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Nie je rakovina 
ako rakovina

Rakovina prsníka je známe 
ochorenie. Metastatickú 
rakovinu prsníka však pozná 
málokto. Napriek tomu, že je 
nevyliečiteľná, vďaka modernej 
liečbe môžu aj ženy s týmto 
ochorením žiť kvalitný život.

Metastázy evokujú smrť. Ženy 
s pokročilou rakovinou prsníka 
sú preto vopred odpísané 
spoločnosťou aj zdravotníckym 
systémom. Pri správne nastave
nej liečbe však môžu žiť kvalitne 
aj niekoľko rokov.

Lieky pre pacientky 
s metastatickou rakovinou prsníka 
sú finančne veľmi nákladné. 
Stojí za to investovať aj do žien 
s pokročilým štádiom ochorenia? 

Keďže je moderná liečba na me
tastatickú rakovinu prsníka drahá, 
nie je automaticky hradená z ve
rejného zdravotného poistenia. 
Lekári musia žiadať zdravotné 
poisťovne o udelenie tzv. “výnim
ky”. Proces je dlhý, administratívne 
náročný a stanovisko často 
negatívne.

Metastázy vyvolávajú 
pocit smrti 

Liečba pre pacientky  
s metastatickou  
rakovinou prsníka 
nie je prioritou

Úhrada moderných 
onkologických liekov 
nie je samozrejmosťou 

KONTEXT



Ako vieme zrozumiteľne vysvetliť, že diagnóza 
metastatická rakovina prsníka neznamená 
automaticky smrť? Čo pomôže presvedčiť 
tvorcov politík, že ženy s metastatickou 

rakovinou prsníka stojí za to liečiť? 

VÝZVA



Napriek pokročilému štádiu ochorenia sú 
ženy s metastatickou rakovinou prsníka 

plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Sú to 
matky, manželky, kolegyne aj kamarátky. Svoj 
život si stále vedia kvalitne užívať a ovplyvňujú 
tak nielen svojich blízkych, ale aj širšie okolie.  

IDEA





Zvyšovanie 
povedomia

Prostredníctvom tlačových 
konferencií sme vzdelávali 
verejnosť o metastatickej 
ra kovine prsníka. V 
rámci projektu sme tiež 
zorganizovali odborný 
workshop v parlamente. 

Iden tifikovali sme 
ambasádorov z ra dov 
politikov, lekárov a in
fluencerov, ktorí vyjadrovali 
podporu ženám s rakovinou 
prsníka a pomáhali šíriť po
vedomie.

Na microsite  
www.stojimzato.sk sme 
zverejnili videopríbehy 
skutočných žien s 
metastatickou rako vinou 
prsníka. Na infografike 
sme verejnosti ukázali, 
koľko ľudí denne ovplyvní 
jedna žena s metastatickou 
rakovinou prsníka.

Zbierka bola prepojená 
na so ciálnoprávne 
poradenstvo, ktorého 
súčasť je pomoc so 
schvaľovaním liečby.

Vizuály sme umiestnili v 
takých častiach mesta, 
kde zasiahli politikov aj 
zástupcov zdravotných 
poisťovní.

Zapojenie 
ambasádorov

Web s príbehmi
a infografika

Crowdfunding Outdoorová 
kampaň

STRATÉGIA



ZVYŠOVANIE 
POVEDOMIA

V prvej fáze kampane sme sa zamerali na 
podporu povedomia verejnosti a tvorcov politík 

o metastatickej rakovine prsníka. Uskutočnili 
sme dve tlačové konferencie a stretnutie pre 

poslancov v NR SR.



KEDY A KDE: 
Utorok, 20.6.2016 o 11.30
Kinosála NR SR

Občerstvenie bude zabezpečené

V spolupráci s:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 
dovoľte, aby sme Vás pozvali na diskusiu

RAKOVINA PRSNÍKA NA SLOVENSKU: 
MÝTY VS. FAKTY  

Na Slovensku dnes žije 28 000 žien s rakovinou prsníka. 
Toto ochorenie sa týka každej desiatej Slovenky. 

5-6% pacientok je diagnostikovaných priamo v pokročilom, metastatickom štádiu.  
U 30% pacientok sa choroba do tohto štádia postupne rozvinie. 

Diskutovať budú:

• Mgr. Mária Andrášiová, PhD. – onko-psychologička, hlavná garantka prieskumu, NOÚ
• MUDr. Branislav Bystrický – primár onkologického oddelenia, Fakultná nemocnica 

Trenčín
• Eva Bacigalová – zakladateľka a predsedníčka OZ Amazonky
• MUDr. Alena Kállayová – preventívne mamografické centrum, Onkologický ústav sv. 

Alžbety
• Ing. Eva Kováčová – výkonná riaditeľka, Liga proti rakovine

Súčasťou diskusie bude aj prezentácia prieskumu, ktorý prvýkrát na Slovensku prináša 
odpovede na otázky súvisiace s prevenciou a diagnostikou, spokojnosťou s lekárskou 
starostlivosťou, psychickým prežívaním a kvalitou života žien v pokročilom štádiu 
ochorenia.
  



Na tlačových konferenciách, workshope aj Avon 
pochode sme predstavili video Stojím za to, ktoré 
hovorí príbeh Amazonky Markéty. Výsledkom boli 

mediálne výstupy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť 
kvalitného života pre pacientky s metastatickou 

rakovinou prsníka.

VIDEO 
A MEDIÁLNE VÝSTUPY







Do kampane sme zapojili ambasádorov z radov 
politikov, influencerov, mediálne známych 
osobností a lekárov. Tí nám pomáhali šíriť 

povedomie o téme a dôležitosti kvality života 
pre Amazonky s metastatickou rakovinou 

prsníka.

ZAPOJENIE 
AMBASÁDOROV





WEB SO SKUTOČNÝMI 
PRÍBEHMI

Hlavným komunikačným nástrojom 
kampane je microsite www.stojimzato.sk, 

na ktorej sú publikované video príbehy žien 
s metastatickou rakovinou prsníka. Janka, 
Danka a Gabika hovoria o tom, čo pre ne 

znamená kvalita života.







INFOGRAFIKA

V rámci kampane sme vytvorili infografiku, 
ktorá znázorňuje, koľko ľudí denne ovplyvní 

jedna žena s metastatickou rakovinou 
prsníka.





CROWDFUNDING

Cez portál startlab.sk OZ Amazonky zbierali 
finančné prostriedky na pokrytie ročných služieb 

sociálno-právneho poradenstva, ktorého súčasťou 
je pomoc pre získanie schválenia liečby. 







OUTDOOROVÁ 
KAMPAŇ

Súčasťou kampane Stojím za to bola 
aj outdoorová kampaň s vizuálmi 

umiestnenými na vybraných miestach, kde 
je pravdepodobné, že ich opakovane uvidia 

politici aj zástupcovia poisťovní.





Poisťovne začali 
schvaľovať liečbu

Vďaka verejnej diskusii 
začali zdravotné poisťovne 
schvaľovať liečbu pre 
pacientky s metastatickou 
rakovinou prsníka.

Videá na stránke  
www.stojimzato.sk dnes 
majú spolu viac ako 1 700 
videní.

Cieľ crowdfundingovej kam
pane sa nám podarilo na
plniť na 108 % a vyzbierali 
sme spolu 3 777 Eur.

Hashtag #stojimzato bol na 
sociálnych sieťach Facebook 
a Instagram použitý v mini
málne 100 unikátnych prí-
spevkoch vrátane verejných 
profilov politikov, lekárov, 
zdravotnej poisťovne a ďal-
ších. 

Viac ako 1 700 videní 
video príbehov

Úspešná crowdfun-
dingová kampaň

Stojím za to na 
sociálnych sieťach

VÝSLEDKY
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