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A  Daganatos  Betegek  Gyógyításáért  és  Rehabilitációjáért  Alapítvány  kiadásában 
megjelenő  Rákgyógyítás.hu  portál  és  a  Rákgyógyítás  Magazin  Magyarország  egyik 
legolvasottabb onkológiai tematikus, tudományos-ismeretterjesztő civil médiuma.

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

bonyolított, a 2013-as megújulás révén látogatottságunkat 2014-ben 774 ezerre 
növeltük, amelyet 2015-ben újabb ugrás követett: 1 millió 2 ezer látogatással 
zártuk az évet. 2016-ban a dinamikus emelkedés tovább folytatódott, 1.245.485 
látogatást  regisztráltunk.  2017-ben  a  portál  pozícióját  nemcsak  megőriztük, 
hanem  a  forgalmat  újabb  3%-os  emelkedéssel  tovább  növeltük,  az  évet 
1.283.907 látogatással zártuk. (Google Analytics). A honlap az egyre erősebb 
internetes tartalomverseny közepette is stabilan őrzi és évről-évre növeli a havi 
100 ezres látogatásszámot meghaladó forgalmát.

➔ A 2017-ben mért 1.283.907 látogatáshoz hozzáadódik a  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 2008-2017  
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Forgalom   forrása  
➔ 2017-ben az új és visszatérő látogatók aránya megegyezett a korábbi években 

tapasztalt 60:40% mértékkel.

➔ A látogatók  döntő többsége,  80%-a 2017-ben 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 fizetett Google-hirdetése, tehát minden találat organikus.

➔ 2017-ben is több száz külső internetes oldalon szerepelt olyan Rákgyógyítás.hu 
oldalra  mutató  link,  amely  olvasót  hozott  a  portálra,  az  oldal  forgalmához 
immár érdemben hozzájárult a Facebook jelenlét is.

Platformok:
A Rákgyógyítás.hu alkalmazkodott az internethasználati szokások változásához, amit 
visszaigazol a látogatóink eszközhasználatára vonatkozó kimutatás is:  2017-ben már 
olvasóink 54,34%-a mobiltelefon, 6%-a pedig tablet képernyőjén olvasta portálunkat.

  
  2013.                     2014.                2015.           2016.    2017.  

DESKTOP: 85,90 %          71,08 %     58,43 %                  47,74%        39,09%
MOBIL: 11,20 %          23,48 %     34,51 %                  44,94%        54,34%
TABLET:   2,90 %            5,44 %       7,06 %                    7,35%          6,09%
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Felhasználók demográfiai jellemzői:

A portál látogatói között a férfi-nő arány 
21,6-78,4%, elsősorban tehát a nők azok, 
akik  (betegként  és  hozzátartozóként  is) 
aktívabban  keresnek  információkat  a 
betegségekről,  kezelésekről,  sorstársak-
ról.

A  Rákgyógyítás.hu  portál  látogatóinak  80  százaléka  55  év  alatti,  a  felhasználók 
koreloszlása jelentősen eltér a daganatos betegek koreloszlásától.

➔ Az  idősebb  korosztály  még  mindig  kisebb  arányban  használja  aktívan  az 
internetet, különösen a mobil internetet, mint a fiatalabb generációk.

➔ A fiatalabb korosztály nagyobb arányát részben az is magyarázza, hogy még egy 
aktívan internetező idősebb beteg sem csak önmaga olvas utána betegségének a 
világhálón,  hanem  tőle  függetlenül  a  gyerekei,  unokái  is  keresnek 
információkat, így törvényszerű, hogy a felhasználók átlagéletkora jelentősen 
alacsonyabb legyen a betegek átlagéletkoránál.

➔ Összességében  a  Rákgyógyítás.hu  portál  olvasóinak  nagyobb része a  betegek 
fiatalabb hozzátartozói  közül kerül  ki,  részben rajtuk keresztül  jutnak el  az 
információk  a  betegekhez.  Ezzel  szemben  a  nyomtatott  Rákgyógyítás 
Magazinnak  az  onkológiákon  és  a  betegszervezeteken  keresztül  történő 
terjesztés révén nagyobb arányban lehetnek a betegek az első olvasói.
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Rákgyógyítás Magazin országos terjesztésben
➔ A 10 éve elindult Rákgyógyítás  Magazin 3 havonta 

ingyenesen  jut  el  országszerte  az  onkológiai 
osztályokra és ambulanciákra, a betegszervezetek-
hez, illetve közvetlenül a betegek otthonába.

➔ A  15  ezer  példányban  megjelenő  lap  példányait 
általában  több  ember  olvassa,  ezért  a 
családtagokkal  együtt  negyedévente  mintegy  40 
ezer  daganatos  betegség  által  közvetlenül  vagy 
közvetve  érintett  embert  érhet  el  az  újság  a 
fővárosban és vidéken.
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Bevallom, eddig nem ismertem 
munkájukat, csak most  

találkoztam vele az onkológián.  
Veserákos lettem, és így gyakran 
kell belátogatnom a kórházba.  

Az a véleményem, hogy az Önök 
újsága rendkívül informatív,  

kiváló minőségű, széleskörűen  
tájékoztató és olvasható. (...)  

Üdvözlettel, és további jó  
munkát, köszönet érte. Cs. L.

Nagyrabecsülésemet és  
elismerésemet szeretném 
kifejezni az Önök altal  

üzemeltetett oldal és nyomtatott  
kiadvány iránt, amely  
édesanyám daganatos  

megbetegedésének es annak 
kezelésének ideje alatt  

számtalan alkalommal nyújtott  
hasznos informáciokat  

mindannyiónk számára.
dr. N. V.

Megkaptuk az őszi magazinokat,  
amit nagyon szépen köszönünk.  

Igazán hasznos tudnivalók  
vannak benne, ezért klubtagjaim 

nagyon örülnek minden 
alkalommal. Várjuk majd a téli  

kiadást is.
Tisztelettel és köszönettel, Pölös  
Katalin, Együtt Könnyebb Klub,  

Szentes

Hálásan köszönjük, hogy évek  
óta megküldik részünkre a 

mindig aktuális magazint. A  
magazinok nagyon hasznos 

információkat tartalmaznak, ami  
segíti a betegek és hozzátartozók  

tájékozottságát. A 
mindennapokban előforduló 

problémákban sokat segítenek a  
tanácsok, valamint reményt ad a 

küzdelemben a kutatási  
eredmények megismerése. Az  
onkológiára két éve 3 hetente  

járunk kezelésre, és látom, hogy 
a betegtársak is nagy 

érdeklődéssel olvassák a 
lapokat.

Ny. Bné és férje, Miskolc



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.

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

➔ A  Facebook-profil  (www.facebook.com/rakgyogyitas) 
aktív  szerkesztése  újabb  olvasókört  ér  el,  szélesíti  a 
kapcsolatokat, az ismertséget, a cikkek idézettségét.

➔ Civil  szervezetek,  intézmények,  vállalatok  küldik  meg  közvetlenül 
programjaikat,  híreiket  a  szerkesztőségnek,  ezekből  is  kiszűrjük  azokat  a 
közhasznú  információkat,  amelyeket  közzéteszünk,  illetve  feldolgozunk  a 
rendelkezésre álló online és/vagy print kommunikációs csatornákon.

Az egyedülálló,  egyes elemeiben egymást kiegészítő, egymás hatékonyságát erősítő 
civil  és  szakmai  portfólió  révén  további  tudományos  és  társadalmi  kapcsolatokra 
nyitottan, a korrekt betegedukáció iránt továbbra is elkötelezetten nézhetünk a 2018-
as esztendő kihívásai elé.

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

Budapest, 2018. február 8.
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http://www.facebook.com/rakgyogyitas

