
Monitoring obdobných aktivit ve světě, verze 1.0 Stránka 1 z 32 

Přehledová zpráva aktivit populačního 

adresného zvaní občanů  

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 

Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Petra Koudelková, Ing. Vojtěch Zíka 
Spoluautoři:  Ing. Ladislav Báča 

Verze: 1.0 
Datum: 23. 11. 2018



   

 

 

Monitoring obdobných aktivit ve světě, verze 1.0  Stránka 2 z 32 

 

 

     

 

Obsah 

Přehled použitých zkratek ....................................................................................................................... 5 

Shrnutí ..................................................................................................................................................... 5 

1. Přehled nejdůležitějších poznatků ze zahraničních příkladů užití behaviorálních intervencí ............. 6 

1.1. Obecné důvody odmítání účastí na uvedených screeningových vyšetřeních .............................. 6 

1.2. Typy intervencí, které se ukázaly být účinné v zahraničí: ............................................................ 6 

2. Příklady studií ...................................................................................................................................... 8 

2.1. Studie 1: Birthday letter (realizované Cancer Care Ontario) ........................................................ 8 

2.1.1. Země a období prováděného experimentu........................................................................... 8 

2.1.2. Popis problému ..................................................................................................................... 8 

2.1.3. Metoda řešení problému ...................................................................................................... 8 

2.1.4. Výsledky ................................................................................................................................. 8 

2.1.5. Komentáře ............................................................................................................................. 8 

2.2. Studie 1: Birthday letter USA (realizované Cancer Care Ontario) ................................................ 9 

2.2.1. Země a období prováděného experimentu........................................................................... 9 

2.2.2. Popis problému ..................................................................................................................... 9 

2.2.3. Metoda řešení problému ...................................................................................................... 9 

2.2.4. Výsledky ................................................................................................................................. 9 

2.2.5. Komentáře ........................................................................................................................... 10 

2.3. Studie 3: Promoting mammography screening among Chinese American women using a 

message-framing Intervention; (realizace výzkumu: American Cancer Society) .............................. 10 

2.3.1. Země a období prováděného experimentu......................................................................... 10 

2.3.2. Popis problému ................................................................................................................... 10 

2.3.3. Metoda řešení a popis intervence:...................................................................................... 10 

2.3.4. Výsledky ............................................................................................................................... 11 

2.3.5. Komentáře ........................................................................................................................... 12 

2.4. Studie 4: Cancer Screening Promotion Education Activities – teoretická studie, booklet ......... 12 



   

 

 

Monitoring obdobných aktivit ve světě, verze 1.0  Stránka 3 z 32 

 

2.4.1. Země a období prováděného experimentu......................................................................... 12 

2.4.2. Popis problému č. 1 ............................................................................................................. 12 

2.4.3. Metoda řešení a popis intervence č. 1 ................................................................................ 12 

2.4.4. Výsledky č. 1 ........................................................................................................................ 12 

2.4.5. Komentáře č. 1 .................................................................................................................... 13 

2.4.6. Popis problému č. 2 ............................................................................................................. 13 

2.4.7. Metoda řešení a popis intervence č. 2 ................................................................................ 13 

2.4.8. Výsledky č. 2 ........................................................................................................................ 13 

2.4.9. Komentáře č. 2 .................................................................................................................... 13 

2.4.10. Popis problému č. 3 ........................................................................................................... 13 

2.4.11. Metoda řešení a popis intervence č. 3 .............................................................................. 14 

2.4.12. Výsledky č. 3 ...................................................................................................................... 14 

2.4.13. Komentáře č. 3 .................................................................................................................. 14 

2.4.14. Doplnění k výše zmíněným studiím ................................................................................... 14 

2.5. Studie 5: Content of invitations for publicly funded screening mammography – souhrnná 

zpráva z komplexní studie ................................................................................................................. 15 

2.5.1. Země a období prováděného experimentu......................................................................... 15 

2.5.2. Popis problému ................................................................................................................... 15 

2.5.3. Metoda řešení a popis intervence ....................................................................................... 15 

2.5.4. Výsledky ............................................................................................................................... 16 

2.5.5. Příklady a ukázky ................................................................................................................. 16 

2.6. Studie 6: Improving cancer screening rates (The Behavioural Insights Team, Update Report 

2015-16) ............................................................................................................................................ 18 

2.6.1. Země a období prováděného experimentu......................................................................... 18 

2.6.2. Popis problému ................................................................................................................... 18 

2.6.3. Metoda řešení a popis intervence ....................................................................................... 18 

2.6.4. Výsledky ............................................................................................................................... 18 

2.6.5. Komentáře ........................................................................................................................... 18 

2.7. Studie 7: Increasing breast-cancer screening uptake: a randomized controlled experiment ... 19 

2.7.1. Země a období prováděného experimentu......................................................................... 19 

2.7.2. Popis problému ................................................................................................................... 19 



   

 

 

Monitoring obdobných aktivit ve světě, verze 1.0  Stránka 4 z 32 

 

2.7.3. Metoda řešení a popis intervence ....................................................................................... 19 

2.7.4. Výsledky ............................................................................................................................... 22 

2.7.5. Komentáře ........................................................................................................................... 23 

2.7.6. Příklady a ukázky ................................................................................................................. 23 

2.8. Studie 8: Providing Quantitative Information and a Nudge to Undergo Stool Testing in a 

Colorectal Cancer Screening Decision Aid: A Randomized Clinical Trial ........................................... 24 

2.8.1. Země a období prováděného experimentu......................................................................... 24 

2.8.2. Popis problému ................................................................................................................... 24 

2.8.3. Metoda řešení a popis intervence ....................................................................................... 24 

2.8.4. Výsledky ............................................................................................................................... 25 

2.8.5. Komentáře ........................................................................................................................... 25 

3. Stručný přehled teoretických poznatků vztahujících se k intervencím ve screeningových 

programech ........................................................................................................................................... 25 

3.1. Nudging in screening: Literature review and ethical guidance .................................................. 25 

3.2. Promising Approaches From Behavioral Economics to Improve Patient Lung Cancer Screening 

Decisions ............................................................................................................................................ 26 

3.3. Methods to increase participation in organised screening programs: a systematic review ..... 26 

3.4. Using a Health Message With a Testimonial to Motivate Colon Cancer Screening: Associations 

with Perceived Identi cation and Vividness ...................................................................................... 28 

3.5. Behavioral Economics: “Nudging” Underserved Populations to Be Screened for Cancer ......... 28 

3.6. Applying Behavioral Economics to Public Health Policy............................................................. 29 

4. Seznam literatury .............................................................................................................................. 30 

 

 

 

 

  



   

 

 

Monitoring obdobných aktivit ve světě, verze 1.0  Stránka 5 z 32 

 

Přehled použitých zkratek 

CCC Program – Color Cancer Check Program 

FOBT – test na okultní krvácení ve stolici 

HBM - Health Belief Model 

PPT – Power pointová prezentace 

Shrnutí 

Zpráva obsahuje ucelený přehled studií zabývajících se testováním behaviorálních intervencí ve 

zdravotnictví, zejména v oblasti screeningu různých typů rakoviny.  

První část shrnuje důvody vedoucí k neúčasti na screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku, 

prsu a děložního hrdla a dále typy intervencí, které vykazují pozitivní dopady na zvýšení účasti na 

preventivních vyšetřeních.  

Druhá část je věnována podrobnému rozboru těch nejdůležitějších studií, se kterými se bude 

v projektu i nadále pracovat. Vykazují nemalé množství zajímavých bodů, jež mohou být inspirací pro 

tvorbu nového typu zvacích dopisů. 

Poslední, třetí, část obsahuje teoretické studie shrnující obecné poznatky týkající se behaviorálních 

intervencí. 

 

Zpráva obsahuje i studie, které se zabývaly různými druhy intervencí, například zvacími dopisy, 

zasíláním balíčků na samovyšetření karcinomu tlustého střeva a konečníku, pozvánky pomocí emailu, 

sms, telefonické zvaní apod. Ovšem z hlediska zaměření projektu byl kladen důraz na informace 

vztahující se k zasílání dopisů poštou a ostatní pokusy byly jen zmíněny.  
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1. Přehled nejdůležitějších poznatků ze zahraničních příkladů užití 
behaviorálních intervencí 

Zkoumané studie vztahující se k využití behaviorálních intervencí u podobných aktivit vykazují několik 

podobných znaků. Jedním z nich je skutečnost, že v případě vyšetření mamografem, vykazují všechny 

intervence vyšší účinnost než je tomu v ostatních dvou případech. Za tyto intervence se v tomto 

případě považuje zvací dopis, připomínkový dopis, telefonáty, rozhovory s lékaři. 

Z různých studií vyplývá, že při vytváření intervencí tohoto typu je nutné znát precizně cílovou 

skupinu  a odhalit její důvody proč nechodí na pravidelné screeningy rakoviny děložního čípku, prsu 

nebo tlustého střeva.   

1.1. Obecné důvody odmítání účastí na uvedených screeningových 
vyšetřeních 

 

1. nízká informovanost o průběhu vyšetření a možnostech léčby 

2. strach z vyšetření (z výsledku i z bolestivosti) 

3. strach z ozáření (v případě mamografu) 

4. neuvědomění si rizika v dlouhodobém horizontu a přesvědčení, že oni patří do té části 

populace, které se rakovina týkat nebude 

5. časová zátěž  

6. finanční zátěž (lidé vidí spíše náklady, které musí vynaložit v současné chvíli na vyšetření než 

ty, které by vynaložili v budoucnosti v případě výskytu rakoviny) 

7. nepřítomnost příznaků onemocnění 

8. stud 

Na základě těchto důvodů a podle charakteristiky osob z cílové skupiny je vhodné udělat dopis „šitý 

na míru“ každé cílové skupině.  

V první fázi to znamená precizní segmentaci osob a v druhé fázi tvorbu dopisů na míru jednotlivým 

segmentům.  

Studie nevykazují vysokou míru rozdílnosti zapojení osob do screeningu, je-li dopis cílený jen na jeden 

druh rakoviny, případně je-li (například pro ženy) zacílený na rakovinu prsu i děložního čípku. 

1.2. Typy intervencí, které se ukázaly být účinné v zahraničí: 

1. faktor strachu (strach působí jak na ty, co primárně odmítají vyšetření i na ty, které by na 

vyšetření byli ochotni dojít, ale brání jim v tom např. časové možnosti). 

2. faktor rizika ztráty a faktor získání (Vyšší efekt však vykazují studie, kdy faktor ztráty byl 

použit na skupinu osob negativně nastavených proti preventivním screeningům. Druhá 

skupina, pozitivně nastavených osob, vykazovala vyšší účast v případě použití faktoru získání) 

3. vyvážené množství informací. Studie zabývající se zvýšením účasti na mamografickém 

vyšetření poukazují na to, že je-li k dispozici velké množství informací, vede to paradoxně 
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k tomu, že se ženy na vyšetření nedostaví. Naopak, jsou-li zde uvedeny základní důležité 

informace, je to dostačující 

4. neopominout kulturní rozdíly potenciálních účastníků na screeningu 

5. finanční odměna za účast také zvyšuje participaci na screeningu 

6. zvací dopisy, které obsahovaly pozvánku na vyšetření v konkrétní den a dobu. Tato praxe 

vyžaduje celoplošnou spolupráci s lékaři, je tudíž velmi náročná na čas, finance a koordinaci 

7. podpis lékaře zvyšuje odezvu na zvací dopisy a to zejména u lidí z nižší sociální vrstvy  

 

Několikastupňová intervence se jeví jako fungující z hlediska zapojení více účastníků do screeningu 

daných typů rakovin. 

Z mnohých studií však vyšlo najevo, že problematické jsou skupiny osob s nízkým sociálním statusem, 

dále osoby starší 65 let a osoby s vysokou averzí ke zdravotnictví. Tyto skupiny osob většinou 

odolávají jakýmkoliv výzvám a doporučením. Obtížné je také dostat na vyšetření osoby, které ovládl 

strach z pozitivního nálezu. Většinou to jsou lidé, kteří mají v rodině tuto anamnézu.  

 

Obecně lze říci, že adresné zvaní v podobě dopisů zasílaných poštou přispívá ke zvýšení účasti na 

screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku, děložního čípku i prsu. O kolik se však zvýší 

participace na těchto vyšetřeních po zavedení behaviorálních intervencí do zvacích dopisů se, ovšem 

nedá jednoznačně říct. Pokud budou vzorce chování obdobné jako v zahraničních studiích, je možné, 

že vždy bude existovat skupina osob resistentních vůči jakýmkoliv obdobným pokusům. 

Opakované výzvy podle rešerše obdobných aktivit vykazují vždy menší odezvu, a proto je nutné 

s tímto jevem počítat i v tomto případě.  
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2. Příklady studií 

V této části textu jsou uvedeny nejdůležitější studie vztahující se k tématu a využitelné pro další praxi. 

2.1. Studie 1: Birthday letter (realizované Cancer Care Ontario) 

2.1.1. Země a období prováděného experimentu  

Kanada, provincie Ontario, 2008-2014 

2.1.2. Popis problému 

Výzkum se zabýval karcinomem tlustého střeva 

1. způsob jak oslovit lidi k tomu, aby si udělali test na okultní krvácení 

2. najít důvod proč si tento test udělají spíše lidé s vyššími příjmy a “dlouhodobými” rezidenty 

2.1.3. Metoda řešení problému 

Odesílání dopisu k narozeninám lidem, kteří právě dovršili 50 let. Dopis informoval o následcích 

rakoviny tlustého střeva a konečníku. Upozorňoval na to, že rakovina tlustého střeva a konečníku je 

druhá nejrozšířenější nemoc, která v Kanadě končí smrtí a nabádal adresáta, aby navštívil svého 

rodinného lékaře a informoval se na test okultního krvácení.  Birthday letter zároveň sloužil jako 

stručný průvodce vyšetřením. 

2.1.4. Výsledky 

Zdravotní agentura v provincii Ontario spustila v roce 2008 program rozesílání narozeninových dopisů 

jako součást CCC programu. Tyto dopisy příjemce informaly o karcinomu tlustého střeva a konečníku 

a upozorňovaly je na možnost udělat si test na okultní krvácení.  

Dopis vznikl zčásti i kvůli tomu, že byl velký rozdíl v počtech screeningů Kanaďanů s vyššími příjmy a 

mezi těmi, kteří žili v chudých čtvrtích a/nebo byli přistěhovalci a měli tím pádem nižší příjmy.  Mizivé 

procento osob s nižšími příjmy nebo přistěhovalců si nechávalo dělat test na okultní krvácení.  

Po spuštění programu se toto rozpětí mezi osobami z vyšší sociální třídy a nižší sociální třídy zúžilo,  

ale stále přetrvává.  Za šestileté trvání projektu podstoupilo vyšetření 64% oslovených žen a 61% 

oslovených mužů, kteří jsou rezidenti a žijí v bohatších oblastech, ale jen 40 oslovených % žen a 36 

oslovených % mužů přistěhovalců žijících v chudších oblastech.  

2.1.5. Komentáře 

Pro doplnění celého programu je nutné uvést, že lidé, kteří se na základě programu CCC zúčastnili 

testu na okultní krvácení, a tento byl negativní, byli po dvou letech vyzvání dalším dopisem na re -

screening. To bylo v roce 2010.  

V roce 2010 agentura taktéž rozesílala upomínkový dopis těm, kteří se v roce 2008 screeningu vůbec 

nezúčastnili. 
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Tato intervence vykazovala pozitivní ohlasy - významně se zvýšil počet osob, které si vyzvedly test na 

okultní krvácí a odevzdaly  ho ke kontrole. 

2.2. Studie 1: Birthday letter USA (realizované Cancer Care Ontario) 

 

2.2.1. Země a období prováděného experimentu  

USA, 2016 

2.2.2. Popis problému 

Zvýšení počtu žen na vyšetření rakoviny děložního čípku a rakoviny prsu.  

2.2.3. Metoda řešení problému 

Studie měřila účast žen, které běžně nechodí na screening více jak pět let. Velikost testovacího vzorku 

byla 501 žen, které byly rozděleny do skupin podle zvolené intervence. 

Byla použita několikastupňová intervence, která byla  založena na Trans teoretickém modelu změn a 

také na principu krátkých  motivačních rozhovorů.  

Bylo pracováno s vnímáním bariér a motivací podněcující rozhodnutí ženy jít na screeningu.  

Ve výzkumu byly ženy rozděleny do 4 skupin.   

1. skupina obdržela pouze zvací dopis,  

2. skupina obdržela dopis přizpůsobený na míru podle dostupných charakteristik těchto žen, 

dále emailem obdržely dopis vysvětlující oba screeningové testy,  

3. skupina žen obdržela zvací dopis a výzkumníci se také snažili tuto skupiny žen zachytit u jejich 

lékaře a udělat s nimi motivovaný rozhovor.  

2.2.4. Výsledky 

Do studie byly zapojeny ženy, které nebyly na jednom z uvedených screeningů déle než pět let nebo 

vůbec. Tato skupina se skládá z žen s nízkými příjmy, ze starších žen (nad 65 let), dále z těch, které 

jsou přesvědčeny o “zbytečnosti” screeningu, ale z těch, které mají strach z pozitivního nálezu, 

přičemž tento strach bývá silnější u žen, které mají rakovinu v rodinné anamnéze.  

Provedené intervence trvaly dva roky. První studii uvedli autoři po 14 měsících působení intervencí a 

druhou po 24 měsících. Ani v jednom případě nejsou zaznamenány úspěchy přesahující zvýšení účasti 

na screeningu 2.3%. Po dvouletém intervalu se naopak účast snižovala v řádu několika procent nebo 

desítek procent (v závislosti na typu vyšetření nebo věku).  

 

Pro účely výzkumu byly účastnice testu rozděleny do dvou intervalů podle věku, a to 50-64 let a 65 a 

více let. Lepších výsledků dosahovala skupina mladších účastnic. 
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2.2.5. Komentáře 

Dále studie pojednává o teoretických postupech, jež by měly být v takovýchto případech aplikované. 

Podle teorie změny chování (v tomto případě „Healthy Behaviour“) je vhodné využití 

několikastupňových intervencí rozložených v čase, neboť jeden krátkodobý stimul nebude efektivní = 

jednoduše nemá pro tyto ženy smysl. 

Několikastupňové intervence mají ženu přesvědčit a připravit na vyšetření. Mají začínat jednoduchým 

přístupem (necílit a nepřizpůsobovat dopisy). Teprve poté se má intervence vyvíjet v intenzivnější 

přístup s vyšším potenciálem. Teorie také hovoří o tom, že vyjma prvotní intervence, by měl být celý 

soubor intervencí přizpůsobený tomu, jak moc je žena připravena na vyšetření (neměly by být 

vynechány potřebné kroky, pokud není připravena vůbec, a přitom by neměla být “spamována”, když 

o vyšetření již uvažuje).  Ovšem testem bylo zjištěno, že tato vícestupňová strategie je mezi ženami 

vnímána jako obtěžování a nevede ke zvýšení účasti na screeningu.  

2.3. Studie 3: Promoting mammography screening among Chinese American 
women using a message-framing Intervention; (realizace výzkumu: 
American Cancer Society) 

2.3.1. Země a období prováděného experimentu  

New York, 2009 

2.3.2. Popis problému 

Výzkum se zaměřoval na zvýšení mamografického screeningu u žen pocházejících z Asie, zejména z 

Číny a žijící v Americe. Testovaly se metody oslovení této skupiny žen, která pochází z odlišné kultury 

a většinou nemá dobrou angličtinu. 

2.3.3. Metoda řešení a popis intervence:  

Ve výzkumu bylo osloveno 143 asijských žen žijících dlouhodobě v USA, kterým bylo 40 a více let a za 

uplynulých 12 měsíců se nezúčastnily mamografického vyšetření. 

Ve studii byly použity tištěné intervence - dvoustránková brožura k propagaci mamografického 

screeningu, kde začátek byl formulován jako zvací dopis. Brožura se inspirovala designem podobných 

intervencí v Asii a Pacifiku. Ve výzkumu byla použita prospektová teorie a HBM (Health belief model).  

 

Brožura byla zaslána jak v AJ, tak i v čínském jazyce. Při tvorbě se vycházelo z dosavadního poznatku 

HBM - konstrukce rizik, závažnosti onemocnění, benefitu a bariér, které odpovídají obecnému 

přesvědčení čínských žen žijících v Americe o mamografu. Například, kvůli národní cudnosti není pro 

tyto ženy přípustné, aby jim mamografické vyšetření dělal technik – muž. Proto brožurky obsahovaly 

fotografii ženy techničky, která provádí mamografické vyšetření.  
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Dále zde bylo vysvětleno, že množství radiace použité při tomto typu vyšetření je tak nízké, že nemá 

význam zabývat se obavami z nadměrného ozáření, které jsou v populaci rozšířené.  

 

Brožura se také zaměřuje na skutečnost, že čínské ženy vnímají možnost onemocnění tímto typem 

rakoviny jako velice nízkou, a proto na vyšetření nechodí. Informace zde obsažené, ale zdůvodňují 

zvyšující se pravděpodobnost onemocnění stárnutím a přestěhováním z Asie do USA. Navíc je tu 

uvedena informace o nízkonákladovém nebo bezplatném vyšetření, což je podle předchozích studií 

také důležité.  

Byly použity tři typy brožur, z toho dvě obsahovaly metodu rámcování.  

První typ použil rámce ztrát a druhý typ rámce zisku. Obě dvě brožury byly stejné a lišily se pouze v 6 

případech, zda byl text napsán pozitivně nebo negativně. Např.: 

- Tím, že nepůjdete na vyšetření, ztrácíte možnost najít rakovinu v prsu tak malou, že by ji ani 

Váš doktor pohmatem nenašel.  

- Tím, že půjdete na vyšetření, získáte příležitost objevit rakovinu v prsu tak malou, že by ji ani 

Váš doktor pohmatem nenašel. 

Třetí brožurka obsahovala namíchané informace (mismatched). 

Dva týdny po obdržení brožury byly ženy obvolávány s dotazem, zda se chtějí doptat na podrobnosti 

týkající se vyšetření, které bylo stručně popsáno v tištěném materiálu. Po dvou měsících ženy 

obdržely malý dotazník, kde byly dotazovány na to, zda se v uplynulých dvou měsících podrobily 

vyšetření mamografem. Ženy obdržely jako kompenzaci za účast 60 dolarů. 

2.3.4. Výsledky 

Testovalo se rozdělení žen do skupin podle toho, zda u nich převládalo pozitivní rozhodnutí na 

mamograf někdy jít nebo negativní nikdy nejít. Jednotlivým skupinám byly zaslány vhodné brožurky. 

U skupiny pozitivně nahlížejících žen se zasílala brožurka s rámcováním zisku a u negativně laděných 

brožurka s rámcováním ztrát. Po dvou měsících se měřila účast na mamografickém screeningu. 

- Pokud obdržely ženy s negativním laděním brožuru s rámcováním ztrát, účast byla 36.1%, 

pokud obdržely druhou brožuru, tak byla pouze 15.6% 

- Pokud obdržely ženy s pozitivním naladěním brožuru s rámcováním ztrát, byla účast pouze 

23.3%, pokud obdržely brožuru s rámcováním zisků, byla účast 35.3%.  

- Pokud ženy obdržely jednu nebo druhou brožuru s rámcováním zisků nebo ztráty, byla u nich 

celková účast na úrovni 35.7%, pokud obdržely jen dopis bez toho, aniž by byl nějak spojen 

s jejich hodnotami, kulturou aj., byla účast jen 19.4% 
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2.3.5. Komentáře 

Je nutné dbát na národnost obesílaných osob a na jejich kulturní zvyky a zažité vzory chování. Další 

bod úspěchu je seznámení se s tím, proč lidé na dané vyšetření nechodí. Je-li to například kvůli studu 

anebo strachu z neznámého či kvůli jazykové bariéře, ale jinak je vnímáno vyšetření pozitivně, je 

žádoucí tyto osoby ještě více pozitivně naladit a podnítit tak jejich rozhodnutí zúčastnit se 

screeningu. V případě, že byly účastníce nastaveny negativně vůči screeningu, vyplatilo se těmto 

osobám zdůraznit veškerá potenciální rizika, která v nich měla vyvolat „pocit strachu“ a přesvědčit je 

tak o smysluplnosti screeningového vyšetření. 

 

2.4. Studie 4: Cancer Screening Promotion Education Activities – teoretická 
studie, booklet 

2.4.1. Země a období prováděného experimentu 

Různé země, před rokem 2010 

Jedná se o souhrnnou kolektivní monografii, která se zabývá různými metodami (dopisy, informační 

brožury, edukační činnost, reklama v médiích) ke zvýšení účasti na screeningu rakoviny děložního 

čípku, prsu a tlustého střeva/konečníku. Obsahuje kompilaci ze 131 studií po celém světě. Pro náš 

účel je zde popsána funkčnost dopisů, zejména zvacích dopisů. Text je rozdělen do tří oblastí podle 

jednotlivých typů rakoviny. 

Nevýhodou této brožury je, že zde nejsou uvedeny konkrétní čísla a příklady jednotlivých dopisů. 

Základní premisa pro všechny případy je, že zvýšení účasti na vyšetření je vždy vyšší po intervenci než 

bez ní. 

2.4.2. Popis problému č. 1 

Zvýšit počet žen na vyšetření rakoviny děložního čípku 

2.4.3. Metoda řešení a popis intervence č. 1 

Podle rozsáhlé studie provedené v Belgii a obdobné menší studie provedené na Taiwanu, se 

ukázalo, že po odeslání zvacího dopisu se zvýšila účast na vyšetření a toto zvýšení bylo významnější 

tehdy, když se zvací dopis doplnil nějakou další intervencí, která měla vyšetření ženě připomenout  

(bylo jedno, zda to byl dopis nebo telefonát). 

2.4.4. Výsledky č. 1 

U žen, které nebyly na vyšetření několik let, neměly úspěch jak zvací dopisy, tak telefonické 

rozhovory. Např. podle australské studie (Improving uptake of cervical cancer screeningu in women 

with prolonged history of non-attendance for screening: a randomized trial of enhanced invitation 

methods) ženy (1140 náhodně vybraných žen, které nebyly na vyšetření předchozích 15 let), nešly na 

vyšetření ani v případě, když je telefonicky kontaktovali lékařští pracovníci, popřípadě jim dopis 
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“poslala” celebrita, nebo když ho obdržely od Národního zdravotnického centra na výzkum rakoviny 

děložního čípku.  

Od telefonického oslovování se v Austrálii upustilo kvůli vysokým nákladům spojených s neefektivním 

výsledkem. 

2.4.5. Komentáře č. 1 

Je na místě se ptát, co za tímto jevem stojí. Bohužel v australské studii není uvedeno, jakého věku byly 

tyto ženy, a zda jim byla odstraněna děloha. Většinou starší ženy nebo ženy po odstranění dělohy 

nabydou dojmu, že na vyšetření chodit nemusí. 

 

2.4.6. Popis problému č. 2 

Zvýšení počtu vyšetřených osob na rakovinu tlustého střeva 

2.4.7. Metoda řešení a popis intervence č. 2 

Zde zmiňované studie hodně operují s balíčkem na domácí provedení testu na okultní krvácení. V 

případě, že lidé obdržely balíček (test, brožuru a zvací dopis), významně se zvýšila účast na testování. 

Zaslaná připomínka na samovyšetření za pomocí testovacího balíčku také vykazovala značný nárůst 

testovaných osob.  

Pro snížení nákladů se zkoušel posílat pouze zvací dopis, kde bylo uvedeno, že si o test mohou 

zažádat a test byl zaslán jen těmto žadatelům. Samozřejmě se zde projevilo značné snížení počtu 

vyšetřovaných osob, protože mnozí lidé si o test nezažádali. 

2.4.8. Výsledky č. 2 

Stejně jako v předchozích případech se ukázalo, že lidé, kteří na testy nikdy nechodili, nešly ani poté 

(jen zcela výjimečně si test udělali), co obdrželi zvací dopis, nebo byli osloveni telefonátem. 

Telefonické oslovování mělo pozitivní dopad na Afroameričany (vyšší účinek než zvací dopisy). 

Nejúčinnější se v tomto případě ukazuje konzultace s lékařem. 

2.4.9. Komentáře č. 2 

Mezi nízkopříjmovými osobami, nebo osobami, které neuměli anglicky, fungovalo zasílání zvacího 

dopisu a informační brožury v kombinaci s následným telefonátem nebo osobním oslovením lidmi 

hovořících jejich mateřským jazykem.  

 

 

2.4.10. Popis problému č. 3 

Zvýšení účasti na vyšetření rakoviny prsu 
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2.4.11. Metoda řešení a popis intervence č. 3 

Zvací dopisy zvyšují účast na mamografu obecně, pokud je k tomuto dopisu připojen nějaký finanční 

stimul, je odezva významně vyšší.  

Při opakovaném vyšetření se zúčastní zejména ty ženy, které jsou několikanásobně osloveny (pomocí 

dopisů) než ty, které obdrží jen jeden dopis – zvací nebo připomínkový.  

 

Několikanásobné oslovení bývá často složeno z následujícího:  

- zvací dopis (popřípadě ještě připomínkový) 

- děkovná kartička za účast na mamografu,  

- dále po 15 měsících připomínka na další vyšetření, pokud se ho nezúčastní tak připomínka za 

18 měsíců, případně za 24 měsíců. 

 

Ukázalo se také, že 18 měsíců od 1. vyšetření je doba, kdy hojně chodí i ženy, kterým je zaslán pouze 

připomínkový dopis. 

2.4.12. Výsledky č. 3 

U žen, které jsou starší a vůbec neuvažovaly o tom, že by se nechaly vyšetřit, se jejich účast na 

mamografu zvýšila tehdy, když obdržely dopis od svého lékaře. V některých případech byl doplněn 

telefonátem, v jiných ne. Telefonní intervence nevykazuje žádný signifikantní účinek. V případě, že 

tyto ženy obdržely jen zvací dopis od zdravotní instituce a ne od svého lékaře, byl účinek mizivý.  

Ženy, které nikdy nepodstoupily mamografické vyšetření, nevykazovaly žádné změny ani v případě, 

že obdržely zvací dopis v kombinaci s telefonátem.  

Samotný zvací dopis (ze zdravotní organizace/agentury)  bez dalších intervencí nepůsobil pozitivně na 

skupinu nízko příjmových žen, starších a na Afroameričanky žijící na venkově.  

2.4.13. Komentáře č. 3 

Pokud bychom chtěli porovnat účinnost zvacích dopisů zaslaných poštou s účinností telefonického 

zvaní, potom vyšší efektivitu vykazuje telefonické zvaní. 

Tento typ vyšetření (ve srovnání se screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku a děložního 

čípku) vykazuje nejlepší odezvu na jakékoliv intervence.  

2.4.14. Doplnění k výše zmíněným studiím 

Drtivá většina zde uvedených studií používala cílený zvací dopis nebo přizpůsobený zvací dopis. 

Cílení se týká informací směřujících na definovanou skupinu jednotlivců v rámci populace a 

charakteristik, které jsou sdílené členy této skupiny. Cílené zprávy mohou také obsahovat obrázek, 

symboly nebo jazyk. 
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Přizpůsobení jde o to přizpůsobit dopis tak, aby byl podle poznaných charakteristik.  Berou se v úvahu 

např. znalosti, postoje, překážky screeningu a další determinanty chování při screeningu. Informace 

uvedené v dopisech pak mohou být upraveny tak, aby odpovídaly těmto determinantům. 

Přizpůsobování dopisů se používá zejména tehdy, když faktory spojené se screeningem jsou odlišné 

pro odlišné členy cílové populace. Pokud je však variabilita cílové populace velmi nízká až nízká, pak 

může být cílení dopisů dostačující (např. rozdíl charakterů osob u různých screeningů). 

Přizpůsobování dopisů je náročné v tom, že je nutné sehnat a vyhodnotit data u cílové populace 

(zejména důvody (ne) účasti na screening).  

V situaci, že jako možný důvod neúčasti na nějakém typu screeningu stojí neznalost samotné 

procedury a obecně nedostatek informací edukativního typu, je na místě použít cílení dopisů – tedy 

na každý screening jiný typ dopisů, které nesou znaky informační kampaně.  Například studie, do 

které bylo zapojeno 1.574 Afroameričanek a Hispánek z nízkopříjmové skupiny zjistila, že 

personalizovaná pozvánka se základními informace ohledně rakoviny prsu a děložního čípku 

významně zvýšila účast na screeningu obou rakovin na rozdíl od zvacích dopisů, které obsahovaly 

odkazy na jednotlivé rizikové faktory rakoviny.  

Jiná studie, která se zabývala intervencemi na zvýšení účasti na testu okultního krvácení, ukázala, že 

neexistuje téměř žádný rozdíl v tom, zda je použit cílený zvací dopis, anebo přizpůsobený zvací 

dopis.   

 

Je nutné podotknout, že jakmile se k oslovovacím metodám přidal telefonát, tak se účast na 

screeningu rapidně zvýšila 

 

2.5. Studie 5: Content of invitations for publicly funded screening 
mammography – souhrnná zpráva z komplexní studie 

 

2.5.1. Země a období prováděného experimentu  

31 různých oblastí anglicky mluvících a skandinávských zemí, 2006 

2.5.2. Popis problému  

Studie se zabývá zvýšením počtu žen na vyšetření rakoviny prsu.  

2.5.3. Metoda řešení a popis intervence 

Text se zabývá dvěma základními otázkami, které jsou představeny níže.  

 

1) Jak jsou ženy zvané na screening?   

- Ve 21 případech byly automaticky rozeslány dopisy obsahující datum vyšetření, na které mají 

dorazit.  
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- Na Novém Zélandě se musí ženy prvně zaregistrovat do momagorafického programu, aby 

zvací dopis obdržely.  

- Připomínka je běžně zasílání v 18 sledovaných oblastí, a to poštou. Pouze v případě Nového 

Zélandu se připomínka na vyšetření provádí telefonicky. 

2) Jaký je obsah dopisu a brožurky, která se často zasílá spolu s dopisem 

 

- 30 dopisů vyjmenovává benefity screeningu, informace o nižší úmrtnosti, ale jen ve 3 zemích 

byly uvedeny i číselné údaje, a to vše v relativních a ne v absolutních hodnotách. Efekt 

screeningu na celkovou úmrtnost není uveden. 

- 6 dopisů zmiňuje fakt, že včasné odhalení screeningem vede k méně invazivním zákrokům a v 

jednom případě byl použit obrat jednodušší léčba. Žádný dopis neinformuje o špatné 

diagnóze, škodlivosti záření.  

- Nejčastěji uváděný vedlejší efekt nebo nepříjemnost je bolest (v osmi případech). Použity 

byly tyto obraty: „Any discomfort should only las a few seconds” 

- 10 dopisů obsahovalo výhrůžku v podobě toho, že lidé riskují svůj život, v případě, že  nechají 

svoji rakovinu růst a nebudou ji léčit. 

- 15 dopisů doporučovalo i pravidelné samovyšetření prsu 

- 19 brožur posílaných spolu s dopisem mělo radikální název: „Have a screening mamogram, it 

may save your life“. „Why is having a breast screen good idea“  

2.5.4. Výsledky 

Účast na screeningu zvyšuje skutečnost, je-li na ní uveden konkrétní den a čas, kdy se má vyšetření 

konat. 

Ve studiích se objevuje faktor strachu – je-li v brožuře popsáno celoživotní riziko vývoje rakoviny 

prsu, zvyšuje se jejich účast na screeningu 

Je vhodné zpřístupnění jen určitého množství informací. Pokud je v dopise nebo brožuře vysvětleno 

vše podrobně, a to i včetně rizik poškození vyšetřením, tak se účast na screeningu snižuje a naopak.   

2.5.5. Příklady a ukázky 

Box 1: Excerpts from information material 

 

Text of Invitation Letters 

“We have reserved a time... If the time is very inconvenient, we ask you to contact the 

mammography screening centre as soon as possible” [our translation]—Funen, Denmark 

 

“During the past two years, over 340 000 Queensland women have benefited from taking part in the 

Breast Screen Queensland Programme” [this refers to the number of participants; less than 0.1% of 

those would have benefited] 
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“You can take a positive step to decrease your own risk, and help us achieve our goal, by deciding to 

take part” [clear conflict of interest]—Northern Territory, Canada 

 

“I am writing to personally invite you” [inappropriate use of familiarity]—Vancouver 

Letters to non-attenders 

 

“I do not wish to participate in the examination due to the following reason: —” (return slip) [Is it 

acceptable to demand a reason for declining participation in something the woman didn't ask for?] 

Funen, Denmark 

 

“If you would like to avoid participation, we ask you to fill out a form. You obtain this form by calling 

the breast-diagnostic centre” [our translation; some work is required to avoid further invitations] 

Norway 

 

“Some of these studies have been going on for 30 years and none have found any serious side effects 

from the mammography” [this is wrong because overdiagnosis is a serious harm]—New South Wales 

 

“I am concerned that you have not yet responded to our recent invitation for a screening 

mammogram (breast x ray)... Every year in NSW about 3000 women develop breast cancer and 

about 900 die from the disease” [Paternalistic, and tells non-attenders that they are behaving 

irresponsibly] 

 

Pamphlets 

“There has been a 26% increase in breast cancer cases in the last ten years” [scaring and 

misleading—this is the level of over diagnosis expected with screening over the 10 years this 

programme had been operating]—Ontario 

 

“Research has shown that regular screening mammograms can lower deaths in women 50 to 69 

years of age by 1/3” [the risk of dying (total mortality) is reduced by 0.1% at most]—Manitoba 
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“The benefits of screening far outweigh the risks of any harm from the breastscreen” [subjective 

statement; this judgment should be left to the women]—Queensland 

 

2.6. Studie 6: Improving cancer screening rates (The Behavioural Insights 
Team, Update Report 2015-16) 

2.6.1. Země a období prováděného experimentu  

Austrálie, 2015 

2.6.2. Popis problému  

Zvýšení procenta žen, které se účastní screeningu rakoviny prsu v Austrálii. 

2.6.3. Metoda řešení a popis intervence 

Studie se skládala z dvou částí.  
 
První část studie se zaměřila na klasickou behaviorální intervenci - nabádání lidí plánovat dopředu a vytvořit si 
tak mentální závazek. Do RCT (Randomised Control Trial) bylo zapojeno 7708 žen, které byly rozděleny do dvou 
skupin. Kontrolní skupina obdržela dopis s informacemi o rizicích spojenými s rakovinou prsu a o možnosti 
bezplatného vyšetření. Druhá skupina obdržela totožný dopis, avšak na konci dopisu byl jednoduchý formulář, 
který měl adresáty přimět k zapsání času a data jejich vyšetření a donutit je tak o celé záležitosti více přemýšlet 
a následně ji naplánovat a zarezervovat si termín prohlídky. 
 
 

Druhá část studie byla zaměřena na ženy, které nereagovaly na dopisy zaslané v rámci první části studie. Do 

RCT (Randomised Control Trial) bylo zapojeno 37 760 žen, které byly rozděleny do 4 skupin. Kontrolní skupina 

neobdržela žádnou pozvánku k vyšetření. Druhá skupina obdržela pozvánku s možností zapojit se do loterie, ve 

které byla hlavní cena iPad. Třetí skupině byla nabídnuta stejná loterie s tím rozdílem, že cenu dostane někdo, 

koho dotyčná osoba určí. Třetí skupina obdržela pouze behaviorálně informovanou pozvánku. 

2.6.4. Výsledky 

V první části studie bylo výsledkem téměř 18% navýšení počtu zarezervovaných vyšetření (kontrolní skupina 

13,4 %, intervenční skupina 15,8 %; p<0.01). 

 

V druhé části studie se ukázalo, že zatímco v kontrolní skupině přišlo na prohlídku pouze 0.6 % žen, ve skupině s 

behaviorálně-informovaným dopisem přišlo na prohlídku 5.2 % žen a ve skupině s možností vyhrát iPad 6,4 % 

rsp. 6,8 % žen. Touto intervencí tak došlo k navýšení efektivity až o 110 % (p < 0.01). 

2.6.5. Komentáře 

Důležitým poznatkem z této studie je obecná skutečnost, že lidé mentálně diskontují budoucí užitky (temporal 

discounting). Tj. zatímco náklady na vyšetření (čas, ušlá mzda, nepohodlí, ..) musí dotyčný nést okamžitě, 

výnosy z tohoto vyšetření jsou realizovány až v daleké budoucnosti (lepší zdraví, dříve zjištěný problém a jeho 

https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/time-temporal-discounting/
https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/time-temporal-discounting/
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jednodušší vyřešení). Nabídkou loterie je tak část výnosů přenesena do současnosti (iPad) - lidé tak mohou jít 

na vyšetření nejen kvůli zdraví, ale také s vidinou cenné výhry.  

 

Tuto možnost doporučuji ověřit během kvalitativní části výzkumu. 

 

 

2.7. Studie 7: Increasing breast-cancer screening uptake: a randomized 
controlled experiment 

2.7.1. Země a období prováděného experimentu  

Francie, 2015 

2.7.2. Popis problému  

Zvýšení procenta žen, které se účastní screeningu rakoviny prsu ve Francii. 

2.7.3. Metoda řešení a popis intervence  

Tento RCT byl proveden na celkovém vzorku cca. 27000 francouzských žen. Ty byly náhodně rozděleny do 5 

skupin: 

1) kontrolní skupina: tato skupina obdržela standardní dopisy, které byly rozesílány od roku 2004. 

 

Obrázek 1. Ukázka dopisů 

 

2) skupina “Logo na obálce”: tato skupina obdržela standardní dopisy v obálkách, na které byla přidána loga 3 

známých zdravotnických institucí tak, aby dopisy vypadaly více seriózně - toto opatření mělo zvýšit míru, s jakou 

adresát obálku otevře. 
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Obrázek 2. Ukázka obálky 1 

 

 

 

Obrázek 3. Ukázka obálky 2 

3) skupina “Srozumitelnější dopis”: v této skupině byly rozeslány zjednodušené dopisy, které měly být 

jednoznačnější a srozumitelnější. Důvodem pro to je zjištění, že pokud člověk přijímá příliš mnoho informací, 
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může jednoduše přestat číst. Autoři studie zmiňují problém sociální volby (social-choice problem), který říká, že 

různé sociální skupiny mohou různé formulace vnímat jinak. Autoři proto provedli kvantitativní výzkum, ve 

kterém nechali návrhy dopisů ohodnotit lidmi z různých socioekonomických skupin. K jejich překvapení se pak 

ukázalo, že napříč skupinami dopadlo hodnocení velice podobně. 

 

Obrázek 4. Ukázka zjednodušené verze dopisu 

 

Obrázek 5. Výsledky testu 
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4) Skupina “Logo + srozumitelný dopis” kombinoval opatření 2) a 3). 

 

5) Skupina „Sociální norma”: autoři zvolili informaci o tom, kolik žen se v regionu (département) již preventivní 

prohlídky zúčastnilo. Protože však procentuální vyjádření nebylo moc přesvědčivé (kolem 55 %), autoři zvolili 

nominální počet. 

 

 

Obrázek 6. Verze dopisů pro skupinu „sociální norma“ 

2.7.4. Výsledky 

Výzkum byl provádět ve dvou regionech - Seine-Maritime a Eure. Ani v jednom z regionů autoři nezjistili efekt 

zkoumaných opatření. 

 

 

Obrázek 7. Výsledky testu v grafickém zobrazení 
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Ve skupině žen, které nově vstoupili do programu (tj. dosáhli věku, ve kterém jsou pozvánky zasílány), opatření 

dokonce vedla k signifikantnímu snížení participace. 

 

 

Obrázek 7. Výsledky testu v grafickém zobrazení 2 – nově vstupující ženy do programu vyšetření 

 

Jako důvody pro neúspěch studie autoři zmiňují dva metodologické důvody: 

1. skutečnost, že ženy již byly rozhodnuté a žádná intervence je nemohla ovlivnit 

2. možnost “nakažení” (contagion) - je možné, že ženy v kontrolní skupině byly ovlivněny těmi z 

experimentálních skupin a všechny skupina tak vzrostly (nešlo by tak pozorovat žádný rozdíl). 

A jeden statistický - vzhledem k velikosti vzorku byli autoři schopni detekovat efekty o síle (power) větší než 2,7 

% - tzn., menší změny by studií nebyla odhalena. 

2.7.5. Komentáře 

Nejdůležitějším poznatkem z této studie jsou důvody, proč behaviorální intervence mohou selhat. Směrem k 

dalším fázím výzkumu je obzvláště důležité: 

1. propočítat velikost vzorku tak, aby statistická síla (power) byla dostatečná na odhalení i menších 

efektů - lze totiž předpokládat, že naše intervence nezvedne účast o desítky procent, ale spíše o 

jednotky. Je také potřeba zohlednit případnou segmentaci, protože je možné, že se efekty projeví jen v 

některých socioekonomických skupinách. 

2. počítat s možností “nakažení” 

2.7.6. Příklady a ukázky 

Zahrnuty v textu. 
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2.8. Studie 8: Providing Quantitative Information and a Nudge to Undergo 
Stool Testing in a Colorectal Cancer Screening Decision Aid: A 
Randomized Clinical Trial 

2.8.1. Země a období prováděného experimentu  

USA, srpen 2011 - únor 2013 

2.8.2. Popis problému  

výzkum se snaží poskytnout odpověď na to, jaké z testovaných opatření povede ke zvýšení účasti na 

preventivních vyšetřeních rakoviny kolorekta 

2.8.3. Metoda řešení a popis intervence  

213 pacientů bylo pozváno na kliniku, aby se setkali s výzkumným týmem. Po příchodu vyplnili dotazník a pak 

byli přiřazeni do 1 ze 4 výzkumných skupin. Každá ze skupin obdržela jinou formu komunikace: 

1) skupina “Základní informace” sledovala 6 minutové video obsahující informace o rakovině kolorekta a 

možnosti screeningu. Po videu následovaly 4 PPT snímky, které shrnuly hlavní výhody a nevýhody kolonoskopie 

a FIT. 

2) skupina “Kvantitativní informace” sledovala PPT se 6 snímky, které obsahovaly kvantitativní informace o 

rizicích pro průměrného člověka; 
• lifetime colorectal cancer incidence (6%, or 60 per 1000) and colorectal cancer mortality (3%, or 30 per 

1000), assuming no screening, 

• lifetime colorectal cancer mortality given regular screening with colonoscopy (0.46%, or 4.6 per 1000) 

or with FIT (0.6%, or 6 per 1000), according to the SimCRC model, 

•  frequency of an individual FIT turning positive (50 per 1000) and of serious complications from 

colonoscopy (1-2 per 1000) 

3) skupina “Šťouch” sledovala PPT se 3 snímky a audio záznam obsahující zprávu založenou na použití sociální 

normy; 
• “Given the advantages and disadvantages of both tests, many people have a hard time deciding which 

test to choose.” 

• “Many people who do not want a colonoscopy, or are unsure about which test to choose, get a stool 

test, and it’s a perfectly reasonable option.” 

• “The stool test protects you almost as much as colonoscopy. Either test protects you much more than 

getting no screening at all.” 

• “And even if you choose to get the stool test now, you can always get a colonoscopy later.” 

• “In summary, if you don’t want to have a colonoscopy right now, or don’t know which test to choose, 

the stool test could be the right one for you. 

4) skupina 2+3 

 

6 měsíců po tomto testu bylo participantům telefonováno a participanti byli tázáni, zdali se zúčastnili nějakého 

vyšetření. 
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2.8.4. Výsledky 

• skupina 2 (Kvantitativní informace) vykazovala signifikantně více lidí, kteří se nechali otestovat 

• lidem ve skupině 2 se také změnilo povědomí o rizicích spojených s rakovinou kolorekta - před 

experimentem se domnívali, že rizika jsou větší. Toto zjištění je také korelováno se schopnostmi 

participantů pracovat s čísly (numeracy). 

• skupina 3 (Šťouch) zvýšila vnímané riziko spojené s rakovinou kolorekta - a to i přesto, že o něm 

během experimentu nebyla řeč - možná proto, že lidé zjistili, jak plošně se screening provádí, z čehož 

usoudili, že je to asi více nebezpečné, než se domnívali. Lidé z této skupiny však nešli na prohlídku 

častěji, než v ostatních skupinách (nebyl tedy zjištěn vliv na rozhodnutí jít na vyšetření) 

2.8.5. Komentáře 

• důležitým poznatkem této studie je, že kvalitativní informace mají sílu ovlivnit rozhodnutí, zatímco 

apel na sociální normy sice může zvýšit vnímané riziko spojené s rakovinou kolorekta (avšak nezmění 

rozhodnutí jít či nejít na prohlídku - možná právě proto, že lidé mají prostor k tomu, aby si řekli, že 

“pro ně je pravděpodobnost jiná”. 

 

 

 

 

3. Stručný přehled teoretických poznatků vztahujících se 
k intervencím ve screeningových programech 

 

3.1. Nudging in screening: Literature review and ethical guidance 

 

Jedná se o přehledovou studii, která zkoumá a na základě publikované literatury rekapituluje, jaké 

formy nudgingu jsou známy. K nejčastějším metodám zvyšující počet vyšetřených lidí patří: 

• rámování (framing) 

• výchozí možnosti (defaulty) - např. přednastavené termíny vyšetření 

• redukce frikčních nákladů (zasílání setů pro sebevyšetření) 

• personalizované dopisy 

• vzdělávací telefonáty a videa 

• heuristika dostupnosti (připomínky vyšetření po telefonu) 

• přesvědčování 

• authority bias (podpisy praktického lékaře) 

• apelování na smysl pro zodpovědnost  (např. k vlastním dětem), solidaritu a povinnost 
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3.2. Promising Approaches From Behavioral Economics to Improve Patient 
Lung Cancer Screening Decisions 

Článek rekapituluje základní koncepty z behaviorálních věd, které hrají roli při rozhodování lidí v 

oblasti zdravotnictví (tj. pacientů). Mezi hlavní patří: 

 

 

• averze ke ztrátě vede k tomu, že pacienti přikládají větší váhu (většinou malým) nákladům na 

vyšetření, než ziskům z prevence případných zdravotních problémů 

• sklon k preferenci současnosti (present bias) způsobuje, že pacienti vnímají současné 

náklady spojené s vyšetřením mnohem intenzivněji, než v čase odložené benefity z dobrého 

zdraví (rsp. než náklady, které v budoucnu budou muset vynaložit na léčbu) 

• rámování (framing) v kontextu zdravotnictví říká, že je lepší informace poskytovat v pozitivním 

kontextu (“Pacient s rakovinou má 20% šanci na přežití” spíše než “Pacient s rakovinou má 

80% šanci, že zemře”) 

• emoční zkreslení (empathy gap) způsobuje, že lidská rozhodnutí jsou závislá na tom, v 

jakém emočním stavu se člověk činící rozhodnutí nachází. Pokud má například pacient 

podstoupit bolestivou proceduru a musí rozhodnutí učinit přímo v ordinaci, je možné, že 

protože prostředí nemocnice/ordinace může negativně působit na emoce, pacient takovou 

proceduru odmítne (např. ze strachu před bolestí, kterou bude muset podstoupit). Je proto 

lepší pacientovi dát čas, aby se o proceduře rozhodl například doma, kde může v klidu zvážit 

všechna pro a proti. 

• únava z rozhodování (decision fatigue) může vést k tomu, že si pacienti - pod tíhou mnoha 

nabízených procedur a možností vyšetření - vyberou špatně. Je proto lepší pacientům dávat 

na výběr pouze z nejlepších dostupných možností 

• sklon k výchozí možnosti (default bias) způsobuje, že lidé akceptují to, co je jim 

předvybráno. Více lidí tak může navštívit screening, pokud jim je automaticky sjednáno 

vyšetření a oni obdrží jen pozvánku 

3.3. Methods to increase participation in organised screening programs: a 
systematic review 

Tento článek analyzoval 69 studií, které se zabývaly nudgingem v oblasti prevence rakoviny. V těchto 

článcích byly využívány především tyto nudge. 

 

A. INTERVENCE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚROVNI 

1. upomínky zaslané poštou byly zkoumány celkově v 6 studiích. 3 z toho byly spojeny se 

screeningem rakoviny prsu a všechny ukázaly pozitivní dopad těchto intervencí, 2 ukázaly 

pozitivní dopad v souvislosti se screeningem rakoviny děložního čípku a 1 studie ukázala 

pozitivní výsledky v souvislosti s kolorektální rakovinou. 

2. upomínky zaslané poštou s telefonní připomínkou - několik studií ověřovalo fungování 

spojení zasílání dopisu (D) a upomínky po telefonu (T). Pro mamogram byly studie provedeny 

v těchto kombinacích a s těmito výsledky: 

1. D+D vs. D+T 



   

 

 

Monitoring obdobných aktivit ve světě, verze 1.0  Stránka 27 z 32 

 

▪ rešerše studií zkoumající vliv těchto kombinací nepřinesla žádné jednoznačné 

výsledky - zatímco dvě studie ukázaly pozitivní efekt telefonátů, jedna žádný 

efekt neukázala 

b. D vs. D+T 

▪ rešerše studií zkoumající vliv těchto kombinací nepřinesla žádné jednoznačné 

výsledky - zatímco tři studie ukázaly pozitivní efekt telefonátů, jedna žádný 

efekt neukázala 

c. D+D vs. D+D+T 

▪ rešerše studií zkoumající vliv těchto kombinací nepřinesla žádné jednoznačné 

výsledky 

Pro rakovinu děložního hrdla byly studie provedeny v těchto kombinacích a s těmito výsledky: 

a. D+D vs. D+T - byl zjištěn pozitivní efekt telefonátu 

b. D vs. D+T - byl zjištěn pozitivní efekt telefonátu 

 

Pro rakovinu kolorekta byly studie provedeny v těchto kombinacích a s těmito výsledky: 

a. D+D vs. D+D+T - byl zjištěn pozitivní efekt telefonátu 

b. D vs. D+T - byl zjištěn pozitivní efekt telefonátu 

3. face-to-face intervence zjišťovaly efekt osobní návštěvy u pacienta doma poté, co obdržel 

zvací dopis. U mamografu 4 studie reportovaly pozitivní efekt, zatímco 2 studie žádný efekt nezjistily. 

U screeningu kolorektální rakoviny 1 studie prokázala pozitivní efekt intervence. 

4. rozdílné typy dopisů 

o mamogram: přidání dárku, osobní dopis nebo osobní dopis s přidaným textem neměl 

žádný efekt ve srovnání se standardním dopisem 

o kolorektální: dvě studie zjistily, že pozvání zaslané s větším předstihem zvýšilo počet 

vyšetřených lidí (o 14 %). Studie z Itálie zjistila, že různé podpisy (např. známý 

odborník, vědec nebo praktický lékař) neměly žádný vliv 

o rakovina děložního hrdla: dopisy s více informacemi zvýšily účast u více vzdělaných 

žen, zatímco u méně vzdělaných neměly efekt 

5. podpis obvodního lékaře má podle studií vliv u všech typů rakovin (mamogram, děložní 

hrdlo, kolorektální). Jedna studie zjistila efekt podpisu obvodního lékaře u nízkopříjmových žen, nikoliv 

však u vysokopříjmových. 

6. dodatečné informační materiály neměly napříč různými typy žádný signifikantní efekt 

 

B. INTERVENCE NA ÚROVNI MANAGEMENTU POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

 

1. Pět studií porovnávalo “naplánovaná screeningová vyšetření” s “vyšetřeními s otevřeným 

termínem”. Všechny studie ukázaly, že naplánovaná vyšetření resultují ve vyšší účasti na 

těchto vyšetřeních 

 

C. SHRNUTÍ 

• existují dobré důkazy pro to, že poštovní upomínky zvyšují účast na preventivních kontrolách. 

U kolorektálního screeningu také fungují pozvánky zaslané s dostatečným předstihem. Ještě 

účinnější se zdají být telefonické upomínky, zde je ale evidence slabší vzhledem k použité 

metodologii. 

• dopisy s detailními informacemi mohou odradit lidi s nižším vzděláním 
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• mírný pozitivní efekt lze pozorovat u dopisů podepsaných obvodním lékařem 

• je lepší využívat dopisy s pevně naplánovanými vyšetřeními než pouze pozvánky s otevřeným 

termínem 

• zasílání kitů k samovyšetření signifikantně zvyšuje počet otestovaných na rakovinu děložního 

hrdla 

 

 

3.4. Using a Health Message With a Testimonial to Motivate Colon Cancer 
Screening: Associations with Perceived Identi cation and Vividness 

Tato studie zkoumala, jaký vliv mají osobní svědectví (testimonials) na účast na preventivních 

vyšetřeních (např. screening rakoviny). Ukázalo se, že osobní svědectví mají vliv, není ale jasné, jaké 

faktory tento efekt způsobují. Mezi těmito faktory byla vnímaná zajímavost informace (vividness), 

identifikace s původcem svědectví. Obě tyto proměnné přispívají k vyhledávání více informací, 

nicméně pouze zajímavost informací má větší vliv na skutečné činy (tj. podstoupení testu). 

3.5. Behavioral Economics: “Nudging” Underserved Populations to Be 
Screened for Cancer 

Tento článek se soustředí, jakou roli mají různé behaviorální faktory na úsudek (judgement), 

rozhodování (decision-making) a architekturu výběru (choice architecture). 

 

A. ÚSUDEK 

Úsudek může být v kontextu zdravotnictví ovlivňován dostupností, reprezentativností a nerealistickým 

optimismem. 

1. Dostupnost - lidský úsudek je ovlivnění tím, jak snadné či obtížné je představit si situaci, o 

které se rozhodujeme. Pokud například nikdo v okolí nemá rakovinu prsu, máme tendenci se 

domnívat, že rakovina prsu není tak běžná. Naopak, pokud někdo v našem okolí má rakovinu 

prsu, domníváme se, že je běžná a necháme se spíše vyšetřit 

2. Reprezentativnost - cílové populace musí být schopné jednoduše se ztotožnit s nositeli 

informací o nutnosti preventivních vyšetření  

3. Nerealistický optimismus - lidé většinou podceňují skutečnou pravděpodobnost, s jakou 

mohou právě oni onemocnět rakovinou. Chápou sice, že například 30 % lidí onemocní, 

nicméně se optimisticky domnívají, že oni sami jsou ve zbylých 70 % nebo, že se na ně tato 

statistika nevztahuje 

 

B. ROZHODOVÁNÍ 

1. Rámovací efekty (framing) - ženy více reagují - ve srovnání s obecnými pozvánkami na 

mamograf - na pozvánky od svého praktického lékaře, který reaguje na jejich specifické 

názory na mamograf, vnímané bariéry a rizikové faktory. V případě kolorektální rakoviny by se 

komunikace měla soustředit na relativní snížení rizika úmrtí, citlivost a specifičnost, přípravy a 

bolest spojenou s každým druhem testu 
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2. Kontext - lidé spíše volí možnost, která dominuje ostatním a pokud žádná taková není, volí tu 

mezi dvěma extrémy (například výběr mezi typy testu na kolorektální rakovinu, které se liší 

invazivností a bolestivostí) 

3. Averze ke ztrátě (loss aversion)  

4. Smysl pro férovost (fairness) - lidé, kteří považují zdravotnický systém za neférový (vnímaná 

diskriminace či nedůvěra v doktory, obecně méně věří a jsou méně ochotni přijímat zdravotní 

doporučení. Tito lidé radši nepodstoupí žádnou proceduru, než tu, kterou považují za nefér. 

To je případ například u screeningu na kolorektální rakovinu, kde mnoho lidí věří, že 

kolonoskopie je kvalitnější procedura než FOBT (lidé se pak mohou domnívat, že jim je 

nabízen FOBT, protože jsou lidé “druhé kategorie”). 

5. Sociální a kulturní normy - zdůrazňovat, co dělají druzí čí blízké sociodemografické skupiny. 

Pro znevýhodněné populace mohou spíše fungovat deskriptivní normy (“co ostatní jako já 

dělají”) než subjektivní normy (“co moji blízcí očekávají, že udělám”). 

6. Afekt - emoce spojené s vyšetřeními mohou hrát roli; strach z diagnózy, bolesti a studu jsou 

opakovanými důvody pro nepodstupování preventivních vyšetření. Komunikace se tak může 

zaměřit na “úlevu, která pramení ze znalosti svého zdraví” nebo na “hrdost pramenící ze 

starání se o vlastní zdraví” a nikoliv na témata spojené se strachem z rakoviny. 

7. Časové diskontování - kvůli diskontaci budoucích benefitů je tyto benefity v komunikaci 

nutné zdůrazňovat více, než aktuální náklady na vyšetření. Druhou variantou je přenést část 

benefitů do přítomnosti, tj. jinak pobízet lidi ke screeningu (gamification?) 

 

C. ARCHITEKTURA VÝBĚRU 

1. jednou z doporučovaných forem komunikace jsou předem naplánované vyšetření (default) s 

možností opt-out 

2. důležitým prvkem je také zpětná vazba - ať již po absolvovaném vyšetření či po zmeškaném. 

 

 

3.6. Applying Behavioral Economics to Public Health Policy 

Tato studie představuje využití behaviorálních veřejných politik v oblasti zdravotnictví. Shrnuje 

základní principy, které využívá např. BIT. Jako hlavní faktory v rozhodování o zdraví jmenuje časově 

inkonzistentní preference, omezenou racionalitu, status-quo bias, rámovací efekty, heuristiku 

dostupnosti a sociální normy. 

Jako framework (rsp. check-list) pro tvorbu politik jmenuje MINDSPACE (Messenger, Incentives, 

Norms, Defaults, Salience, Priming, Affect, Commitment, Ego). Tento framework byl však v posledních 

letech nahrazen komplexnějším EAST (Easy, Attract, Social, Timely). 
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