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Přehled použitých zkratek 

CI Interval spolehlivosti (Confidence Interval) 

C Screening karcinomu děložního hrdla 

ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

ČR Česká republika 

K Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 

M Screening karcinomu prsu 

NSC Národní screeningové centrum 

TOKS Test okultního krvácení do stolice 

ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

ZP Zdravotní pojišťovna 
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Shrnutí a hlavní zjištění 
Hlavním cílem této finální hodnoticí zprávy je podrobná analýza možných přínosů zavedení inovované 
formy zvacího dopisu ke zvýšení míry účasti osob na screeningu a z toho vyplývající doporučení do 
současného systému adresného zvaní občanů k onkologickým screeningovým programům. Analýza se 
zaměřila na srovnání celkové míry účasti pozvaných osob na screeningu v období před zavedením 
inovované formy zvacího dopisu a po zavedení inovované formy zvacího dopisu v rámci realizovaného 
pilotního projektu ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP), která v roce 2020 
rozesílala svým klientům inovovanou verzi zvacího dopisu. 

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme zvýšení procenta provedených 
screeningových vyšetření u osob pozvaných v roce 2020 oproti osobám pozvaných v roce 2018, 
kdy byla pojištěncům rozesílána původní verze zvacího dopisu. Potenciálně nejvýraznější dopad 
by mohl mít tento projekt na screening karcinomu tlustého střeva a konečníku, případně na screening 
karcinomu prsu. V porovnání s ostatními onkologickými screeningovými programy pozorujeme menší 
potenciální vliv zavedení inovované verze zvacího dopisu na screening karcinomu děložního hrdla. 

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku: 

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu ke screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku 
sledujeme významné navýšení čisté změny míry účasti o +3,6 % (95% CI: 2,9; 4,2) oproti období, 
kdy byla rozesílána původní verze zvacího dopisu. Po očištění vlivu věku a pohlaví pozvaných osob, 
pořadí zaslané pozvánky a varianty zvacího dopisu přetrvává významné navýšení čisté změny míry 
účasti, a to o +2,1 % (95% CI: 1,5; 2,7). Čistá změna míry účasti očištěná o vliv zmiňovaných parametrů 
je u screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku nejvyšší ze všech onkologických screeningových 
programů. Lze usuzovat, že zavedení inovované formy zvacího dopisu by mohlo mít potenciálně 
největší dopad právě na screening karcinomu tlustého střeva a konečníku, což lze považovat za velmi 
pozitivní výsledek, protože pokrytí cílové populace kolorektálním screeningem je obecně nejnižší 
ze všech onkologických screeningových programů. 

Screening karcinomu prsu: 

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu ke screeningu karcinomu prsu sledujeme významné 
navýšení čisté změny míry účasti o +6,3 % (95% CI: 5,2; 7,4) oproti období, kdy byla rozesílána 
původní verze zvacího dopisu. Po očištění vlivu věku pozvaných osob, pořadí zaslané pozvánky 
a varianty zvacího dopisu přetrvává významné navýšení čisté změny míry účasti, a to o +1,6 % (95% 
CI: 0,7; 2,4). Výrazný rozdíl mezi odhadem čisté změny míry účasti na mamografickém screeningu bez 
adjustace a s adjustací na zmiňované parametry může být způsoben různým zastoupením žen 
v jednotlivých skupinách z hlediska sledovaných parametrů u pojišťovny ČPZP v r. 2020 (vyšší 
zastoupení žen z nejmladší věkové kategorie, které dostaly první pozvánku, a to pouze 
k mamografickému screeningu) ve srovnání s rokem 2018. U takových žen obecně sledujeme vyšší 
ochotu se účastnit screeningu. 
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Screening karcinomu děložního hrdla: 

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti o +1,3 % (95% CI: 0,3; 2,3) oproti období, kdy byla rozesílána původní verze zvacího dopisu. 
Po očištění vlivu věku pozvaných osob, pořadí zaslané pozvánky a varianty zvacího dopisu odpovídá 
čistá změna míry účasti pouze +0,4 % (95% CI: -0,5; 1,2). V tomto případě se již nejedná o statisticky 
významnou čistou změnu míry účasti. Pozorovatelný nárůst čisté změny míry účasti v průběhu 
projektu oproti období před projektem je u cervikálního screeningu nejnižší ze všech onkologických 
screeningových programů. Lze říct, že inovovaná verze zvacího dopisu nemá zřejmě zřetelný dopad 
právě na cervikální screening, který ovšem i bez adresného zvaní dosahuje poměrně vysokého pokrytí.  

Potenciální dopad zavedení inovované formy zvacího dopisu byl sledován také z pohledu pořadí 
pozvánky, varianty zvacího dopisu, věku a v případě screeningu karcinomu tlustého střeva 
a konečníku také z hlediska pohlaví pozvaných osob. Z hlediska pořadí pozvánky sledujeme 
nejvýraznější možný přínos zavedení inovované formy zvacího dopisu na osoby pozvané poprvé, 
a to u screeningu karcinomu tlustého střeva a screeningu karcinomu prsu. V rámci kolorektálního 
screeningu pozorujeme navíc možný pozitivní přínos také pro osoby pozvané více než jednou. 
Největší potenciální přínos nacházíme u osob, které byly pozvány pouze k jednomu screeningovému 
programu. Jednotlivé screeningové programy se liší v potenciálním dopadu zavedení inovované 
verze zvacího dopisu na různé věkové skupiny osob. V případě screeningu karcinomu tlustého střeva 
a konečníku a screeningu karcinomu děložního hrdla by mohla být projektem nejvíce ovlivněna 
nejstarší věková kategorie 65–70 let. V rámci kolorektálního screeningu však pozorujeme potenciální 
přínos projektu i u zbývajících věkových kategorií. U screeningu karcinomu prsu naopak sledujeme 
potenciálně největší přínos zavedení inovované formy zvacího dopisu na nejmladší věkovou kategorii 
45–49 let. Z hlediska pohlaví u kolorektálního screeningu sledujeme srovnatelný potenciální přínos 
zavedení inovované verze dopisu na muže i ženy. 

Díky zavedení inovované verze zvacího dopisu potenciálně došlo navíc na screeningové vyšetření 
karcinomu tlustého střeva a konečníku v r. 2020 navíc 700 osob. U 70 osob lze podle modelových 
předpokladů očekávat pozitivní výsledek TOKS. Z toho by bylo případně nalezeno zhruba 31 osob s 
adenomem, 14 osob s pokročilým adenomem a 2 osoby s karcinomem. 10letá progrese pokročilého 
adenomu na kolorektální karcinom odpovídá dle literatury 25–45 %. Zvýšení čisté změny míry účasti 
na mamografickém screeningu o +1,6 % potenciálně vedlo k účasti dalších 254 žen na screeningu. 
Díky inovované verzi dopisu mohl být potenciálně detekován karcinom v časném stádiu u 1 ženy. 

 

V souvislosti s výsledky pilotního projektu popsanými v této zprávě lze doporučit vzhledem 
k omezeným inkrementálním nákladům a pozorovanému zlepšení výsledků adresného zvaní, 
zejména v některých skupinách populace, využívání inovovaných forem oslovení. 
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1. Úvod 

Účel dokumentu 
Předkládaný dokument má za cíl představit podrobnou analýzu možných přínosů zavedení inovované 
formy zvacího dopisu ke zvýšení míry účasti osob na screeningu a z toho vyplývající doporučení do 
současného systému adresného zvaní občanů k onkologickým screeningovým programům. Zpracovaná 
analýza pilotního projektu se zabývá zejména vyhodnocením potenciálu aplikace behaviorálních 
intervencí v systému adresného zvaní pro účely zvýšení jeho efektivity. Předmětem bylo 
shromažďování informací o chování adresátů oslovených inovovanou verzí dopisu a verzí původní 
(kontrolní skupina) a jejich vzájemné srovnání v rámci realizovaného pilotního projektu ve spolupráci 
se zdravotní pojišťovnou ČPZP. Výsledky analýzy byly podkladem pro posouzení, zda inovovaná verze 
dopisu vedla ke zvýšení míry účasti osob na adresnou výzvu.  

V dokumentu jsou popsána data, která byla v analýze použita a jejich zpracování. Dokument uvádí 
metodiku analýzy pilotního projektu a přehled použitých statistických nástrojů při analýze dat. Druhá 
část dokumentu se zaměřuje na popis výsledků analýzy pilotního projektu a z toho vyplývajících 
doporučení a potenciálního dopadu zavedených inovovaných dopisů.  

Adresné zvaní občanů k onkologickým screeningovým programům v ČR 
V období 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015 probíhal v České republice projekt „Systém podpory prevence 
vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, který připravilo a realizovalo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a s finanční podporou EU. 
Cílem projektu bylo kromě celorepublikové informační kampaně také zavedení adresného zvaní 
občanů do screeningových programů časného záchytu karcinomu prsu, děložního hrdla a tlustého 
střeva a konečníku. Adresné výzvy jsou zasílány pojišťovnami formou zvacích dopisů, které mají 
jednotnou formu a řídí se jasně daným manuálem. Jednotlivé pojišťovny zvou pouze svoje pojištěnce, 
kteří se dlouhodobě neúčastní zmíněných screeningových programů, nemají významné kontraindikace 
k vyšetření a jsou ohroženy vznikem těchto nádorových onemocnění.  

Projekt měl stanovenou 5letou udržitelnost po jeho skončení, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020, 
se zdravotní pojišťovny zavazují plnit a dodržovat dosavadní rozsah adresného zvaní pojištěnců 
z cílových skupin, a to na svůj vlastní náklad a odpovědnost. V prvním kole zvaní v rámci udržitelnosti 
pojišťovny odešlou adresné výzvy všem cílovým skupinám podle předem stanovených kritérií 
stanovených manuálem minimálně jedenkrát v období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2017. Pojišťovny se v tomto 
období zároveň zavazují opakovaně odeslat adresnou výzvu také pojištěncům, kteří na výzvu 
odeslanou v době trvání projektu před tímto obdobím nereagovali a stále spadají do výběru dle předem 
stanovených kritérií, která jsou součástí manuálu; a naopak nebudou zvát ty pojištěnce, kteří 
se na vyšetření již dostavili. Podobný scénář musí naplnit také v druhém kole v období od 1. 7. 2017 – 
30. 6. 2020. 

Do programu screeningu karcinomu prsu jsou zvány ženy ve věku od 45 do 70 let, do programu 
screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku 25 až 70 let a do programu screeningu 
kolorektálního karcinomu muži a ženy ve věku 50 až 70 let. Pokud se daná osoba vyšetření nezúčastní, 
pojišťovna jí zašle v odpovídajícím intervalu opakovanou výzvu k účasti. Pojišťovny mohou pro 
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organizaci adresného zvaní v rámci pravidel daných manuálem a smlouvami zvolit přiměřenou formu, 
například vztáhnout adresné pozvání k měsíci narození zvané osoby. Osoby, které se screeningových 
programů zúčastní, zvou posléze k dalšímu vyšetření zpravidla screeningová centra nebo lékaři 
primární péče (v závislosti na typu screeningového programu).  

Projekt Zvýšení efektivity adresného zvaní 
V současnosti jsou v České republice implementovány tři organizované screeningové programy, které 
využívají systém adresného zvaní organizovaného zdravotními pojišťovnami (screening karcinomu prsu 
(M), karcinomu tlustého střeva a konečníku (K) a karcinomu děložního hrdla (C)). Systém adresného 
zvaní k vyšetření tří jmenovaných onkologických onemocnění probíhá v České republice od ledna 2014 
a jeho hlavním cílem je zvýšení pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením. Systém adresného 
zvaní je primárně zaměřen na skupiny občanů, kteří se z různých důvodů preventivních vyšetření 
v posledních letech neúčastnili a současně nejsou k vyšetření kontraindikováni. Data z adresného zvaní 
jsou analyzována na pravidelné bázi jednou ročně. Přes nesporné úspěchy projektu adresného zvaní je 
nutné dále zvyšovat aktivní participaci občanů v preventivních zdravotnických programech. Pilotní 
projekt ověří účinnost navržených aktivit vedoucích ke zvýšení efektivity adresného zvaní 
ke screeningům onkologických onemocnění aktualizací, optimalizací a následnou verifikací metodik 
adresného zvaní občanů. Jedním z prostředků, jak docílit zvýšení efektivity adresného zvaní občanů 
ke stávajícím screeningovým programům je úprava designu a textace zvacích dopisů tak, aby zvací 
dopisy pozitivně ovlivnily chování a rozhodování definovaných cílových segmentů/skupin občanů, a ti 
se poté objednali a skutečně podstoupili screeningové vyšetření.[1] 

Cíle projektu:  
– Návrh inovovaných dopisů adresného zvaní k programům screeningu zhoubných nádorů 

na základě aplikace behaviorálních poznatků a průzkumných šetření (kvalitativní 
a kvantitativní průzkum v rámci projektu) 

– Kontrolované stanovení přínosu inovované verze dopisu při oslovení prostřednictvím 
adresného zvaní (dle míry účasti) 

– Zvýšení pokrytí screeningem a dopadu programu na populační zátěž danými nádorovými 
onemocněními 

Fáze projektu: 
1. Výzkum identifikující klíčové motivátory a bariéry různých cílových skupin ve vztahu 

k preventivním vyšetřením, popř. specificky screeningům – kombinace kvalitativních technik 
výzkumu 

2. Tvorba různých variant dopisů, jejich test v „laboratorních podmínkách“ a následné 
vyhodnocení 

3. Tvorba finální sady dopisů a jejich test formou pilotního projektu 
4. Vyhodnocení výsledků, především srovnání účinnosti inovované verze dopisu a standardního 

dopisu, a návrh úprav probíhajících zvacích programů 
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2. Sběr dat 
Pro hodnocení pilotního projektu byla využita data standardně předávaná v rámci adresného zvaní. 
Samotný sběr dat zajišťují jednotlivé zdravotní pojišťovny v České republice, neboť přímo oslovují svoje 
vlastní pojištěnce. Výhodou je tedy jejich práce s adresnými daty, jsou tedy schopné odborně 
identifikovat pojištěnce, kteří mají být do programu screeningu pozváni a vyloučit pacienty, pro které 
screening určen není. Všechny zdravotní pojišťovny zajišťují odesílání adresných výzev svým 
pojištěncům z cílových skupin k účasti na screeningu formou zvacího dopisu. Pojišťovny využívají 
k adresnému zvaní jejich stávající databáze a informační systémy. Výběr zvaných pojištěnců a systém 
jejich zvaní je řízen jednotnou metodikou, která definuje [2]: 

1) Kdo má být pojišťovnami pozván do screeningového programu a kdo může být vyloučen 
ze systému zvaní 

2) Systém vyhodnocení a kritéria pro vyhodnocení účinnosti zvaní  
3) Časový rámec zvaní a opakovaného zvaní 
4) Formát dat předávaných za účelem vyhodnocení úspěšnosti screeningu a pravidla pro jejich 

předání 

Kritéria pro zařazení pojištěnce do adresného zvaní 
Všem pojištěncům, kteří splňují vstupní kritéria programu a zároveň nejsou z procesu zvaní vyřazeni 
na základě exkluzních kritérií, je zaslána konkrétní varianta zvacího dopisu.  

Vstupní kritéria: 

Do programu budou pojištěnci zařazování na základě následujících kritérii: 
1) Pojištěnec dané ZP alespoň 4 roky 
2) Věková skupina dle cílové populace programu 

– Karcinom prsu: ženy ve věku 45–70 let 
– Kolorektální karcinom: muži i ženy ve věku 50–70 let 
– Karcinom děložního hrdla: ženy ve věku 25–70 let 

Exkluzní kritéria 

Z procesu adresného zvaní budou vyřazeni pojištěnci splňující níže definovaná kritéria: 
1) Cizinec 
2) Občan ČR dlouhodobě pobývající v cizině 
3) Pojištěnec nemá úplnou adresu v databázi pojišťovny např. PSČ 00000 nebo má adresu 

na p. o. box, případně je u něj evidována nedoručitelnost zásilek 
4) Pojištěnec již byl pozván na konkrétní screeningový program před 11 a méně měsíci (zvažovat 

kalendářní měsíce, ne skutečný odstup)  
5) Vykázané výkony/diagnózy, dle klíče uvedeného v následující tabulce 1 
6) Vykázané náklady na léčbu během posledních 365 dní nad 1 mil Kč (náklady se rozumí suma 

všech vykázaných nákladů na ambulantních, hospitalizačních dokladech, na žádankách 
a receptech; 1 bod je jedna koruna). 
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Tabulka 1: Klíčové výkony pro zařazení/vyřazení do/z adresného zvaní 
Screening Výkony screeningu nebo 

diagnostiky vylučující  
v posledních 3 letech  
(v některých případech 5/10 
letech) 

Výkony terapeutické 
vylučující kdykoli 
v dostupné minulosti 
(předpokládáme 
minimálně v posledních 4 
letech) 

Léčba diagnóz 
vylučující kdykoli 
v dostupné minulosti 
(předpokládáme 
minimálně v posledních 
4 letech) 

Karcinom 
prsu 

v posledních 3 letech 
89178, 89180, 89223 

51237, 51235, 51239, 
61449, 61443 C50.x 

Kolorektální 
karcinom 

v posledních 3 letech 
15120, 15121 
15118, 15119 
v posledních 5 letech 
15101, 15404, 15103 
v posledních 10 letech 
15105, 15107 

15475, 15950, 51361, 
51363, 51415, 51357, 
51359, 51365, 51411, 
51419, 51765, 90880, 
91768, 91769, 91770 

C18.x – C20.x 

Karcinom 
děložního 
hrdla 

v posledních 3 letech 
95199, 95198, 63050, 95201 

63543, 63573, 63574, 
63575, 63579, 63594, 
63595, 63525, 10191, 
10200, 90831, 90845, 
90859, 90882, 90883, 
90885 

C53.x, C54.x, C55.x, C56.x 

Proces adresného zvaní pojištěnců 
Aby byly kohorty pozvaných občanů nově vstupujících do programu kapacitně zvládnutelné je zvoleno 
referenční datum, ke kterému je vyhodnocena způsobilost pojištěnců k pozvání dle kritérií 
definovaných výše. Ve vlastním procesu adresného zvaní bude vyhodnocení způsobilých pojištěnců 
a zasílání pozvánek prováděno ideálně každý měsíc (přípustný je i delší interval, ne delší než 1 rok). 
V rámci adresného zvaní rozlišujeme celkem 8 variant dopisu/subpopulací pojištěnců. Pojištěnec může 
být pozván na jeden až tři screeningové programy v závislosti na tom, ke kterému ze screeningů byl 
vyhodnocen jako způsobilý a pravidelně se ho neúčastní. Rok po odeslání zvacího dopisu zdravotní 
pojišťovny ověří, zda se pozvaný pojištěnec dostavil do screeningu. Pokud se pozvaný pojištěnec 
nedostavil do screeningu, tzn. nebyl u něj vykázán žádný z kódů výkonů značících screeningové 
vyšetření, bude po roce opakovaně pozván. Obrázek 1 znázorňuje proces adresného zvaní 
do screeningu zhoubných nádorů v ČR.  

V tabulce 2 najdeme varianty zvacího dopisu dle pohlaví a věku. Pokud se například jedná o ženu 
ve věku 45–49 let, může být pozvána pouze k cervikálnímu nebo mamografickému screeningu, 
případně jejich kombinaci, čemuž odpovídají varianty zvacího dopisu 2, 3 a 4. 



   
 

 

Finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace 
projektu, metodika navržených změn v systému adresného zvaní občanů  Stránka 10 z 34 

 

 
Obrázek 1: Schématické znázornění procesu adresného zvaní do screeningu zhoubných nádorů v ČR 

Tabulka 2: Varianty zvacího dopisu dle pohlaví a věku 

Pohlaví Věk 25–44 let Věk 45–49 let Věk 50–70 let Varianta dopisu 

Muž - - K 1 
Žena C - - 2 
Žena - C - 2 
Žena - M - 3 
Žena - C+M - 4 
Žena - - C 2 
Žena - - M 3 
Žena - - K 5 
Žena - - C+M 4 
Žena - - C+K 6 
Žena - - M+K 7 
Žena - - C+M+K 8 

 

Popis dat 
Datová tabulka pojištěnců, kteří byli vyhodnoceni k pozvání do daného screeningového programu 
a také související datová tabulka pojištěnců, u kterých byl vykázán screeningový výkon v konkrétním 
programu (uvádí se veškeré vykázané výkony u všech pozvaných pojištěnců v celém období projektu), 
jsou každoročně předávány zdravotními pojišťovnami Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.  

Předávané položky mají postihnout dvě základní oblasti programu, tedy umožnit vyhodnotit „Kdo byl 
pozván“ a „Kdo se dostavil na screeningové vyšetření“.  ZP poskytují seznam anonymních ID pozvaných 
pojištěnců a informace o pohlaví, věku, okresu bydliště a měsíce skutečného odeslání dopisu, kteří byli 
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vyhodnoceni k pozvání v konkrétním měsíci do daného screeningového programu a také seznam 
anonymních ID pojištěnců, u kterých byl v daném měsíci vykázán screeningový výkon v konkrétním 
programu. Seznam předávaných položek je definován v tabulkách 3 a 4. 

Tabulka 3: Datová tabulka pozvaných pojištěnců 

Popis  Název  Typ  Popis pole 
ID záznamu (klíč)  ID  Int  Interní ID záznamu pojišťovny 

ID pojištěnce  IDPOJ  Int Unikátní anonymní identifikátor, který ale zachytí 
historii, tedy pro stejného pacienta vždy stejný.  

Rok a měsíc 
vyhodnocení 
způsobilosti (ve formátu 
RRRRMM)  

MESVYH  Char  
Rok a měsíc, ve kterém bylo provedeno 
vyhodnocení způsobilosti pojištěnce. Měsíc, ke 
kterému je spuštěn skript 

Věk pojištěnce k měsíci 
vyhodnocení 
způsobilosti  

VEK  Int Věk, kterého pojištěnec dosáhne v měsíci 
vyhodnocení (k poslednímu dni v měsíci) 

Pohlaví   POHLAV  Int 1 – muž, 2 – žena 
Okres trvalého bydliště 
pojištěnce OKRES  Char  Dle číselníku ČSÚ, viz číselník OKRESY 

Rok a měsíc odeslání 
dopisu (ve formátu 
RRRRMM)  

MESPOZ  Char  

Rok a měsíc, ve kterém bylo provedeno odeslání 
dopisu. Předpokládáme, že tato položka bude 
standardně shodná s položkou MESVYH. Pokud by 
se z nějakého důvodu vlastní rozeslání dopisu 
výrazně opozdilo, bude zde uvedeno skutečné 
odeslání. 

Varianta dopisu VARIANTA Int Varianta dopisu dle definice v této metodice, viz 
číselník VARIANTA. 

Tabulka 4: Datová tabulka pozvaných pojištěnců, kteří se dostavili na screeningové vyšetření 

Popis  Název  Typ  Popis pole 

ID záznamu (klíč)  ID  Int  Interní ID záznamu pojišťovny 

ID pojištěnce  IDPOJ  Int Unikátní anonymní identifikátor, který ale zachytí 
historii, tedy pro stejného pacienta vždy stejný.  

Věk pojištěnce k měsíci 
vykázání výkonu VEK  Int Věk, kterého pojištěnec dosáhne v měsíci vykázání 

výkonu (k poslednímu dni v měsíci) 
Pohlaví   POHLAV  Int 1 – muž, 2 – žena 
Okres trvalého bydliště 
pojištěnce OKRES  Char  Dle číselníku ČSÚ, viz číselník OKRESY 

Rok a měsíc provedení 
výkonu (ve formátu 
RRRRMM)  

MESVYK Char  Rok a měsíc, ve kterém byl vykázán některý ze 
screeningových výkonů. 

Kód zdravotního výkonu SCDH Int 

Konkrétní kód výkonu dle číselníku VZP. Zahrnuty 
budou všechny výkony, které jsou považovány 
manuálem za potenciálně screeningové, viz 
SPECIFIKACE. Při více provedených výkonech 
v jednom měsíci bude mít každý konkrétní výkon 
vlastní řádek 
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Číselníky: 

V následujících tabulkách 5 a 6 najdeme číselníky, které využívají datové tabulky 3 a 4. 

Tabulka 5: Číselník VARIANTA 

Kód Popis položky 

1 Skupina muži - schází K 
2 Skupina ženy - schází C 
3 Skupina ženy - schází M 
4 Skupina ženy - schází C+M 
5 Skupina ženy - schází K 
6 Skupina ženy - schází C+K 
7 Skupina ženy - schází M+K 
8 Skupina ženy - schází C+M+K 

Tabulka 6: Číselník OKRESY 

Kód Okres Kód Okres 

CZ0100 Praha CZ0513 Liberec 
CZ0201 Benešov CZ0514 Semily 
CZ0202 Beroun CZ0521 Hradec Králové 
CZ0203 Kladno CZ0522 Jičín 
CZ0204 Kolín CZ0523 Náchod 
CZ0205 Kutná Hora CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 
CZ0206 Mělník CZ0525 Trutnov 
CZ0207 Mladá Boleslav CZ0531 Chrudim 
CZ0208 Nymburk CZ0532 Pardubice 
CZ0209 Praha-východ CZ0533 Svitavy 
CZ020A Praha-západ CZ0534 Ústí nad Orlicí 
CZ020B Příbram CZ0631 Havlíčkův Brod 
CZ020C Rakovník CZ0632 Jihlava 
CZ0311 České Budějovice CZ0633 Pelhřimov 
CZ0312 Český Krumlov CZ0634 Třebíč 
CZ0313 Jindřichův Hradec CZ0635 Žďár nad Sázavou 
CZ0314 Písek CZ0641 Blansko 
CZ0315 Prachatice CZ0642 Brno-město 
CZ0316 Strakonice CZ0643 Brno-venkov 
CZ0317 Tábor CZ0644 Břeclav 
CZ0321 Domažlice CZ0645 Hodonín 
CZ0322 Klatovy CZ0646 Vyškov 
CZ0323 Plzeň-město CZ0647 Znojmo 
CZ0324 Plzeň-jih CZ0711 Jeseník 
CZ0325 Plzeň-sever CZ0712 Olomouc 
CZ0326 Rokycany CZ0713 Prostějov 
CZ0327 Tachov CZ0714 Přerov 



   
 

 

Finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace 
projektu, metodika navržených změn v systému adresného zvaní občanů  Stránka 13 z 34 

 

Kód Okres Kód Okres 

CZ0411 Cheb CZ0715 Šumperk 
CZ0412 Karlovy Vary CZ0721 Kroměříž 
CZ0413 Sokolov CZ0722 Uherské Hradiště 
CZ0421 Děčín CZ0723 Vsetín 
CZ0422 Chomutov CZ0724 Zlín 
CZ0423 Litoměřice CZ0801 Bruntál 
CZ0424 Louny CZ0802 Frýdek-Místek 
CZ0425 Most CZ0803 Karviná 
CZ0426 Teplice CZ0804 Nový Jičín 
CZ0427 Ústí nad Labem CZ0805 Opava 
CZ0511 Česká Lípa CZ0806 Ostrava-město 
CZ0512 Jablonec nad Nisou CZZZZZ Extra-Regio 
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3. Metodika statistického hodnocení projektu Zvýšení efektivity 
adresného zvaní 

Hlavním cílem této analýzy bylo zjistit možný přínos zavedení inovované formy zvacího dopisu 
ke zvýšení míry účasti osob na screeningu. Zdrojem dat jsou data zaslaná jednotlivými zdravotními 
pojišťovnami v rámci projektu adresného zvaní a navazující činnosti.  

Analýza se snaží poukázat na možné zvýšení míry účasti na screeningu u osob z ČPZP, které obdržely 
inovovanou formu zvacího dopisu oproti osobám z ostatních ZP, kterým byla zaslána původní verze 
zvacího dopisu.  

Analýza se zaměřuje na srovnání celkové míry účasti pozvaných osob na screening v období před 
zavedením inovované formy zvacího dopisu (období před projektem) a po zavedení inovované formy 
zvacího dopisu (období v průběhu projektu): 

– Období před projektem: pozvané osoby ke screeningu v březnu 2018 
– Období v průběhu projektu: pozvané osoby ke screeningu v červnu až září 2020 

Jako reakce na pozvánku je brána účast na screeningu do půl roku od obdržení zvacího dopisu. 
Z důvodu dávkového způsobu zvaní ČPZP a srovnatelnosti dat s ostatními ZP byly v roce 2018 
uvažovány pouze osoby pozvané v březnu, v roce 2020 osoby pozvané v měsících červnu až září.  

Do analýzy jsou zahrnuty pouze první až čtvrté pozvánky z důvodu specifického způsobu zvaní ČPZP a 
relevantnosti srovnání s ostatními ZP. V analýze byly rozlišovány osoby, které byly pozvány 
ke screeningovému programu poprvé a osoby, které obdržely více než jednu pozvánku (2.–4. 
pozvánku). 

V rámci dopadové analýzy projektu je důležitým indikátorem míra účasti pozvaných osob 
na screeningu a zejména čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem 
a také její adjustovaná varianta zohledňující potenciální zkreslující faktory. 

Metodika výpočtu míry účasti na screeningu po adresném zvaní 

 

 

Počet pozvaných osob ke screeningu: 

– počet osob, které obdržely pozvánku ke screeningu v rámci projektu adresného zvaní 

Počet osob, které se zúčastnily screeningu v reakci na pozvánku:  

– osoby, které podstoupily screeningové vyšetření do půl roku od obdržení pozvánky 
(do 7 měsíců včetně měsíce pozvání) 

Účast pozvané osoby na screeningu je zahrnuta do výpočtu míry účasti, pokud se screeningu účastnila 
do půl roku od jejího pozvání. V případě, že se screeningu účastní po sledovaném období, její účast 
není brána jako reakce na pozvánku. Schéma určení účasti pojištěnce na screeningu v reakci 
na pozvánku najdeme na obrázku 2. 

Míra účasti  = 
Počet osob, které se zúčastnily screeningu v reakci na pozvánku

Počet pozvaných osob ke screeningu
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Obrázek 2: Schéma určení účasti pojištěnce na screeningu v reakci na pozvánku 

Metodika výpočtu čisté změny míry účasti 

Cílem analýzy je srovnání míry účasti osob na screeningu v průběhu projektu oproti období před 
projektem mezi ČPZP (inovovaná forma zvacího dopisu) a ostatními pojišťovnami (původní forma 
zvacího dopisu). V roce 2020 mohly být výsledky značně zkresleny v důsledku pandemie COVID-19, 
proto byla vypočítána čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem, 
která toto zkreslení redukuje.  

Změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem:  

 

 

 

 

Čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem: 

 

Metodika výpočtu adjustované čisté změny míry účasti na screeningu po adresném zvaní 

Pro snížení nežádoucího vlivu některých parametrů na výslednou hodnotu čisté změny míry účasti 
bylo využito binomického regresního modelu adjustovaného na určité proměnné v závislosti na tom, 
zda je počítána čistá změna celkové míry účasti, míry účasti dle pořadí pozvánky, dle věku pozvaných 
osob, dle varianty zvacího dopisu a u kolorektálního screeningu navíc dle pohlaví pozvaných osob. 
Pomocí tohoto modelu můžeme snížit vliv těchto proměnných na výslednou hodnotu čisté změny 
míry účasti, a tak omezit zkreslení: 

1) Čistá změna celkové míry účasti: adjustace na pořadí pozvánky, věk, variantu dopisu 
a u kolorektálního screeningu na pohlaví 

2) Čistá změna míry účasti dle pořadí pozvánky: adjustace na věk, variantu dopisu 
a u kolorektálního screeningu na pohlaví 

Čistá změna míry účasti  = Změna míry účasti ČPZP− Změna míry účasti ostatní ZP 

Změna míry účasti ČPZP = Míra účasti v průběhu projektu (ČPZP) − Míra účasti před projektem (ČPZP) 

Změna míry účasti ostatní ZP = Míra účasti v průběhu projektu (ostatní ZP) − Míra účasti před projektem (ostatní ZP) 
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3) Čistá změna míry účasti dle varianty dopisu: adjustace na pořadí pozvánky, věk 
a u kolorektálního screeningu na pohlaví 

4) Čistá změna míry účasti dle věku: adjustace na pořadí pozvánky, variantu dopisu 
a u kolorektálního screeningu na pohlaví 

5) Čistá změna míry účasti dle pohlaví (počítáno pouze pro kolorektální screening): adjustace 
na pořadí pozvánky, věk a variantu dopisu 

Nulová hypotéza předpokládá, že nedošlo ke změně čisté změny míry účasti v průběhu projektu oproti 
období před projektem. Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti 5 %.  
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4. Zpracování dat a definice finální báze k analýze 
Předaná data popsaná výše byla validována z hlediska inkluzních kritérií jako je věk, pohlaví a varianta 
dopisu. Následně byla validovaná data sloučena s datasety pozvánek a výkonů z předešlých let. Každý 
ze screeningových programů byl analyzován zvlášť. 

Z analýzy pilotního projektu byli vyřazeni znovu zařazení pacienti do screeningu po předchozí účasti 
v reakci na pozvání. Jedná se o speciální kohortu pojištěnců, kteří se již v minulosti v reakci na pozvánku 
zúčastnili screeningového vyšetření, poté však na screening pravidelně nedocházeli, a proto byli 
po určité době znovu zařazení do procesu adresného zvaní, kdy jim byla odeslána pozvánka 
ke screeningovému vyšetření. 

Dle vstupních kritérií analýzy, tzn. osoby pozvané v březnu 2018 nebo červnu až září 2020, bylo 
do analýzy zařazeno přibližně 100 tisíc žen v rámci cervikálního screeningu, 107 tisíc v rámci 
mamografického screeningu a 233 tisíc osob v rámci kolorektálního screeningu. V analýze je zahrnuta 
pouze první až čtvrtá pozvánka z důvodu specifického způsobu zvaní ČPZP a relevantnosti srovnání 
s ostatními ZP. Podrobnější popis vstupních dat shrnují flow charty na obrázcích 3, 4 a 5. 

Screening karcinomu děložního hrdla 

 
Obrázek 3: Flow chart zařazení pacientů do analýzy cervikálního screeningu 
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Screening karcinomu prsu 

 
Obrázek 4: Flow chart zařazení pacientů do analýzy mamografického screeningu 

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 

 
Obrázek 5: Flow chart zařazení pacientů do analýzy kolorektálního screeningu 
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5. Výsledky projektu Zvýšení efektivity adresného zvaní 
Cílem této analýzy bylo zjistit možný přínos zavedení inovované formy zvacího dopisu ke zvýšení míry 
účasti osob na screeningu.  

V analýze byla srovnávána celková míra účasti pozvaných osob na screeningu v období před zavedením 
inovované formy zvacího dopisu a po zavedení inovované formy dopisu:  

– Období před projektem: pozvané osoby ke screeningu v březnu 2018 
– Období v průběhu projektu: pozvané osoby ke screeningu v červnu až září 2020 

Jako reakce na pozvánku byla brána účast na screeningu do půl roku od obdržení zvacího dopisu (míra 
účasti). Míra účasti na screeningu je sledována z různých úhlů pohledu – celková míra účasti, míra 
účasti dle pořadí pozvánky, dle věku, dle varianty zvacího dopisu a v případě kolorektálního screeningu 
také dle pohlaví.  

Z důvodu možného zkreslení výsledků míry účasti v roce 2020 v důsledku pandemie COVID-19 uvádíme 
čistou změnu míry účasti. Mimo hrubou čistou změnu míry účasti jsou uvedeny výsledky adjustované 
čisté změny míry účasti očištěné od vlivu ostatních parametrů jako je pořadí zaslané pozvánky, věk, 
varianta dopisu a v případě kolorektálního screeningu také pohlaví. 

 

Screening karcinomu prsu 
V analýze screeningu karcinomu prsu byla uvažována účast na screeningové mamografii, screeningové 
mamografii v dispenzární péči, diagnostické mamografii nebo doplňující mamografii. Cílovou populaci 
tvořily ženy ve věku 45–70 let.  

Celková míra účasti 

Celková míra účasti pojištěnců ČPZP v období před projektem (rok 2018) dosahovala 12,1 %. V průběhu 
projektu (rok 2020) sledujeme výrazné navýšení míry účasti pojištěnců ČPZP na 21,0 %. Celkový nárůst 
míry účasti u této zdravotní pojišťovny činil +8,9 % (95% CI: 8,2; 9,6). U pojištěnců ostatních zdravotních 
pojišťoven byl nárůst míry účasti mezi lety 2020 vs. 2018 nižší a to pouze +2,6 % (95% CI: 1,8; 3,5). Čistá 
změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem odpovídala +6,3 % (95% CI: 5,2; 
7,4), čistá změna míry účasti byla statisticky významná.  

Po očištění vlivu pořadí zaslané pozvánky, věku a varianty zvacího dopisu dosahovala čistá změna 
míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem +1,6 % (95% CI: 0,7; 2,4) a byla 
statisticky významná. Podrobnější informace viz obrázek 10. 
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Obrázek 10: Celková míra účasti na mamografickém screeningu 

Míra účasti dle pořadí zaslané pozvánky 

Sledujeme patrný nárůst míry účasti poprvé pozvaných žen z ČPZP mezi lety 2020 vs. 2018. U poprvé 
pozvaných žen, které jsou pojištěnkami některé z ostatních zdravotních pojišťoven došlo naopak 
k poklesu míry účasti mezi lety 2020 vs. 2018. Čistá změna míry účasti poprvé pozvaných žen 
v průběhu projektu oproti období před projektem činila +8,7 % (95% CI: 6,9; 10,4).  

Pozorujeme vyšší nárůst míry účasti žen, které obdržely více než jednu pozvánku z ostatních ZP oproti 
ženám z ČPZP ve sledovaných obdobích. Čistá změna míry účasti v tomto případě odpovídala 
záporným hodnotám, a to -1,5 % (95% CI: -2,7; -0,4). Čistá změna míry účasti poprvé pozvaných žen 
i žen, které obdržely více než jednu pozvánku, byla statisticky významná.  

Po očištění vlivu věku a varianty zvacího dopisu se čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti 
období před projektem u poprvé pozvaných žen snížila na +5,9 % (95% CI: 4,2; 7,5) a byla statisticky 
významná. Lze usuzovat, že míra účasti u poprvé pozvaných žen byla ovlivněna zmiňovanými 
prediktory. U žen pozvaných více než jednou došlo k nárůstu čisté změny míry účasti z -1,5 % (95% CI: 
-2,7; -0,4) na -0,2 % (95% CI: -1,3; 0,8), v tomto případě se však již nejedná o statisticky významnou 
hodnotu čisté změny míry účasti. Podrobnější informace viz obrázek 11. 

 
Obrázek 11: Míra účasti na mamografickém screeningu dle pořadí zaslané pozvánky 
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Pro přehlednost tabulka 10 uvádí počty zaslaných pozvánek k mamografickému screeningu dle pořadí 
pozvánky.  

Tabulka 10: Počet zaslaných pozvánek k mamografickému screeningu dle pořadí pozvánky 

  První pozvání Další pozvání Celkem 

Počet pozvánek 2018 
ČPZP 19 975 (37,2 %) 33 708 (62,8 %) 53 683 

Ostatní ZP 7 526 (42,1 %) 10 345 (57,9 %) 17 871 

Počet pozvánek 2020 
ČPZP 9 604 (60,5 %) 6 269 (39,5 %) 15 873 

Ostatní ZP 10 155 (52,9 %) 9 052 (47,1 %) 19 207 

Míra účasti dle věku 

Téměř ve všech věkových skupinách s výjimkou věkové kategorie 50–54 let došlo k vyššímu nárůstu 
míry účasti žen pozvaných ČPZP ve srovnání s ženami z ostatních zdravotních pojišťoven mezi lety 2020 
vs. 2018. Během rozesílky inovované formy zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny 
míry účasti žen z nejmladší věkové kategorie 45–49 let +9,5 % (95% CI: 7,8; 11,2).  

Po očištění vlivu pořadí zaslané pozvánky a varianty zvacího dopisu pozorujeme i nadále statisticky 
významné navýšení čisté změny míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem u žen 
z nejmladší věkové kategorie 45–49 let (+3,5 % (95% CI 2,0; 4,9)). Podrobnější informace viz 
obrázek 12. 

 
Obrázek 12: Míra účasti na mamografickém screeningu dle věku 

Pro přehlednost tabulka 11 udává počty zaslaných pozvánek k mamografickému screeningu dle věku. 

Tabulka 11: Počet zaslaných pozvánek k mamografickému screeningu dle věku 

  45–49 50–54 55–59 60–64 65–70 Celkem 

Počet 
pozvánek 

2018 

ČPZP 16 422  
(30,6 %) 

9 117  
(17,0 %) 

8 012  
(14,9 %) 

9 030  
(16,8 %) 

11 102 
(20,7 %) 53 683 

Ostatní ZP 8 783  
(49,1 %) 

2 244  
(12,6 %) 

2 116  
(11,8 %) 

2 138  
(12,0 %) 

2 590  
(14,5 %) 17 871 

Počet 
pozvánek 

2020 

ČPZP 8 749  
(55,1 %) 

2 075  
(13,1 %) 

1 822  
(11,5 %) 

1 497  
(9,4 %) 

1 730  
(10,9 %) 15 873 

Ostatní ZP 12 213  
(63,6 %) 

1 570  
(8,2 %) 

1 851  
(9,6 %) 

1 584  
(8,2 %) 

1 989  
(10,4 %) 19 207 
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Míra účasti dle varianty dopisu  

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti žen, které obdržely pozvánku pouze ke screeningu karcinomu prsu +12,2 % (95% CI: 10,4; 
14,0). Významné navýšení je pozorovatelné také u žen pozvaných zároveň k mamografickému 
a cervikálnímu screeningu, a to +1,7 % (95% CI: 0,1; 3,2). Naopak zápornou hodnotu čisté změny míry 
účasti vidíme u žen pozvaných k mamografickému a zároveň kolorektálnímu screeningu -3,1 % (95% 
CI: -6,1; 0,0), nejedná se však o statisticky významný pokles. V tomto případě došlo k poklesu míry 
účasti mezi lety 2020 vs. 2018 u žen pozvaných pojišťovnou ČPZP a naopak k nárůstu míry účasti u žen, 
které byly pozvány ostatními zdravotními pojišťovnami.  

Po očištění vlivu pořadí zaslané pozvánky a věku i nadále sledujeme významné navýšení čisté změny 
míry účasti žen, které byly pozvány pouze k mamografickému screeningu (+7,7 % (95% CI: 6,0; 9,4)). 
Podrobnější informace viz obrázek 13. 

 
Obrázek 13: Míra účasti na mamografickém screeningu dle varianty zvacího dopisu 

Pro přehlednost tabulka 12 udává počty zaslaných pozvánek k mamografickému screeningu 
dle varianty zvacího dopisu. 

Tabulka 12: Počet zaslaných pozvánek k mamografickému screeningu dle varianty zvacího dopisu 

  Skupina ženy 
schází M 

Skupina ženy 
schází C+M 

Skupina ženy 
schází M+K 

Skupina ženy 
schází C+M+K Celkem 

Počet 
pozvánek 

2018 

ČPZP 17 472 (32,5 %) 11 897 (22,2 %) 6 772 (12,6 %) 17 542 (32,7 %) 53 683 

Ostatní ZP 8 381 (46,9 %) 3 929 (22,0 %) 2 033 (11,4 %) 3 528 (19,7 %) 17 871 

Počet 
pozvánek 

2020 

ČPZP 7 858 (49,5 %) 3 267 (20,6 %) 1 623 (10,2 %) 3 125 (19,7 %) 15 873 

Ostatní ZP 11 573 (60,3 %) 3 962 (20,6 %) 1 476 (7,7 %) 2 196 (11,4 %) 19 207 

SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH VÝSLEDKŮ A DÍLČÍ DOPORUČENÍ 

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti o +6,3 % (95% CI: 5,2; 7,4) oproti období, kdy byla rozesílána původní verze zvacího dopisu. 
Po očištění vlivu věku pozvaných osob, pořadí zaslané pozvánky a varianty zvacího dopisu přetrvává 
významné navýšení čisté změny míry účasti, a to o +1,6 % (95% CI: 0,7; 2,4). Výrazný rozdíl mezi 
odhadem čisté změny míry účasti na mamografickém screeningu bez adjustace a s adjustací 
na zmiňované parametry může být způsoben různým zastoupením žen v jednotlivých skupinách 
z hlediska sledovaných parametrů u pojišťovny ČPZP v r. 2020 (vyšší zastoupení žen z nejmladší věkové 
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kategorie, které dostaly první pozvánku, a to pouze k mamografickému screeningu) ve srovnání 
s rokem 2018. U takových žen obecně sledujeme vyšší ochotu se účastnit screeningu. 

Potenciální dopad zavedení inovované verze zvacího dopisu na zvýšení míry účasti na screeningu 
karcinomu prsu sledujeme u žen poprvé pozvaných, ve věkové kategorie 45–49 let a pozvaných pouze 
ke screeningu karcinomu prsu. Pro zvýšení míry účasti žen v adresném zvaní je z dosavadních 
výsledků pilotního projektu vhodné zvážit oslovení inovovaných dopisem ženy, které zpravidla 
vstupují poprvé do screeningu karcinomu prsu.  

 

Screening karcinomu děložního hrdla 
V analýze screeningu karcinomu děložního hrdla byla uvažována účast na screeningové cytologii, 
preventivní prohlídce, diagnostických nebo terapeutických výkonech na děložním hrdle. Cílovou 
populaci tvořily ženy ve věku 25–70 let.  

Celková míra účasti 

Celková míra účasti pojištěnců ČPZP v období před projektem (rok 2018) dosahovala téměř 9 %. 
V průběhu projektu (rok 2020) sledujeme navýšení míry účasti pojištěnců ČPZP na 11,4 %. Celkový 
nárůst míry účasti u této zdravotní pojišťovny činil +2,7 % (95% CI: 2,1; 3,3). U pojištěnců ostatních 
zdravotních pojišťoven byl nárůst míry účasti mezi lety 2020 vs. 2018 nižší a to +1,4 % (95% CI: 0,6; 
2,2). Čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem odpovídala +1,3 % 
(95% CI: 0,3; 2,3), čistá změna míry účasti byla statisticky významná.  

Po očištění vlivu pořadí pozvánky, věku a varianty dopisu dosahovala čistá změna míry účasti 
v průběhu projektu oproti období před projektem již pouze +0,4 % (95% CI: -0,5; 1,2), čistá změna míry 
účasti nebyla v tomto případě statisticky významná. Podrobnější informace viz obrázek 6. 

 
Obrázek 6: Celková míra účasti na cervikálním screeningu 

Míra účasti dle pořadí zaslané pozvánky 

Míra účasti poprvé pozvaných žen z ČPZP se mezi lety 2020 vs. 2018 téměř nezměnila. To stejné platí 
pro poprvé pozvané ženy z ostatních ZP. Čistá změna míry účasti poprvé pozvaných žen v průběhu 
projektu oproti období před projektem činila +0,2 % (95% CI: -1,6; 2,1).  
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Sledujeme mírný nárůst míry účasti žen v r. 2020 oproti r. 2018, které obdržely více než jednu 
pozvánku, tento nárůst je pozorovatelný u žen z ČPZP i z ostatních ZP. Čistá změna míry účasti žen 
pozvaných více než jednou byla nulová 0,0 % (95% CI: -1,0; 1,1). Ani v jednom případě se nejednalo 
o statisticky významné hodnoty.  

Po očištění vlivu věku a varianty dopisu se čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti období 
před projektem u poprvé pozvaných žen zvýšila na +0,6 % (95% CI: -1,2; 2,4). Čistá změna míry účasti 
žen, které obdržely více než jednu pozvánku, zůstala i zde beze změny 0,0 % (95% CI: -1,0; 1,1). Opět 
se v žádném případě nejednalo o statisticky významné hodnoty. Podrobnější informace viz obrázek 7.  

 
Obrázek 7: Míra účasti na cervikálním screeningu dle pořadí zaslané pozvánky 

Pro přehlednost tabulka 7 uvádí počty zaslaných pozvánek k cervikálnímu screeningu dle pořadí 
pozvánky.  

 

Tabulka 7: Počet zaslaných pozvánek k cervikálnímu screeningu dle pořadí pozvánky 

  První pozvání Další pozvání Celkem 

Počet pozvánek 2018 
ČPZP 16 941 (29,5 %) 40 528 (70,5 %) 57 469 

Ostatní ZP 5 743 (35,7 %) 10 335 (64,3 %) 16 078 

Počet pozvánek 2020 
ČPZP 5 796 (45,6 %) 6 925 (54,4 %) 12 721 

Ostatní ZP 6 224 (44,4 %)  7 786 (55,6 %) 14 010 

Míra účasti dle věku 

Během rozesílky inovované formy zvacího dopisu nesledujeme u žen z žádné věkové kategorie 
významné navýšení čisté změny míry účasti oproti období, kdy byly posílány původní verze zvacího 
dopisu. Téměř ve všech věkových skupinách s výjimkou nejmladší věkové kategorie došlo k vyššímu 
nárůstu míry účasti mezi lety 2020 vs. 2018 u žen pozvaných pojišťovnou ČPZP ve srovnání s ženami 
z ostatních zdravotních pojišťoven. Nejvyšší čistá změna míry účasti byla pozorována u věkové 
kategorie 35–44 let a 65–70 let. Hodnota čisté změny míry účasti dosahovala +2,3 % (95% CI: -0,2; 4,8) 
u žen ve věku 35–44 let a +2,1 % (95% CI: -0,1; 4,3) u žen ve věku 65–70 let. Čistá změna míry účasti 
v průběhu projektu oproti období před projektem se pohybovala v záporných hodnotách u nejmladší 
skupiny ve věku 25–34 let (-1,8 % (95% CI: -4,3; 0,7). To znamená, že došlo k výraznějšímu nárůstu míry 
účasti u žen pozvaných ostatními zdravotními pojišťovnami. U této věkové kategorie sledujeme obecně 
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vysoké pokrytí cílové populace cervikálním screeningem. Zajímavostí však zůstává, že podobně vysoké 
je také pokrytí populace žen ve věku 35–44, na které má inovovaná verze dopisu největší dopad. 

Po očištění vlivu pořadí zaslané pozvánky a varianty zvacího dopisu pozorujeme významné navýšení 
čisté změny míry účasti žen ve věku 65–70 let (+1,9 % (95% CI: 0,0; 3,9)). Podrobnější informace viz 
obrázek 8. 

 
Obrázek 8: Míra účasti na cervikálním screeningu dle věku 

Pro přehlednost tabulka 8 udává počty zaslaných pozvánek k cervikálnímu screeningu dle věku 
pozvané ženy. 

Tabulka 8: Počet zaslaných pozvánek k cervikálnímu screeningu dle věku 

  25–34 35–44 45–54 55–64 65–70 Celkem 

Počet pozvánek 
2018 

ČPZP 7 071 
(12,3 %) 

10 525 
(18,3 %) 

11 948 
(20,8 %) 

15 951 
(27,8 %) 

11 974 
(20,8 %) 57 469 

Ostatní ZP 2 795  
(17,4 %) 

3 415  
(21,2 %) 

3 282  
(20,4 %) 

3 925  
(24,4 %) 

2 661  
(16,6 %) 16 078 

Počet pozvánek 
2020 

ČPZP 2 346  
(18,4 %) 

2 522  
(19,8 %) 

2 856  
(22,5 %) 

3 074  
(24,2 %) 

1 923  
(15,1 %) 12 721 

Ostatní ZP 3 181  
(22,7 %) 

2 830  
(20,2 %) 

3 062  
(21,9 %) 

3 053  
(21,8 %) 

1 884 
(13,4 %) 14 010 

Míra účasti dle varianty dopisu  

U všech variant zvacího dopisu došlo k nárůstu míry účasti v průběhu projektu oproti období před 
projektem. Tento nárůst byl ve všech případech vyšší u ČPZP oproti ostatním ZP, a proto se čistá změna 
míry účasti pohybovala v kladných hodnotách. Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu u 
varianty pozvánek pouze k cervikálnímu screeningu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti o +1,8 % (95% CI: 0,2; 3,3) oproti období, kdy byla rozesílána původní verze zvacího dopisu.  

Po očistění vlivu pořadí zaslané pozvánky a věku pozorujeme pokles čisté změny míry účasti napříč 
všemi variantami zvacího dopisu. Nejvyšší čistou změnu míry účasti stále sledujeme u žen pozvaných 
pouze k cervikálnímu screeningu (+0,9 % (95% CI: -0,5; 2,4)), ale není již statisticky významná. 
Podrobnější informace viz obrázek 9. 
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Obrázek 9: Míra účasti na cervikálním screeningu dle varianty zvacího dopisu 

Pro přehlednost tabulka 9 udává počty zaslaných pozvánek k cervikálnímu screeningu dle varianty 
zvacího dopisu. 

Tabulka 9: Počet zaslaných pozvánek k cervikálnímu screeningu dle varianty zvacího dopisu 

  Skupina ženy 
schází C 

Skupina ženy 
schází C+M 

Skupina ženy 
schází C+K 

Skupina ženy 
schází C+M+K Celkem 

Počet 
pozvánek 

2018 

ČPZP 23 939 (41,7 %) 11 879 (20,7 %) 3 953 (6,9 %) 17 698 (30,8 %) 57 469 

Ostatní ZP 7 967 (49,6 %) 3 149 (19,6 %) 1 069 (6,6 %) 3 893 (24,2 %) 16 078 

Počet 
pozvánek 

2020 

ČPZP 6 030 (47,4 %) 2 638 (20,7 %) 875 (6,9 %) 3 178 (25,0 %) 12 721 

Ostatní ZP 7 783 (55,6 %) 2 812 (20,1 %) 825 (5,9 %) 2 590 (18,5 %) 14 010 

SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH VÝSLEDKŮ A DÍLČÍ DOPORUČENÍ 

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti o +1,3 % (95% CI: 0,3; 2,3) oproti období, kdy byla rozesílána původní verze zvacího dopisu. 
Po očištění vlivu věku pozvaných osob, pořadí zaslané pozvánky a varianty zvacího dopisu odpovídá 
čistá změna míry účasti pouze +0,4 % (95% CI: -0,5; 1,2). V tomto případě se již nejedná o statisticky 
významnou čistou změnu míry účasti.  

Potenciální dopad zavedení inovované verze zvacího dopisu na zvýšení míry účasti na screeningu 
karcinomu děložního hrdla sledujeme u žen z nejstarší věkové kategorie 65–70 let. Z hlediska varianty 
dopisu by mohla mít inovovaná verze zvacího dopisu podstatný dopad na ženy pozvané pouze 
ke screeningu karcinomu děložního hrdla. Nicméně modelové výsledky adjustované na zkreslující 
faktory nejsou statisticky významné nebo jsou na hraně významnosti. 

Nárůst čisté změny míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem je u cervikálního 
screeningu nejnižší ze všech onkologických screeningových programů. Nelze tedy z dosavadních 
výsledků pilotního projektu říct, že by měla inovovaná verze dopisu potenciální dopad právě na 
cervikální screening, který ovšem i bez adresného zvaní dosahuje poměrně vysokého pokrytí. 
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Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 
V analýze screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku byla uvažována účast na TOKS nebo 
screeningové kolonoskopii. Cílovou populaci tvořili muži a ženy ve věku 50–70 let.  

Celková míra účasti 

Celková míra účasti pojištěnců ČPZP v období před projektem (rok 2018) dosahovala 11,4 %. V průběhu 
projektu (rok 2020) sledujeme navýšení míry účasti pojištěnců ČPZP na 13,8 %. Celkový nárůst míry 
účasti u této zdravotní pojišťovny činil +2,4 % (95% CI: 2,0; 2,8). U pojištěnců ostatních zdravotních 
pojišťoven byl naopak pozorován pokles míry účasti mezi lety 2020 vs. 2018 a to -1,2 % (95% CI: -1,7;  
-0,7). Čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem odpovídala +3,6 % 
(95% CI: 2,9; 4,2), čistá změna míry účasti byla statisticky významná. 

Po očištění vlivu pořadí zaslané pozvánky, věku, pohlaví a varianty zvacího dopisu dosahovala čistá 
změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem +2,1 % (95% CI: 1,5; 2,7) a byla 
také statisticky významná. Podrobnější informace viz obrázek 14. 

 
Obrázek 14: Celková míra účasti na kolorektálním screeningu 

Míra účasti dle pořadí zaslané pozvánky 

Míra účasti poprvé pozvaných osob z ČPZP se mezi lety 2020 vs. 2018 téměř nezměnila. U osob, které 
jsou pojištěnci některé z ostatních ZP sledujeme výrazný pokles míry účasti na screeningu mezi lety 
2020 vs. 2018. Čistá změna míry účasti poprvé pozvaných osob v průběhu projektu oproti období 
před projektem činila +3,8 % (95% CI: 2,7; 4,8) a byla statisticky významná. 

Podobný scénář sledujeme u osob, které obdržely více než jednu pozvánku. Zde dosahovala čistá 
změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem +1,9 % (95% CI: 1,1; 2,6), 
i v tomto případě byla čistá změna míry účasti statisticky významná. 

Po očištění vlivu věku, pohlaví a varianty zvacího dopisu se čistá změna míry účasti v průběhu 
projektu oproti období před projektem u poprvé pozvaných osob mírně snížila na +3,4 % (95% CI: 
2,4; 4,4). To stejné platí pro osoby pozvané více než jednou, zde čistá změna míry účasti poklesla 
na +1,4 % (95% CI: 0,7; 2,2). V obou případech se jednalo o statisticky významnou čistou změnou 
míry účasti. Podrobnější informace viz obrázek 15. 
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Obrázek 15: Míra účasti na kolorektálním screeningu dle pořadí zaslané pozvánky 

Pro přehlednost tabulka 13 uvádí počty zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle pořadí 
pozvánky.  

Tabulka 13: Počet zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle pořadí pozvánky 

  První pozvání Další pozvání Celkem 

Počet pozvánek 2018 
ČPZP 41 614 (34,9 %) 77 706 (65,1 %) 119 320 

Ostatní ZP 15 938 (37,1 %) 27 022 (62,9 %) 42 960 

Počet pozvánek 2020 
ČPZP 18 025 (54,1 %) 15 288 (45,9 %) 33 313 

Ostatní ZP 17 970 (48,0 %) 19 451 (52,0 %) 37 421 

Míra účasti dle pohlaví 

Sledujeme patrný nárůst míry účasti pozvaných mužů z ČPZP mezi lety 2020 vs. 2018. Muži pozvaní 
některou z ostatních ZP vykazují naopak pokles míry účasti mezi zmiňovaným obdobím. Stejný trend 
pozorujeme také u žen. Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme významné 
navýšení čisté změny míry účasti o +3,6 % (95% CI: 2,8; 4,5) u mužů a +3,5 % (95% CI: 2,6; 4,5) u žen 
oproti období, kdy byla rozesílána původní verze zvacího dopisu.   

Po očistění vlivu věku, pořadí pozvánky a varianty zvacího dopisu přetrvává významné navýšení čisté 
změny míry účasti, konkrétně o +2,7 % (95% CI: 1,9; 3,6) u mužů a o +1,6 % (95% CI: 0,8; 2,5) u žen.  

 
Obrázek 16: Míra účasti na kolorektálním screeningu dle pohlaví 

Pro přehlednost tabulka 14 udává počty zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle pohlaví 
pozvaných osob. 
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Tabulka 14: Počet zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle pohlaví 

  Muži Ženy Celkem 

Počet pozvánek 2018 
ČPZP 58 119 (48,7 %) 61 201 (51,3 %) 119 320 

Ostatní ZP 21 912 (51,0 %) 21 048 (49,0 %) 42 960 

Počet pozvánek 2020 
ČPZP 15 700 (47,1 %) 17 613 (52,9 %) 33 313 

Ostatní ZP 18 723 (50,0 %) 18 698 (50,0 %) 37 421 

Míra účasti dle věku 

Během rozesílky inovované formy zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti osob ze všech věkových kategorií s výjimkou osob ve věku 55–59 let. Nejvyšší čistou změnu 
míry účasti jsme zaznamenali u osob z nejstarší věkové kategorie 65–70 let, a to +5,6 % (95% CI: 3,9; 
7,3).  

Po očištění vlivu pohlaví, pořadí zaslané pozvánky a varianty dopisu pozorujeme významné navýšení 
čisté změny míry účasti osob ze všech věkových kategorií. Nadále platí, že nejvyšší pozorovatelná 
čistá změna míry účasti se nachází u osob z nejstarší věkové kategorie 65–70 let, konkrétně +4,7 % 
(95% CI: 3,1; 6,3). Podrobnější informace viz obrázek 17. 

 
Obrázek 17: Míra účasti na kolorektálním screeningu dle věku 

Pro přehlednost tabulka 15 udává počty zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle věku. 

Tabulka 15: Počet zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle věku 

  50–54 55–59 60–64 65–70 Celkem 

Počet 
pozvánek 

2018 

ČPZP 41 992 (35,2 %) 25 247 (21,2 %) 25 790 (21,6 %) 26 291 (22,0 %) 119 320 

Ostatní ZP 21 845 (50,8 %) 6 395 (14,9 %) 6 975 (16,2 %) 7 745 (18,0 %) 42 960 

Počet 
pozvánek 

2020 

ČPZP 16 941 (50,9 %) 6 641 (19,9 %) 4 612 (13,8 %) 5 119 (15,4 %) 33 313 

Ostatní ZP 24 956 (66,7 %) 3 496 (9,3 %) 4 171 (11,1 %) 4 798 (12,8 %) 37 421 

 

  



   
 

 

Finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace 
projektu, metodika navržených změn v systému adresného zvaní občanů  Stránka 30 z 34 

 

Míra účasti dle varianty dopisu  

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti mužů a žen pozvaných pouze ke screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku. Konkrétně 
se jedná o nárůst čisté změny míry účasti u mužů o +3,6 % (95% CI: 2,8; 4,5) a u žen o +5,4 % (95% CI: 
4,1; 6,6). Naopak záporné hodnoty čisté změny míry účasti pozorujeme u osob pozvaných 
ke kolorektálnímu a mamografickému screeningu, případně ke všem screeningovým programům.  

Po očištění vlivu věku, pohlaví a pořadí zaslané pozvánky i nadále přetrvává významné navýšení čisté 
změny míry účasti osob, které byly pozvány pouze ke kolorektálnímu screeningu (muži: +2,7 % (95% 
CI: 1,9; 3,6), ženy: (+4,5 % (95% CI: 3,2; 5,7)). Podrobnější informace viz obrázek 18. 

 
Obrázek 18: Míra účasti na kolorektálním screeningu dle varianty zvacího dopisu 

Pro přehlednost tabulka 16 udává počty zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle varianty 
zvacího dopisu. 

Tabulka 16: Počet zaslaných pozvánek ke kolorektálnímu screeningu dle varianty zvacího dopisu 

  
Skupina 

muži  
schází K 

Skupina 
ženy  

schází K 

Skupina 
ženy  

schází C+K 

Skupina 
ženy  

schází M+K 

Skupina  
ženy  

schází C+M+K 
Celkem 

Počet 
pozvánek 

2018 

ČPZP 58 119  
(48,7 %) 

33 190  
(27,8 %) 

3 766  
(3,2 %) 

6 860  
(5,7 %) 

17 385  
(14,6 %) 119 320 

Ostatní ZP 21 912  
(51,0 %) 

13 140  
(30,6 %) 

1 081  
(2,5 %) 

2 234  
(5,2 %) 

4 593  
(10,7 %) 42 960 

Počet 
pozvánek 

2020 

ČPZP 15 700  
(47,1 %) 

10 856  
(32,6 %) 

855  
(2,6 %) 

2 108  
(6,3 %) 

3 794  
(11,4 %) 33 313 

Ostatní ZP 18 723  
(50,0 %) 

12 557  
(33,6 %) 

779  
(2,1 %) 

2 045  
(5,5 %) 

3 317  
(8,9 %) 37 421 

SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH VÝSLEDKŮ A DÍLČÍ DOPORUČENÍ 

Během rozesílky inovované verze zvacího dopisu sledujeme významné navýšení čisté změny míry 
účasti o +3,6 % (95% CI: 2,9; 4,2) oproti období, kdy byla rozesílána původní verze zvacího dopisu. 
Po očištění vlivu věku a pohlaví pozvaných osob, pořadí zaslané pozvánky a varianty zvacího dopisu 
přetrvává významné navýšení čisté změny míry účasti, a to o +2,1 % (95% CI: 1,5; 2,7). Lze usuzovat, 
že zavedení inovované formy dopisu mělo potenciálně největší dopad právě na screening karcinomu 
tlustého střeva a konečníku, což lze považovat za velmi pozitivní výsledek, protože pokrytí cílové 
populace kolorektálním screeningem je obecně nejnižší ze všech onkologických screeningu. 
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Potenciální dopad zavedení inovované verze zvacího dopisu na zvýšení míry účasti na screeningu 
karcinomu tlustého střeva a konečníku sledujeme u poprvé pozvaných osob, ale i u osob pozvaných 
více než jednou. Možný přínos pozorujeme u mužů i žen ve všech věkových kategoriích, nejvíce však 
u osob z nejstarší věkové skupiny 65–70 let. Z hlediska varianty dopisu by mohla mít inovovaná verze 
zvacího dopisu podstatný dopad na muže a ženy pozvané pouze ke screeningu karcinomu tlustého 
střeva a konečníku. Pro zvýšení míry účasti u osob v adresném zvaní je z dosavadních výsledků 
pilotního projektu vhodné zvážit oslovení inovovaných dopisem zejména osoby, které jsou zvány 
pouze ke kolorektálnímu screeningu (bez ohledu na věk, pohlaví a pořadí pozvání). 
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6. Potenciální dopad zvýšení míry účasti  
Z dosavadních výsledků pilotního projektu sledujeme významné navýšení míry účasti díky inovovaným 
dopisům u kolorektálního a mamografického screeningu a byl tedy pomocí zjednodušeného modelu 
odhadnut potenciální zdravotní dopad zvýšení míry účasti u těchto dvou programů. 

Model vychází z počtu pojištěnců pozvaných ČPZP v roce 2020, ze kterých je vypočítáno procento osob, 
které potenciálně došly na screeningové vyšetření v důsledku zavedení inovované verze zvacího dopisu 
navíc. Procento odpovídá čisté změně míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem 
očištěné o vliv věku, pořadí pozvánky, variantu zvacího dopisu a v případě kolorektálního screeningu 
také o vliv pohlaví.  

Výpočet potenciálního zdravotního dopadu zvýšení míry účasti na screening karcinomu tlustého střeva 
a konečníku vychází z počtu provedených screeningových TOKS a jejich pozitivity v roce 2020 (data 
získána z analýzy zdravotních pojišťoven). Z pozitivních výsledků TOKS byly určeny počty osob 
s jednotlivými nálezy jako je adenom, pokročilý adenom a karcinom. Procentuální zastoupení těchto 
nálezů bylo odvozeno z Národního registru preventivních kolonoskopií (Institut biostatistiky a analýz 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity).  

Výpočet potenciálního zdravotního dopadu zvýšení míry účasti na mamografickém screeningu vychází 
z detekční míry karcinomu prsu v roce 2020. Detekční míra odpovídá počtu zachycených karcinomů na 
1 000 vyšetření. Z počtu osob, u kterých byl eventuálně nalezen karcinom, bylo určeno, o jaké stadium 
karcinomu se jedná. Indikátory hodnota detekční míry a procentuální zastoupení jednotlivých stadii 
bylo odvozeno z Národního registru screeningu karcinomu prsu (Institut biostatistiky a analýz Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity).  

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 
V důsledku zavedení inovované verze zvacího dopisu potenciálně došlo díky pilotnímu projektu na 
screeningové vyšetření karcinomu tlustého střeva a konečníku v r. 2020 navíc 700 osob. U 70 osob byl 
dle modelového odhadu zjištěn pozitivní výsledek TOKS. Z toho bylo případně nalezeno zhruba 31 osob 
s adenomem, 14 osob s pokročilým adenomem a 2 osoby s karcinomem. 10letá progrese pokročilého 
adenomu na kolorektální karcinom odpovídá dle literatury 25–45 % [3]. 

Počet pozvaných osob z ČPZP v r. 2020: 33 313 osob 
– Čistá změna míry účasti očištěná o vliv pořadí pozvánky, věku, pohlaví a varianty dopisu: 2,1 % 
– Tj. navíc cca 700 osob, které mohly potenciálně dojít na kolorektální screening v důsledku 

rozesílky inovované verze zvacího dopisu 

98 % (zbývající část na screeningovou kolonoskopii) osob podstoupilo TOKS v r. 2020: 686 osob 
– 10 % pozitivních: cca 70 osob 

 45 % adenomy: 31 osob 
 20 % pokročilé adenomy: 14 osob 
 3 % karcinomy: 2 osoby 

Lze tedy usuzovat, že díky realizaci pilotního projektu bylo navíc v jednotkám případů předejito 
vývoji kolorektálního karcinomu odstraněním pokročilého adenomu a u přibližně 2 pacientů byl 
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nalezen kolorektální karcinom v raném stadiu. Při zavedené inovovaného dopisu do systému 
adresného zvaní lze očekávat dopad násobně vyšší. 

Screening karcinomu prsu 
Zvýšení čisté změny míry účasti na mamografickém screeningu o 1,6 % potenciálně vedlo díky 
pilotnímu projektu k účasti dalších 254 žen na screeningu. Díky inovované verzi dopisu mohl být 
potenciálně detekován karcinom v časném stádiu u 1 ženy. 

Počet pozvaných žen z ČPZP v r. 2020: 15 873 žen 
– Čistá změna míry účasti očistěná o vliv pořadí pozvánky, věku a varianty dopisu: 1,6 % 
– Tj. navíc cca 254 žen, které mohly potenciálně dojít na mamografický screening v důsledku 

rozesílky inovované verze zvacího dopisu 

Detekční míra v r. 2020 (počet zachycených karcinomů na 1 000 vyšetření): 5,5 

– Díky inovované verzi dopisu mohl být potenciálně detekován karcinom v časném stádiu 
u 1 ženy. 

Lze tedy usuzovat, že díky realizaci pilotního projektu byl navíc přibližně jedné ženě nalezen 
karcinom prsu v raném stadiu, kde je často 5leté relativní přežití takřka stoprocentní. Při zavedené 
inovovaného dopisu do systému adresného zvaní lze očekávat dopad násobně vyšší. 
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Vážený pane,

zveme Vás k preventivnímu vyšetření zaměřenému na včasné odhalení případného zhoubného 
nádoru tlustého střeva a konečníku. Nemusíte mít žádné obavy – vyšetření se provádí jednoduše 
ze vzorku stolice a je zdarma. K lékaři prosím přineste tento zvací dopis.

Stačí jen 2 snadné kroky:  
1. U svého praktického lékaře si vyzvedněte odběrovou zkumavku.
2. Přineste mu ji zpět se vzorkem stolice.  

Rakovina tlustého střeva a konečníku je v České republice každoročně zjištěna u téměř 8000 osob. 
Díky pravidelným testům ji však můžeme včas odhalit a úspěšně léčit, nebo jí dokonce  
zcela předejít. Lidé ve věku 50–54 let by vyšetření měli absolvovat každoročně, osoby starší než  
55 let jednou za dva roky, nebo se mohou rozhodnout i pro důkladnější kolonoskopii. Důležitá je 
Vaše ochota účastnit se preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému praktickému lékaři, a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrován u praktického lékaře, kontaktujte naše infocentrum na telefonním čísle 810 800 000 
nebo napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčil v souvislosti s onemocněním, kterého 
se toto preventivní vyšetření týká, nevěnujte této pozvánce pozornost.

Jan Novák
Letecká 356
277 44 Vraňany

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientů. 



Anna Nováková
Letecká 356
277 44 Vraňany

Vážená paní, 

zveme Vás k preventivnímu vyšetření zaměřenému na včasné odhalení případného zhoubného 
nádoru děložního čípku. Nemusíte mít obavy – vyšetření nebolí a je zdarma. K lékaři prosím 
přineste tento zvací dopis.

Stačí navštívit svého gynekologa, který Vám udělá vyšetření zaměřené na prevenci 
zhoubného nádoru děložního čípku. 

Tyto nádory každoročně postihnou 1000 žen. Díky pravidelným testům je však můžeme včas 
odhalit a úspěšně léčit, nebo jim dokonce zcela předejít. Důležitá je Vaše ochota účastnit se 
preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému gynekologovi, a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrována u gynekologa, kontaktujte naše infocentrum na telefonním čísle 810 800 000 nebo 
napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčila v souvislosti s onemocněním, kterého se 
toto preventivní vyšetření týká, nevěnujte této pozvánce pozornost.

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientek. 



Anna Nováková
Letecká 356
277 44 Vraňany

Vážená paní, 

zveme Vás k preventivnímu mamografickému vyšetření zaměřenému na včasné odhalení 
případného zhoubného nádoru prsu. Nemusíte mít obavy – vyšetření nebolí a je zdarma.  
K lékaři prosím přineste tento zvací dopis.

Stačí navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře, který Vám vystaví žádanku  
na vyšetření pro prevenci zhoubného nádoru prsu, s níž se objednáte ve specializovaném 
mamografickém centru.

Tyto nádory každoročně postihnou 7000 žen. Díky pravidelným testům je však můžeme včas 
odhalit a úspěšně léčit. Důležitá je Vaše ochota účastnit se preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému praktickému lékaři nebo gynekologovi,
a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrována u praktického lékaře či gynekologa, kontaktujte naše infocentrum na telefonním 
čísle 810 800 000 nebo napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčila v souvislosti  
s onemocněním, kterého se toto preventivní vyšetření týká, nevěnujte této pozvánce pozornost.

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientek. 



Anna Nováková
Letecká 356
277 44 Vraňany

Vážená paní, 

zveme Vás k preventivnímu mamografickému vyšetření zaměřenému na včasný záchyt zhoub-
ného nádoru prsu a k preventivnímu vyšetření zaměřenému na včasné odhalení případného 
zhoubného nádoru děložního čípku. Nemusíte mít obavy – vyšetření nebolí a jsou zdarma.  
K lékaři prosím přineste tento zvací dopis.

Stačí navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře.
- Kterýkoli z nich Vám vystaví žádanku na vyšetření pro prevenci zhoubného nádoru 
 prsu, s níž se objednáte ve specializovaném mamografickém centru.
- Váš gynekolog Vám udělá vyšetření zaměřené na prevenci zhoubného nádoru  
 děložního čípku.

Tyto nádory každoročně postihnou 8000 žen. Díky pravidelným testům je však můžeme včas 
odhalit a úspěšně léčit, nebo jim dokonce zcela předejít. Důležitá je Vaše ochota účastnit se 
preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému praktickému lékaři nebo gynekologovi,
a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrována u praktického lékaře či gynekologa, kontaktujte naše infocentrum na telefonním 
čísle 810 800 000 nebo napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčila v souvislosti  
s onemocněním, kterého se preventivní vyšetření týká, nevěnujte pozvánce k tomuto vyšetření pozornost.

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientek. 



Anna Nováková
Letecká 356
277 44 Vraňany

Vážená paní, 

zveme Vás k preventivnímu vyšetření zaměřenému na včasné odhalení případného zhoubného 
nádoru tlustého střeva a konečníku. Nemusíte mít žádné obavy – vyšetření se provádí jednoduše 
ze vzorku stolice a je zdarma. K lékaři prosím přineste tento zvací dopis.

Stačí jen 2 snadné kroky:  
1. U svého praktického lékaře nebo gynekologa si vyzvedněte odběrovou zkumavku.
2. Přineste mu ji zpět se vzorkem stolice.  

Rakovina tlustého střeva a konečníku je v České republice každoročně zjištěna u téměř 8000 osob. 
Díky pravidelným testům ji však můžeme včas odhalit a úspěšně léčit, nebo jí dokonce  
zcela předejít. Lidé ve věku 50–54 let by vyšetření měli absolvovat každoročně, osoby starší než  
55 let jednou za dva roky, nebo se mohou rozhodnout i pro důkladnější kolonoskopii. Důležitá je 
Vaše ochota účastnit se preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému praktickému lékaři nebo gynekologovi,
a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrována u praktického lékaře či gynekologa, kontaktujte naše infocentrum na telefonním 
čísle 810 800 000 nebo napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčila v souvislosti  
s onemocněním, kterého se preventivní vyšetření týká, nevěnujte pozvánce k tomuto vyšetření pozornost.

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientek. 



Anna Nováková
Letecká 356
277 44 Vraňany

Vážená paní, 

zveme Vás k preventivním vyšetřením zaměřeným na včasné odhalení případného zhoubného 
nádoru tlustého střeva a konečníku a na včasné odhalení nádoru děložního čípku. Nemusíte 
mít obavy – vyšetření nebolí a jsou zdarma. K lékaři prosím přineste tento zvací dopis.

Stačí navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře.
- Kterýkoli z nich Vám udělá test na krvácení do stolice, díky kterému by se včas  
 odhalilo riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku.
- Váš gynekolog Vám udělá vyšetření zaměřené na prevenci zhoubného nádoru  
 děložního čípku.

Tyto nádory každoročně postihnou 9000 osob. Díky pravidelným testům je však můžeme včas 
odhalit a úspěšně léčit, nebo jim dokonce zcela předejít. Důležitá je Vaše ochota účastnit se 
preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému praktickému lékaři nebo gynekologovi,
a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrována u praktického lékaře či gynekologa, kontaktujte naše infocentrum na telefonním 
čísle 810 800 000 nebo napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčila v souvislosti  
s onemocněním, kterého se preventivní vyšetření týká, nevěnujte pozvánce k tomuto vyšetření pozornost.

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientek. 



Anna Nováková
Letecká 356
277 44 Vraňany

Vážená paní, 

zveme Vás k preventivnímu vyšetření zaměřenému na včasné odhalení případného zhoubného 
nádoru tlustého střeva a konečníku a k preventivnímu mamografickému vyšetření zamě- 
řenému na včasný záchyt nádoru prsu. Nemusíte mít obavy – vyšetření nebolí a jsou zdarma.  
K lékaři prosím přineste tento zvací dopis.

Stačí navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře.
- Kterýkoli z nich Vám udělá test na krvácení do stolice, díky kterému by se včas  
 odhalilo riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku.
- Kterýkoli z nich Vám vystaví žádanku na vyšetření pro prevenci zhoubného nádoru 
 prsu, s níž se objednáte ve specializovaném mamografickém centru.

Tyto nádory každoročně postihnou 15 000 osob. Díky pravidelným testům je však můžeme včas 
odhalit a úspěšně léčit, nebo jim dokonce zcela předejít. Důležitá je Vaše ochota účastnit se 
preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému praktickému lékaři nebo gynekologovi,
a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrována u praktického lékaře či gynekologa, kontaktujte naše infocentrum na telefonním 
čísle 810 800 000 nebo napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčila v souvislosti  
s onemocněním, kterého se preventivní vyšetření týká, nevěnujte pozvánce k tomuto vyšetření pozornost.

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientek. 



Anna Nováková
Letecká 356
277 44 Vraňany

Vážená paní, 

zveme Vás k preventivním vyšetřením zaměřeným na včasné odhalení případného zhoubného 
nádoru tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního čípku. Nemusíte mít obavy – žádné  
z uvedených vyšetření nebolí a všechna jsou zdarma. K lékaři prosím přineste tento zvací dopis.

Stačí navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře.
- Kterýkoli z nich Vám udělá test na krvácení do stolice, díky kterému by se včas  
 odhalilo riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku.
- Kterýkoli z nich Vám vystaví žádanku na vyšetření pro prevenci zhoubného nádoru 
 prsu, s níž se objednáte ve specializovaném mamografickém centru.
- Váš gynekolog Vám udělá vyšetření zaměřené na prevenci zhoubného nádoru  
 děložního čípku. 

Tyto nádory každoročně postihnou 16 000 osob. Díky pravidelným testům je však můžeme včas 
odhalit a úspěšně léčit, nebo jim dokonce zcela předejít. Důležitá je Vaše ochota účastnit se 
preventivních vyšetření.

Věříme, že se co nejdříve objednáte ke svému praktickému lékaři nebo gynekologovi,
a přejeme Vám hezký den.

  
                                                                   
               
       Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
                          ministr zdravotnictví ČR         generální ředitel
                   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud nejste registrována u praktického lékaře či gynekologa, kontaktujte naše infocentrum na telefonním 
čísle 810 800 000 nebo napište na email posta@cpzp.cz. Jestliže jste se v minulosti léčila v souvislosti  
s onemocněním, kterého se preventivní vyšetření týká, nevěnujte pozvánce na toto vyšetření pozornost.

Evropská unie

Rychlé jednání Vám může zachránit život. 
Při velmi včasném odhalení nemoci přežívá 9 z 10 pacientek. 
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