
DEŇ MNOHOPOČETNÉHO 

MYELÓMU

(29.09. – 30.09.2017)

Slovenská myelómová spoločnosť - združenie zdravotníckych 

odborníkov a pacientov s týmto ochorením, koordinuje na 

Slovensku už 11. rok aktivity spojené so špecializovanými 

edukačnými podujatiami a aktivitami pre zdravotnícku 

verejnosť ako aj s rozširovaním povedomia o tomto 

ochorení medzi laickou verejnosťou.



Strategický: nárast počtu včasne diagnostikovaných 
pacientov s mnohopočetným myelómom

Emocionálny: vyjadrenie spolupatričnosti pacientom
Informačný: včasná diagnostika a raritné ochorenie

Cieľ komunikácie:



Primárna 

LEKÁRI

• PLD

• Ortopéd

• Neurológ

• Nefrológ

• Internista

• Hematológ

• Študenti medicíny

Sekundárna A

PACIENTI

• Liečení

• Novodiagnostikovaní

Sekundárna B 
VEREJNOSŤ

• Široká verejnosť

• Novinári

• Príbuzní

Priorita cieľových skupín pre Deň mnohopočetného myelómu



PACIENTI

• VČAS ...

LEKÁRI

• VČAS ...

VEREJNOSŤ

• VČAS... 

PRE ICH ČAS

PRE NÁŠ ČAS

PRE VÁŠ ČAS



V
ER

EJ
N

O
SŤ

Myeloma points

Médiá

Tlačová konferencia

Oslovenie zdravotných poisťovní

Podporné aktivity vyjadrujúce 
spolupatričnosť  a podporu
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Myeloma
points

Odovzdanie informácií o ochorení spojené s odovzdávaním 
symbolickej stužky. 

Vyjadrenie podpory pacientom

Umiestnenie: foyer zdravotníckych zariadení, 
vybrané nákupné centrá, centrum mesta 

Umelecké stvárnenie: Formát odovzdávania 
informácií: Ľudia ľuďom 

formou písaného listu pacienta 
„zdravej“ populácii o výzvach a zmenách        

v živote, o význame  včasnej diagnostiky

MAIN HEADLINE: VČAS ... PRE VÁŠ ČAS

SUBHEADLINE:  VČASNÁ DIAGNOSTIKA 
MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU UMOŽŇUJE JEHO 

ÚSPEŠNEJŠIU LIEČBU
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Aktivity vyjadrujúce 
spolupatričnosť  a podporu

Odkazové tabule s textom : 

Podporujeme vás ...

Fotenie s podporným odkazom 

s odtlačením  prstu – na podporu....

(+ jednorazovými polaroidmi s fotkou pre 
verejnosť)

Vytvorenie dekoračnej steny podujatia     
z fotografií

Mobilná stena použiteľná ako dekorácia 
na odborných podujatiach pre lekárov      

a pacientov
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Médiá

Televízia: STV – Dámsky magazín, SRO, 

Dobré ráno s Markízou

Regionálna tlač: Bratislavské noviny

Časopisy: Slovenka alebo Život, Zdravie

Internet: www.vysetrenie.sk, stránka na 
sociálnej sieti Facebook

Printová podpora: 

letáky na stánkoch

plagáty v nemocniciach 

plagáty verejná doprava ? 
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Oslovenie zdravotných 
poisťovní

Príprava oslovenia zdravotných poisťovní                
v súvislosti s Dňom mnohopočetného

myelómu, s dôrazom na včasnú diagnostiku a jej 
vzťah k úspešnejšej liečbe.

Hlavný cieľ: pripomenutie, informácia, 
uvedomenie si cieleného organizovaného 

pôsobenia zainteresovaných.
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Tlačová konferencia

Zmena charakteru podkladov 
a výstupov POPULARIZÁCIA

Informácia o 2. Dni mnohopočetného 
myelómu a aktivitách spojených s ním

Príbehy pacientov a zdôraznenie 
významu včasnej diagnostiky

Pohľad lekára – odborníka na priebeh 
liečby, situácie a reakcie pacientov

Psychologický pohľad na liečbu 
závažných ochorení
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Venujme čas .... Benefičný večer

Video selfie pacientov 

Svaly pre myelóm

Odkaz na live chat na stránkach SMyS
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Venujme čas .... umelecký 

večer so zbierkou pre 
pacientov

Lokalita: kostol Klarisky, Bratislava

Umelecké vystúpenia: Fragile,  Adriena
Bartošová – spev, Štefan Bučko – poézia, 

Chrámový zbor, kvarteto Slovenskej 
filharmónie
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Video selfie pacientov

MÔJ PRÍBEH  - MOJA CESTA - MOJE 
MÍĽNIKY 

(krátke selfie videá pacientov – čo ich 
motivuje )

s možnosťou zverejnenia na stránke SMyS
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Svaly pre myelóm

PODPORA FYZICKÝCH AKTIVÍT: 

Forma organizovaného  behu, prípadne 
odštartovanie mesačnej podpornej aktivity 

vo vybraných centrách, užitočné cvičenie pre 
zmiernenie bolesti. Príprava špeciálnych 
skupinových cvičení vedených trénerom.



ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS
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