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Elektroniczny menedżer
TOP 10
Lista artykułów Menedżera Zdrowia najchętniej czytanych w Internecie w 2005 r.
1. System za 4 lata – scenariusze rozwoju sytuacji
2. Liderzy medycyny – nominacje
3. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – projekt Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy
4. Polityka a zdrowie
5. Bon na zdrowie
6. Zdrowy biznes – lista 20 najbogatszych w polskiej farmacji i medycynie
7. Teraz zdrowie. Rozmowa z Paw³em ¯elewskim
8. Health Street – jak pozyskaæ pieni¹dze na biznes medyczny
9. Szpital za 12,5 mln
10. Bia³a rewolucja (relacja z konferencji Euromedicare nt. prywatyzacji s³u¿by zdrowia w krajach pokomunistycznych)
Materia³y Ÿród³owe: Wydawnictwo Termedia

Z bezpłatnego portalu naszego wydawnictwa
(www.termedia.pl) korzysta 23 049 czytelników. Codziennie rejestruje się ok. 100 nowych
internautów. Wielu z nich przegląda nasze pisma niemal codziennie. Menedżera Zdrowia, miesięcznik zajmujący się problemami zarządzania
oraz reformą służby zdrowia, w Internecie czyta
prawie 2 tys. osób, a liczba zarejestrowanych internautów ciągle rośnie.
Postanowiliśmy się przyjrzeć, kto i dlaczego
czyta Menedżera Zdrowia w Internecie. Wyniki

78

luty 1/2006

elektronicznej kwerendy mogą być istotną wskazówką nie tylko dla redakcji, ale także decydentów. Wyraźne bowiem zainteresowanie określonej
grupy czytelników preferującej artykuły analizujące problemy systemowe w służbie zdrowia wskazuje na oczekiwania osób związanych z medycyną.
W 2005 r. najchętniej czytano artykuł dr.
Adama Kozierkiewicza System za 4 lata – scenariusze rozwoju sytuacji. Odpowiedzi medycznych VIP-ów na przygotowaną 18-punktową
ankietę, przeanalizowane przez jej autora,
skłaniają do pesymizmu. Wiemy jednak, sądząc po kolejnych na liście materiałach, że system, jego reforma i propozycje zmian są najbardziej interesujące dla czytelników (projekt
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Bon na zdrowie – propozycja Centrum im. Adama Smitha, OZZL i Menedżera Zdrowia wprowadzenia bonu zdrowotnego). Każdy z artykułów to de facto materiał
do dyskusji na forum Sejmu.
W skomercjalizowanym świecie wszystkich
interesują wielkie pieniądze – stąd wysoka pozycja II już edycji naszej Listy 20 najbogatszych
w polskiej farmacji i medycynie. Ciekawe dla lekarzy, specjalistów i studentów okazują się też
opinie osób traktowanych w środowisku jako
autorytety. Dlatego chętnie czytane są wywiady z ekspertami. Przykładem wywiad (Teraz
zdrowie) z Pawłem Żelewskim, prezesem Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceujs
tycznych w Polsce.

