
  

 

Shrnující zpráva projektu „Zvýšení efektivity adresného 
zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého 
střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla“ 

Hlavní přínosy projektu  
V rámci projektu „Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého 

střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla“ byly provedeny veškeré potřebné aktivity vedoucí 

k naplnění cílů projektu, k zajištění udržitelnosti adresného zvaní v ČR a ověření nových 

přístupů/inovovaných dopisů k zajištění vyšší účasti osob na onkologických programech. Hlavními 

přínosy projektu jsou: 

• zjištění motivátorů a bariér v účasti na onkologických screeningových programech pomocí 
behaviorálních intervencí, kritické hloubkové hodnocení dosavadní podoby zvacího dopisu 
pomocí kvalitativních šetření 

• příprava inovovaných variant dopisů na základě realizovaných průzkumných šetření v rámci 
projektu, tyto navržené podoby dopisů mají potenciálně největší dopad na zvýšení účasti cílové 
skupiny osob na screeningových programech a jejich ověření v průzkumných šetřeních 

• metodologická koordinace zdravotních pojišťoven pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti 
adresného zvaní, návrh aktualizované podoby IT manuálu pro evaluaci inovativních prvků 
adresného zvaní (včetně inovovaných dopisů) a zpřístupnění finálních inovovaných dopisů pro 
zainteresované zdravotní pojišťovny 

• příprava dvou metodologických návrhů studií rozesílky inovovaných dopisů v praxi u 
zdravotních pojišťoven ČPZP a VZP pro vyhodnocení jejich přínosu 

• realizace a vyhodnocení účinnosti inovovaných dopisů v rámci studie s ČPZP (výsledky 
pilotního projektu jsou shrnuty níže), realizace studie s VZP je naplánovaná po konci pandemie 
COVID-19 na jaře 2022 

 

Výsledky realizovaného pilotního projektu 
V této části jsou popsány klíčové výsledky analýzy pilotního projektu a potenciálních zdravotních 

dopadů provedeného projektu a z toho vyplývající doporučení. Hlavním cílem této analýzy bylo zjistit 

možný přínos zavedení inovované formy zvacího dopisu ke zvýšení míry účasti osob na screeningu. 

Analýza se zaměřuje na srovnání míry účasti osob na screeningu v průběhu projektu oproti období před 

projektem mezi ČPZP a ostatními pojišťovnami a výpočtu tzv. „čisté změny“ míry účasti, která 

zohledňuje další faktory včetně možného vlivu pandemie COVID-19 na účast obecně a dává tak 

relevantní informaci, jak moc mohla být inovovaná varianta úspěšná vůči standardnímu dopisu. Navíc 

byly výsledky „čisté změny“ s využitím statistického modelu adjustované na potenciální zkreslující 

faktory, tak aby bylo srovnání co nejvalidnější. 

Sledujeme vyšší míru účasti osob na všech onkologických screeningových programech u inovovaných 

verzí dopisů vůči standardnímu dopisu. Nejvýraznější potenciální přínos projektu pozorujeme u 

screeningu karcinomu tlustého střeva, což lze považovat za velmi pozitivní výsledek, protože pokrytí 

cílové populace kolorektálním screeningem je obecně nejnižší ze všech onkologických screeningových 

programů. Tzv. čistá změna míry účasti osob na kolorektálním screeningu dosahovala +3,6 %, na 

mamografickém screeningu o +6,3 % a na cervikálním screeningu o +1,3 %. Po modelové adjustaci 



  

 
zohledňující vliv pořadí zaslané pozvánky, varianty dopisu, věku a v případě kolorektálního 

screeningu také pohlaví dosahuje tzv. čistá změna míry účasti na kolorektálním screeningu +2,1 %, na 

mamografickém screeningu +1,6 % a na cervikálním screeningu +0,4 % (u cervikálního screeningu již 

není statisticky významná).  

Při srovnání skupin pozvaných osob dle pořadí zaslané pozvánky byl zaznamenán potenciální pozitivní 

dopad inovovaného dopisu zejména u osob pozvaných ke screeningu poprvé, kde sledujeme vyšší 

míru účasti, resp. adjustovanou čistou změnu. U kolorektálního screeningu navíc sledujeme možný 

dopad také na osoby pozvané v dalších kolech. Z hlediska varianty dopisu pozorujeme nejvýraznější 

potenciální přínos zavedení inovované verze zvacího dopisu u osob, které obdržely pozvánku pouze k 

jednomu screeningovému programu, a to napříč všemi screeningovými programy. 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, u které je obecně nejvyšší riziko 

výskytu karcinomu. V rámci kolorektálního screeningu však pozorujeme potenciální přínos projektu 

i u zbývajících věkových kategorií. U screeningu karcinomu prsu naopak sledujeme potenciálně 

největší dopad 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 u mužů i žen. 

 

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 (odhad byl proveden na 

základě údajů z dat zdravotních pojišťoven a Národního registru preventivních kolonoskopií). 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 

cca 250 žen na screeningu. Díky inovované verzi dopisu mohl být potenciálně detekován karcinom 

v časném stádiu u 1 ženy. 

Lze tedy usuzovat, že díky realizaci pilotního projektu bylo navíc v jednotkách případů předejito 

vývoji kolorektálního karcinomu odstraněním pokročilého adenomu a u přibližně 2 pacientů byl 

nalezen kolorektální karcinom v raném stadiu a podobně i u 1 pacientky v rámci mamografického 

screeningu. Při zavedené inovovaného dopisu do systému adresného zvaní pro celou populaci lze 

očekávat dopad násobně vyšší. 

 

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. 

 


