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Úvod 

Tento dokument shrnuje především na základě výsledků analýzy adresného zvaní (součástí dokumentu 

„Souhrnná analýza a vyhodnocení dosavadních etap adresného zvaní“) a doplňujících provedených 

analýz dostupných dat ÚZIS ČR silná a slabá místa běžících onkologických programů v ČR. Tyto výsledky 

z analýzy rovněž sloužily jako podkladový materiál pro navazující segmentační analýzu.   

Shrnutí slabých a silných míst z dostupných analýz 

V České republice bylo z vyhodnocených dosavadních etap adresného zvaní rozesláno více jak 6 

milionů pozvánek téměř 3 milionům osob, které se neúčastní onkologických screeningových programů. 

Pokud pojištěnec nereaguje na pozvání, tak je zpravidla po roce opakovaně pozván na screeningové 

vyšetření. Tento systém zajistil, že celková míra účasti za celé hodnocené období (bez ohledu na 

pořadí pozvání) dosahovala mezi programy od 30–40 %, zavedené adresné zvaní tedy mělo 

nepochybně dopad na celkové pokrytí cílové populace (velikost dopadu také závisí na velikosti 

oslovené cílové populace daného programu, která se jej neúčastní). Nicméně je nutné poznamenat, že 

jistá část osob, které se účastnily po pozvánce, se nepodařilo udržet ve screeningovém procesu, a 

tudíž z dlouhodobého hlediska může docházet k poklesu pokrytí screeningem.  

Níže jsou uvedeny hlavní závěry specifické pro dané programy se zvýrazněním silných, ale především 

slabých míst pro účely optimalizace těchto onkologických programů. 

Mamografický screening 

• Z pohledu pokrytí screeningem sledujeme u screeningu karcinomu prsu postupný nárůst a 

v posledních letech jistou stabilizaci ve vývoji pokrytí. Z důvodu, že již dosahovalo u daného 

programu pokrytí relativně vysoké hodnoty, tak se adresné zvaní zaměřovalo na opravdu velmi 

rezistentní část populace žen a pokrytí po adresném zvaní lehce vzrostlo. Zvaní především 

nepochybně přispělo k udržení takto vysokého pokrytí, které v posledních hodnocených 

letech dosahuje více jak 60 %. 

• Ženy, které se neúčastnily žádného programu mají nejmenší odezvu na pozvání. Opakem 

jsou ženy, které se již zúčastnily zbývajících dvou programů a sledujeme u nich nejvyšší odezvu. 

• U starších žen (počínaje od 70 let věku) sledujeme výrazně nižší účast na screeningu. Ovšem 

ženy starší 70 let nejsou předmětem adresného zvaní, a tedy ani pilotního projektu. 

Cervikální screening 

• Velmi podobnou situaci z pohledu pokrytí screeningem jako u mamografického screeningu 

můžeme popsat i u cervikálního screeningu, kde je dlouhodobě stabilizovaný trend pokrytí, 

který dosahuje okolo 55 % (z dostupných zdrojů je zjištěno dokonce pokrytí zhruba 70-80 % při 

hodnocení ve dvouletém screeningovém intervalu). 

• U žen od 40–50 let věku sledujeme nižší účast na screeningu. Tyto ženy mají současně také 

malou odezvu po pozvání. 

• Ženy, které se neúčastnily žádného programu mají nejmenší odezvu na pozvání. Opakem 

jsou ženy, které se již zúčastnily zbývajících dvou programů a sledujeme nejvyšší odezvu. 
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Kolorektální screening 

• V rámci pokrytí screeningem lze sledovat podstatně odlišnou situaci u kolorektálního 

screeningu v porovnání s předchozími dvěma programy. Vzhledem velmi nízkému pokrytí cílilo 

adresné zvaní na velkou populaci osob dlouhodobě neúčastnících se screeningu a dopad 

v pokrytí je mnohem znatelnější. Po adresném zvaní vzrostlo pokrytí o zhruba 7 %, ale 

v posledních letech sledujeme pokles a velkou část osob se nepodařilo patrně udržet ve 

screeningovém procesu. 

• U nejmladší věkové skupiny (50-54 let) a současně u starších osob (od 70 let) sledujeme nižší 

účast na screeningu. Osoby starší 70 let nejsou předmětem adresného zvaní, a tedy ani 

pilotního projektu. 

• Muži v mladších věkových kategoriích (zejména 50-64 let) mají podstatně nižší pokrytí 

screeningem než ženy, a ještě k tomu méně reagují na adresné pozvání v porovnání s ženami. 

• Osoby, které se neúčastnily žádného programu mají nejmenší odezvu na pozvání. Opakem 

jsou osoby, které se již zúčastnily zbývajících dvou programů a sledujeme u nich nejvyšší 

odezvu. 

Obecně u všech programů byla odezva nejvyšší u první pozvánky, ale s opakovanými pozvánkami míra 

účasti klesala.  

Na základě závěru a zjištění výše, je tedy žádoucí optimalizovat současný systém adresného zvaní 

směrem k vyšší efektivitě (míře účasti po pozvání) a vhodně modifikovat jeho formu, a to zejména tam, 

kde je efekt zvaní nejnižší. Velký potenciál ke zvýšení pokrytí (resp. míry účasti po adresné výzvě) 

představuje kolorektální screening. 

 


