PILIEROCH: 
• systematická kontinuita s nadväzovaním tém, 
• autenticita založená na osobných príbehoch, 
• databázy domácich odborníkov, domácich i zahraničných expertíznych pracovísk a inštitúcií, 
• tradičné PR nástroje a natívne PR.

Projekt sme odštartovali na tlačovej konferencii vo februári 2018 za účasti odborníkov, pacientov 

a zástupcu MZ SR. Predstavili sme portál a činnosť OZ. Ako jediní v SR sme pripravili databázu 
slovenských pracovísk pre zriedkavé choroby a vyhľadávanie odborníkov podľa špecializácií. 
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4 / RELIZÁCIA

Unikátna časť portálu spočívala v príbehoch, ktoré majú špecifickú štruktúru  

a formou odrážok v úvode a kľúčových slov v závere tvoria mapu príznakov pre konkrétnu 
diagnózu. Ľudia, ktorí roky neúspešne pátrajú po diagnóze, sa cez ňu môžu spájať.  

Získali sme aj podporu známych osobností, pričom jedna z nich bola D. Hantuchová,  
ktorá ako ambasádorka ČSOB Bratislava Marathonu 2018 vytvorila dve štafety s naším OZ  

a napriek zraneniu odkráčala spolu s pacientami symbolický kilometer do cieľa.  

Pri aktualizačných momentoch sme aktívne kontaktovali médiá  

a stali sme sa pre ne dôveryhodným partnerom. 
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5 / VÝSLEDKY

OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 2018 SA NÁM PRI ULTRANÍZKOM ROZPOČTE PODARILO:
• zviditeľniť tému a aktivity OZ vo vyše 70 mediálnych výstupoch,
• napísať na portál 95 aktualít a zaujímavostí, 34 príbehov pacientov,  

čím sme sa stali jedným z najväčších portálov o zriedkavých chorobách v EÚ  
a najväčším portálom svojho druhu v strednej Európe,
• dosiahnuť návštevnoť 11 122 unikátnych návštevníkov  

s priemernou dobou čítania skoro 3 minúty,
• pomôcť vyše 50 pacientom, ktorí sa na nás obrátili,
• prepojiť 2 pacientky s konkrétnou diagnózou,  

ktoré o sebe nevedeli a mysleli si, že sú jediné na Slovensku.


