
 

  

 

 

Metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění 
detailnější segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní, 
metodika měření a vyhodnocení takových intervencí 

 Strana 1 z 11 

 

Metodika nastavení informačního systému, 
který umožní začlenění detailnější 

segmentace cílových skupin do procesu 
adresného zvaní, metodika měření a 

vyhodnocení takových intervencí 
Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu 

tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorský kolektiv: Kolektiv Národního screeningového centra a členů Expertního týmu 
  
Verze: 2.0 
Datum:  29. 11. 2021 



 

  

 

 

Metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění 
detailnější segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní, 
metodika měření a vyhodnocení takových intervencí 

 Strana 2 z 11 

 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................................3 

Práce s tímto dokumentem .........................................................................................................3 

1. Vstupní kritéria pro zařazení pojištěnce do adresného zvaní .............................................4 

1.1. Zařazení pojištěnců do procesu zvaní .........................................................................5 

1.2. Vyřazení pojištěnců z procesu .....................................................................................5 

1.3. Praktický popis procesu zvaní .....................................................................................6 

2. Exporty dat od zdravotních pojišťoven ...............................................................................7 

Příloha 1: Číselníky ................................................................................................................... 10 

Číselník FORMAPOZVANKY................................................................................................... 10 

Číselník SUBPOPULACE ......................................................................................................... 10 

Číselník OKRESY .................................................................................................................... 10 

 

  



 

  

 

 

Metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění 
detailnější segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní, 
metodika měření a vyhodnocení takových intervencí 

 Strana 3 z 11 

 

Úvod 

Tento dokument navrhuje systém řešení adresného zvaní ke screeningovým programům pro 
zdravotní pojišťovny tak, aby umožňoval jednotný systém jeho realizace a hodnocení a 
současně umožňoval dostatečnou flexibilitu pro vlastní realizaci dle zvážení každé zdravotní 
pojišťovny. 

Tento dokument navazuje na projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových 
onemocnění v ČR – screeningové programy“, který byl realizován Ministerstvem zdravotnictví 
a zdravotními pojišťovnami v období 1. 1. 2014 — 30. 6. 2015 a jehož doba udržitelnosti byla 
stanovena do 30. 6. 2020. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny pozvánky pro osoby, které 
se neúčastnily screeningových programů a prostřednictvím pojišťoven jim byly v celém období 
(2014–2020) rozesílány. Výsledky projektu ukazují, že je vhodné systém adresného zvaní 
pojištěnců, kteří se screeningových programů neúčastní, dlouhodobě udržet a rozvíjet za 
přispění inovovaných prvků a nových technických řešení, které zvýší účast pojištěnců ve 
screeningových programech. Jako možné inovativní prvky lze v budoucnu využít například 
výstupy projektu „Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu 
tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla“, realizovaného ÚZIS ČR v období od 1. 5. 
2018 — 30. 4. 2021 a dalších pilotních projektů realizovaných ÚZIS ČR, zdravotními 
pojišťovnami nebo dalšími zainteresovanými stranami. 

 

Práce s tímto dokumentem 

Tento dokument je projednán Expertním týmem k adresnému zvaní MZ a zdravotními 
pojišťovnami. Členové Expertního týmu a zdravotní pojišťovny mohou navrhovat změny tohoto 
dokumentu. Členové Expertního týmu a zdravotní pojišťovny mohou zároveň iniciovat 
specifické pilotní projekty nebo jiná řešení rozesílání pozvánek (např. rozesílku 
samoodběrových sad apod.).  

Podněty ke změně metodiky (např. nové zdravotní výkony a související změna kritérií apod.) 
se zasílají předsedovi Expertního týmu Ing. Tomáši Jungovi, MBA (Tomas.Jung@mzcr.cz) a též 
na sekretariát Národního screeningového centra ÚZIS ČR (nsc@uzis.cz) a jsou schvalovány 
Expertním týmem a zdravotními pojišťovnami. 

V případě schválení změny této metodiky Expertním týmem a zdravotními pojišťovnami bude 
vydána nová verze této metodiky. 

Informace o změně rozesílání pozvánek (např. nová forma či obsah dopisů, nové cesty 
komunikace apod.) v souladu s touto metodikou zasílají zdravotní pojišťovny na vědomí 
předsedovi Expertního týmu Ing. Tomáši Jungovi, MBA (Tomas.Jung@mzcr.cz) a též na 
sekretariát Národního screeningového centra ÚZIS ČR (nsc@uzis.cz). Změna formy a obsahu 
dopisů zahrnující prvky vizuální identity MZ, podpis ministra zdravotnictví apod. podléhají 
schválení MZ. 

mailto:Tomas.Jung@mzcr.cz
mailto:nsc@uzis.cz
mailto:Tomas.Jung@mzcr.cz
mailto:nsc@uzis.cz


 

  

 

 

Metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění 
detailnější segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní, 
metodika měření a vyhodnocení takových intervencí 

 Strana 4 z 11 

 

1. Vstupní kritéria pro zařazení pojištěnce do adresného zvaní 
Tato kapitola uvádí kritéria pro zařazení či vyřazení pojištěnců pro zvaní k jednotlivým 
screeningovým programům. V jednotlivých skupinách jsou vyhodnocena vstupní a vylučující 
kritéria pro adresné zvaní k jednotlivým screeningovým programům – každé kombinaci 
screeningových programů, u kterých je pojištěnec způsobilý k pozvání, odpovídá jedna tzv. 
subpopulace pojištěnců dle kapitoly 1.1. Kapitola pouze popisuje skupinu pojištěnců, kterých 
se proces adresného zvaní týká a kterých ne. Vlastní proces zvaní a jeho nastavení a načasování 
je rámcově definováno v další kapitole níže. 

Použité zkratky: 
M – mamografický screening 

C – cervikální screening 

K – kolorektální screening 

Skupiny pacientů, kterých se týká adresné zvaní z pohledu vyhodnocení dané varianty 
pozvánky: 
Věk od 25 let včetně do 44 let včetně – ženy, vyhodnocován C 

Věk od 45 let včetně do 49 let včetně – ženy, vyhodnocován C a M 

Věk od 50 let včetně do 70 let včetně – muži, vyhodnocován K  

Věk od 50 let včetně do 70 let včetně – ženy, všechny tři programy 

Rozdělení výše uvedené je jediné platné a má být použito při rozhodovacím algoritmu zvaní. 
Za rozhodující bude považován věk pojištěnce, kterého pojištěnec dosáhl k danému 
kalendářnímu měsíci (k poslednímu dni daného měsíce), ke kterému je pozvání na screening 
vyhodnocováno. 
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1.1. Zařazení pojištěnců do procesu zvaní 
Do programu budou pojištěnci zařazování na základě následujících kritérii: 

1. Pojištěnec je pojištěncem dané ZP alespoň 4 roky 
2. Kritérium věku, pohlaví a způsobilosti k pozvání na konkrétní screeningový program 

(viz kapitola 1.2, body 4-5) shrnuje následující tabulka: 
 

Pohlaví Věk 25-44 Věk 45-49 Věk 50-70 let Subpopulace 
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 

 

1.2. Vyřazení pojištěnců z procesu 
Z procesu adresného zvaní budou vyřazeni pojištěnci splňující níže definovaná kritéria: 

1. Je cizinec (výpomocně pojištěn v ČR – turista kategorie T)1 
2. Je občan ČR dlouhodobě pobývající v cizině  
3. Nemá úplnou adresu v databázi pojišťovny např. PSČ 00000 a pojištěnce s adresou na 

p. o. box, případně pojištěnce, u kterých evidujete nedoručitelnost zásilek 
4. Byl již pozván na konkrétní screeningový program před 11 a méně měsíci (zvažovat 

kalendářní měsíce, ne skutečný odstup) – zde nutno zvažovat separátně programy C, 
K, M a přizpůsobit tomu variantu pozvánky. Při předpokladu zcela pravidelného zvaní 
se toto kritérium neuplatní. 

 

 

 

 
1 Za cizince, kteří nejsou zahrnuti do systému adresného zvaní, jsou z pohledu této metodiky považovány osoby 
spadající do kategorie cizinec (výpomocně pojištěn v ČR – turista kategorie T). Pojem „cizinec“ uváděný v této 
metodice tedy vždy odpovídá výše uvedené definici. 
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5. Vyřaď pojištěnce s vykázaným výkonem/diagnózou, dle následujícího klíče: 

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 

 

6. Vyřaď pojištěnce s náklady na léčbu během posledních 365 dní nad 1 milion Kč. 
Náklady se rozumí suma všech vykázaných nákladů na ambulantních (doklady 01), 
hospitalizačních (doklady 02) dokladech, na poukazech na vyšetření/ošetření  
(doklady 06) a receptech (doklad 10). 1 bod je jedna koruna. Do výsledné sumy  
nákladů jsou taktéž započítány zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) a zvlášť 
účtovaný materiál (ZUM). 

Je zřejmé, že vzhledem ke zpoždění, se kterým plátci zdravotní péče obvykle obdrží k-dávky  
od zdravotnických zařízení (až tři měsíce), není možné zejména kritéria pro vyřazení nikdy určit 
zcela přesně v souladu s realitou. Kritéria tedy budou v daném časovém okamžiku 
vyhodnocována ve vztahu k aktuálně dostupným datům. Určité chybovosti ve vyhodnocování 
kritérii se tedy nelze vyhnout a je očekávanou součástí procesu adresného zvaní. Případné 
rozpory budou ošetřeny v textu pozvánek. 

1.3. Praktický popis procesu zvaní 
Kroky vyhodnocení způsobilosti pojištěnce a volby správné varianty pozvánky: 

1. Je zvoleno referenční datum, ke kterému bude vyhodnocena způsobilost pojištěnců k 
pozvání dle kritérií definovaných výše. Ve vlastním procesu adresného zvaní pak bude 
vyhodnocení způsobilých pojištěnců a zasílání pozvánek prováděno ideálně každý 
měsíc (přípustný je i delší interval vyhodnocení, ne však delší než 1 rok). 
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2. Vybráni jsou pojištěnci ZP, kteří jsou k referenčnímu datu pojištěnci dané ZP alespoň 4 
roky. 

3. Vyřazeni jsou pojištěnci, kteří splňují vyřazovací kritéria. 

4. Dle věku, pohlaví a minulosti provedených výkonů nebo léčby daných diagnóz se zvolí 
subpopulace a podle ní správná varianta pozvánky.  

Opakovaně pozvaní pojištěnci: 

• Opakované zasílání pozvánek dlouhodobě nereagujících pojištěnců probíhá bez 
omezení ideálně každý rok. 

Forma pozvánky: 

• Pojištěnci jsou zpravidla zváni prostřednictvím jednotného schváleného zvacího 
dopisu definovaného v projektu Systém podpory prevence vybraných nádorových 
onemocnění v ČR – screeningové programy (původní projekt MZ ČR). 

• Je přípustné i alternativní oslovení pojištěnců např. prostřednictvím dopisu s odlišnou 
formou a obsahem či ověřeného kontaktního e-mailu či jiné platformy, kde lze dodržet 
principy formy původního zvacího dopisu a následného vyhodnocení projektu, užití 
alternativních forem je předem oznámeno předsedovi Expertního týmu a sekretariátu 
NSC ÚZIS ČR. 

• Veškerá forma oslovení způsobilých pojištěnců musí být zaznamenána do datového 
rozhraní pro následné vyhodnocení úspěšnosti adresného zvaní.  

 

2. Exporty dat od zdravotních pojišťoven 

Tato kapitola obsahuje metodiku předávání výstupů týkajících se zvaní pojištěnců a 
provedených screeningových vyšetření pro účely vyhodnocení adresného zvaní v ČR. Na 
pravidelné bázi je vždy předávána datová tabulka pojištěnců (blíže popsáno níže), 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). 

Datové soubory budou pravidelně předávány zdravotními pojišťovnami Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky ČR na jeho výzvu upřesňující formu předání. 

Předávané položky mají postihnout dvě základní oblasti programu, tedy umožnit vyhodnotit 
„Kdo byl pozván“ a „Kdo se dostavil na screeningové vyšetření“. Seznam předávaných položek 
je definován v následujících tabulkách. 
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 „Kdo byl pozván“ - Tabulka POZVANI_EXPORT  
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. 

Forma pozvánky FORMAPOZVANKY Char Forma pozvánky dle číselníku FORMAPOZVANKY. 
V případě, že pojišťovna využije alternativní formy 
pozvánky, dojde k rozšíření číselníku 
FORMAPOZVANKY. 

Subpopulace  SUBPOPULACE Int Subpopulace pojištěnců dle definice v této 
metodice, viz číselník SUBPOPULACE. 

 

„Kdo se dostavil na screeningové vyšetření“ - Tabulka SCREENING_EXPORT  
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 KODVYK Int Konkrétní kód výkonu dle číselníku VZP. Zahrnuty 
budou všechny výkony, které jsou mají dle této 
metodiky vztah ke screeningu, viz SPECIFIKACE. Při 
více provedených výkonech v jednom měsíci bude 
mít každý konkrétní výkon vlastní řádek 
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SPECIFIKACE: Kódy výkonů se vztahem ke screeningu pro zahrnutí do exportu 

Screening Kód položky 

Ca prsu 89178, 89180, 89223 

Ca děložního hrdla 95199, 95198, 63050, 95201 

Ca kolorekta 15120, 15121, 15101, 15105, 15404, 15103, 15107,  
15118, 15119  
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Příloha 1: Číselníky 

Číselník FORMAPOZVANKY 
Kód Popis položky 
A1 Předloha z původního projektu MZ ČR: papírová forma pozvánky 
A2 Předloha z původního projektu MZ ČR: e-mailová forma pozvánky 

Číselník SUBPOPULACE 
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 

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 
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Kód Okres Kód Okres 
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 
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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