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Přehled použitých zkratek 

C – screening karcinomu děložního čípku 

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

K – screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 

M – screening karcinomu prsu 

NSC – Národní screeningové centrum 

ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZP – zdravotní pojišťovna 

 

Shrnutí 

Předkládaný dokument popisuje design tzv. field experimentů v rámci projektu „Zvýšení efektivity 

adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního 

hrdla“ včetně algoritmu výběru cílové populace k realizaci projektu, statistického nastavení velikosti 

srovnávaných skupin prostřednictvím tzv. „power analýzy“ a statistické metodiky vyhodnocení 

efektivity zavedených inovovaných forem zvacích dopisů vytvořených v rámci zmíněného projektu pro 

porovnání se současnou praxí. Předpokladem celého procesu je navázání na současně nastavený 

systém zvaní. 
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1. Úvod 

V České republice jsou dlouhodobě zavedeny tři organizované screeningové programy karcinomu prsu, 

děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku, které využívají systém adresného zvaní organizovaného 

zdravotními pojišťovnami.  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. Systém adresného zvaní ke screeningu tří jmenovaných onkologických onemocnění 

probíhá v České republice od roku 2014. Přes nesporné úspěchy projektu je zřejmé, že účinnost 

opakovaných výzev klesá a je nutné dále hledat způsoby ke zvyšování aktivní participace občanů v 

preventivních zdravotnických programech. Cílem pilotního projektu „Zvýšení efektivity adresného 

zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla“ je na 

základě průzkumných šetření a současných znalostí identifikovat možné behaviorální intervence a další 

komunikační prvky pro definování relevantních skupin osob neúčastnící se screeningových programů, 

které mají obdobné charakteristiky, a tedy očekávané obdobné motivátory a bariéry (skupina může 

být jedna, nebo více dle zjištěných údajů). Dále na základě těchto intervencí a souvisejících 

průzkumných šetření vytvořit několik druhů a designů zvacích dopisů a otestovat jejich potenciál zvýšit 

participaci na screeningových programech ve fieldovém experimentu. Nezbytnou součástí pilotního 

projektu je příprava přiložené metodiky s kvantifikací plánovaného počtu rozeslaných inovovaných 

dopisů v rámci definovaných intervenčních skupin (resp. nových verzí dopisů), u kterých budeme 

zjišťovat míru jejich zapojení do screeningu v závislosti na typu dopisu, dále zejména nastavení 

informačního systému adresného zvaní a popis vyhodnocení efektivity inovovaných forem adresných 

dopisů. 

2. Oblasti spolupráce se zdravotními pojišťovnami 

1. Spolupráce na podrobném vyhodnocení stávajícího systému adresného zvaní 

• optimalizace stávajícího datového rozhraní (sběr dat screening – adresné zvaní) ke 

zlepšení možností segmentační analýzy cílových skupin adresného zvaní 

• příprava metodiky nastavení informačního systému adresného zvaní umožňujícího 

realizaci a vyhodnocení projektu, metodika výběru cílových skupin pro konkrétní 

adresnou výzvu 

2. Spolupráce na realizaci projektu 

• revize a integrace testování různých forem oslovení občanů do stávajícího systému 

adresného zvaní 

• sladění s existujícím harmonogramem rozesílání adresných výzev, který je postavený 

na měsíční bázi  

3. Spolupráce na vyhodnocení pilotního projektu 

• poskytnutí odpovídajících dat a analytických výsledků za účelem vyhodnocení 

pilotního projektu, dle nastavené metodiky 
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3. Popis designu pilotních projektů (tzv. field experimentů)  
u zapojených zdravotních pojišťoven 

Do pilotního projektu (resp. field experimentu) byly zapojeny dvě zdravotní pojišťovny: Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) a Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Nastavení pilotních 

projektů zmíněných pojišťoven a výběru cílové skupiny osob oslovených inovovaným dopisem je 

popsáno níže. 

3.1. Výběr cílové populace pilotních projektů 

Na základě průzkumných šetření pilotního projektu adresného zvaní provedených společností 

MindBridge vznikla sada inovovaných dopisů vhodných pro zavedení do fieldového průzkumu za 

účelem ověření jejich efektivity zvýšení účasti osob ve screeningu po adresné výzvě. Současně nebyla 

prostřednictvím kvalitativního průzkumu, který měl za cíl identifikovat bariéry a motivátory k účasti ve 

screeningových programech, prokázána vazba na další faktory podmiňující účast ve screeningu jako je 

věk, pohlaví (s ohledem na parametry dostupné informační podpory současného systému adresného 

zvaní). Inovované dopisy jsou tedy koncipovány jednotně pro muže a ženy, respektive mladší a starší 

kohortu osob.  Primárním cílem pilotních projektů bude hodnocení inovovaných variant dopisů vůči 

standardně zasílanému dopisu (dále zmiňována jako původní varianta) a současně srovnání 

jednotlivých variant mezi sebou. 

• Design pilotního projektu v rámci zdravotní pojišťovny ČPZP 

Pro účely pilotního projektu byla zvolena celá populace pojištěnců způsobilá k pozvání adresnou 

výzvou v roce 2020. Tedy ověření inovované formy dopisu bylo realizováno u pozvánek na 

mamografický, cervikální a kolorektální screening. 

• Design pilotního projektu v rámci zdravotní pojišťovny VZP 

Pro účely pilotního projektu byla zvolena ta část populace adresného zvaní, která představuje 

nejrezistentnější osoby ve smyslu účasti ve screeningových programech. Tato cílová populace navíc 

představuje nejpočetnější část oslovených osob v rámci současného systému adresného zvaní.  

Výsledky z pilotního projektu VZP budou dále zobecněny pro další varianty dopisů, resp. kohorty žen 

(způsobilé ženy ke screeningu karcinomu prsu a děložního hrdla). 

Cílovou populací pilotního projektu jsou 

A) muži a ženy pozvané pouze ke kolorektálnímu screeningu (dále uváděno jako 

„kolorektum“) 

B) osoby pozvané zároveň ke všem třem onkologickým screeningovým programům (dále 

uváděno jako „trojkombinace“) 
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3.2. Cílové počty plánovaných rozeslaných inovovaných verzí dopisů 

3.2.1. ČPZP – cílové počty inovovaných dopisů v rámci pilotního projektu 

V rámci pilotního projektu byla zvolena ČPZP pouze jedna varianta inovovaného zvacího dopisu ke 

screeningu, která byla upravena a nahrazena všemi stávajícími dopisy. Celkem bylo osloveno přibližně 

70 tisíc osob inovovaným dopisem, a to v následujících skupinách (variantách dopisů) osob 

• 38,5 tisíce pozvaných mužů a žen na kolorektální screening 

• 8 tisíc pozvaných žen na cervikální screening 

• 8,5 tisíce pozvaných žen na mamografický screening 

• 4,5 tisíce pozvaných žen na cervikální a zároveň na mamografický screening 

• 1,5 tisíce pozvaných žen na cervikální a zároveň na kolorektální screening 

• 3 tisíce pozvaných žen na mamografický a zároveň na kolorektální screening 

• 6 tisíc pozvaných žen na všechny tři programy zároveň 

3.2.2. VZP – cílové počty inovovaných dopisů v rámci pilotního projektu 

Na základě zpracování a analýzy aktuálních dat adresného zvaní do roku 2018 lze očekávat přibližně 

40 tisíc zaslaných pozvánek měsíčně pouze ke „kolorektu“ (bez ohledu na pohlaví, věk, pořadí 

pozvání) a přibližně 8 tisíc pozvánek měsíčně k „trojkombinaci“. Vzhledem k plánované tříměsíční 

realizaci (rozesílky inovovaných dopisů) fieldového průzkumu, a rozesílky inovovaných dopisů se 

zachováním jednoho ramene pojištěnců se standardním dopisem, byly stanoveny v prvním kroku počty 

možných inovovaných verzí dopisů ve skupině „kolorekta“ a „trojkombinace“. Pro vyhodnocení 

inovovaných dopisů ke „kolorektu“ bude v rámci 3 měsíců realizace fieldového průzkumu k dispozici 

120 000 osob, kterým mohou být rozeslány dopisy a 24 000 osob v případě „trojkombinace“. 

Odhad velikosti srovnávaných intervenčních skupin byl proveden prostřednictvím power analýzy. Při 

odhadu předpokládáme konzervativnější variantu 25% míru účasti u původního dopisu a 27% účast u 

inovovaných variant dopisů v případě „kolorekta“ a 28% míru účasti u inovovaných dopisů 

„trojkombinace“. Cílem je zároveň dosáhnout 80% power pro prokázání statistické významnosti (alfa 

= 0,05) mezi srovnávanými skupinami. S ohledem na primární testování inovovaných variant vůči 

současně zasílanému dopisu a jednotlivých variant mezi sebou je zohledněna také korekce na 

mnohonásobné testování. Z výsledků power analýzy bylo stanoveno, že vyjma kontrolní skupiny 

(současně zasílané varianty dopisu) může být testováno: 

• v případě „kolorekta“ dalších 6 intervenčních skupin (inovovaných dopisů): ke každé 

intervenční studii bude náležet 16 500 tisíc osob (celkem 99 tisíc osob), zbývající část bude 

náležet kontrolní skupině (přibližně 21 tisíc)  

•  v případě „trojkombinace“ další 2 intervenční skupiny (inovované dopisy): ke každé 

intervenční studii bude náležet 7 800 tisíc osob (celkem 15 600 osob), zbývající část bude 

náležet kontrolní skupině (přibližně 8 400) 

 

V případě nenaplnění cílových počtů osob v intervenčních a kontrolních skupinách v rámci plánované 

tříměsíční realizace fieldového průzkumu budou realizovány další rozesílky dopisů.  
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V rámci tvorby jednotlivých dávek bude proveden náhodný výběr všech pojištěnců (splňující kritéria 

výše) v daném měsíci v počtu poměru dle následujícího klíče: 

Např. pokud bude v subpopulaci K v daném měsíci 35 tisíc pojištěnců splňující kritéria a v subpopulaci 

C+M+K 9 tisíc, tak budou pojištěncům náhodně vybrány v poměru 1:1:1:1:1:1:1 (5000:5000:5000: 

5000:5000:5000:5000) verze dopisů v subpopulaci K a v poměru 1:1:1 (3000:3000:3000) v subpopulaci 

C+M+K. 

Při vyčerpání cílového počtu inovovaných dopisů v daném měsíci jsou již všichni ostatní pojištěnci 

osloveni standardní verzí dopisu. 

 

  

Dávka 1 

(poměr) 

Dávka 2 

(poměr) 
... 

Celkový počet 
rozeslaných pozvánek 

Subpopulace K         

Verze A 1 1 … 16 500 

Verze C 1 1 … 16 500 

Verze D 1 1 … 16 500 

Verze F 1 1 … 16 500 

Verze I 1 1 … 16 500 

Verze K 1 1 … 16 500 

Verze S 
(standardní 

verze dopisu) 
1 1 … 

 ostatní pojištěnci 
v předmětných 

měsících 

Celkem  
   99 tisíc inovovaných 

dopisů 

Subpopulace 
C+M+K 

      
  

Verze A 1 1 … 7 800 

Verze C 1 1 … 7 800 

Verze S 
(standardní 

verze dopisu) 
1 1 … 

ostatní pojištěnci 
v předmětných 

měsících 

Celkem  
  15 600 inovovaných 

dopisů 
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4. Metodiky nastavení informačního systému adresného zvaní  
a předávání dat v rámci pilotních projektů 

4.1. Souhrn aktuálních kritérií pro zařazení pojištěnce do programu 

adresného zvaní 

Tato kapitola stručně shrnuje vstupní a vylučující kritéria 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, aktuálně odpovídá jedna varianta dopisu.  Kapitola pouze 

popisuje skupinu pojištěnců, kterých se proces adresného zvaní týká a kterých ne. Vlastní proces zvaní 

v rámci pilotního projektu a jeho nastavení a načasování je rámcově definováno v dalších kapitolách. 

4.1.1. Skupiny pacientů, kterých se týká adresné zvaní 

Z pohledu vyhodnocování dané varianty dopisu jsou ve skupině pojištěnců tři věkové skupiny, kterých 

se vyhodnocování jednotlivých variant týká: 

Věk od 25 let včetně do 44 let včetně – ženy, vyhodnocována způsobilost k pozvání ke screeningu 

karcinomu děložního hrdla (C) 

Věk od 45 let včetně do 49 let včetně – ženy, vyhodnocována způsobilost k pozvání ke screeningu 

karcinomu děložního hrdla (C) nebo karcinomu prsu (M) 

Věk od 50 let včetně do 70 let včetně – muži, vyhodnocována způsobilost k pozvání ke screeningu 

kolorektálního karcinomu (K) 

Věk od 50 let včetně do 70 let včetně – vyhodnocována způsobilost k pozvání ke kterémukoliv ze tří 

screeningových programů (C, M, K) 

Pojištěnci jsou aktuálně do procesu zařazováni a vyřazováni dle níže specifikovaných kritérií. Všichni 

pojištěnci, kteří splní zařazovací kritéria daného screeningového programu a současně nebudou 

z procesu vyřazeni na základě dalších níže definovaných podmínek, budou obesláni konkrétní 

variantou zvacího dopisu. Při vyhodnocování jednotlivých kritérií, a tedy sestavování variant zvacích 

dopisů odpovídajících kombinaci C, K, M, je vždy zapotřebí postupovat separátně s ohledem  

na zařazovací i vyřazovací kritéria jednotlivých screeningových programů C, K, M. 

4.1.2. Zařazení pojištěnců do procesu zvaní 

Do programu jsou pojištěnci zařazování na základě následujících kritérií. 

1. Pojištěnec je pojištěncem dané ZP alespoň 4 roky 
2. Kritérium věku a pohlaví shrnuje následující tabulka  

 

 

 

Pohlaví Věk 25-44 Věk 45-49 Věk 50-70 let 
Varianta stávajícího 

dopisu 
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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 

 

4.1.3. Vyřazení pojištěnců z procesu 

Z procesu adresného zvaní jsou vyřazeni pojištěnci splňující níže definovaná kritéria: 

1. Je cizinec (výpomocně pojištěn v ČR – turista kategorie T). Za cizince, kteří nejsou zahrnuti do 

systému adresného zvaní, jsou z pohledu tohoto manuálu považovány osoby spadající do 

kategorie cizinec (výpomocně pojištěn v ČR – turista kategorie T). Pojem "cizinec" uváděný v 

tomto manuálu tedy vždy odpovídá výše uvedené definici.  

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. 

5. Vyřaď pojištěnce s vykázaným výkonem/diagnózou, dle následujícího klíče: 
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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.  
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4.2. Algoritmus a harmonogram rozesílání inovovaných dopisů 

Níže je popsán podrobný algoritmus a harmonogram rozesílání inovovaných dopisů v rámci pilotních 

projektů. Rozeslání dopisů bude realizováno v měsíčních dávkách. V rámci pilotního projektu VZP bude 

tvorba jednotlivých dávek provedena náhodným výběrem způsobilých pojištěnců pro jednotlivé 

varianty dopisu dle pohlaví, věku a okresu bydliště. Níže je uveden praktický postup, který zohledňuje 

současně nastavené adresné zvaní občanů ke screeningovým programům: 

1. V rámci zvoleného několikaměsíčního období realizace pilotních projektů bude vyhodnocena 

způsobilost pojištěnců k pozvání dle standardních definovaných kritérií (pro zařazení a vyřazení 

pojištěnce z procesu adresného zvaní). Vyhodnocení způsobilých pojištěnců bude prováděno 

pravidelně každý měsíce po dobu realizace pilotních projektů v souladu s interními postupy 

zdravotní pojišťovny.  

2. Výběr vhodných pojištěnců ZP k referenčnímu datu dané dávky dle kritérií výše 

3. Dle definovaných pravidel jsou přiřazeny programy, pro které je pojištěnec způsobilý  

Následující kroky se v rámci pojišťoven ČPZP a VZP liší 

a) ČPZP: 

4. Výběr všech způsobilých pojištěnců k adresnému pozvání ke všem třem onkologickým 

screeningovým programům 

5. Odeslání upraveného inovovaného dopisu (dle jednotlivých variant dopisů) jednotlivým 

skupinám osob definovaných v předešlé kapitole 

b) VZP: 

4. Výběr skupiny osob způsobilých pouze ke kolorektálnímu screeningu a žen způsobilých ke 

všem třem screeningovým programům zároveň 

5. Náhodným výběrem (dle věku, pohlaví, okresu) bude přiřazena osobám způsobilým k pozvání 

pouze ke kolorektálnímu screeningu jedna ze 7 variant dopisu (6 inovovaných verzí dopisů + 

původní dopis), tak aby byly naplněny počty definované power analýzou a ženám způsobilých 

k pozvání ke všem programům zároveň jedna z 3 variant dopisu (2 inovované verze dopisu + 

původní dopis) a opět s naplněním počtů definovaných power analýzou 
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4.3. Předání dat a vyhodnocení efektivity inovovaných dopisů 

Následující kapitola obsahuje základní předpokládaný návrh konceptu a datového obsahu, který bude 

zapotřebí vyhodnotit v rámci pilotních projektů, a který se stane součástí zadávací dokumentace. Bude 

předán seznam pojištěnců (včetně proměnných pohlaví, věk, okres bydliště a měsíc skutečného 

odeslání dopisu), kteří byli pozvání v konkrétním měsíci definovaného období. 

4.3.1. Konvence datové komunikace 

Způsob předávání souborů: 

zasláním na zabezpečené webové úložiště ÚZIS: https://share.uzis.cz  

• Registrace uživatelů do systému a administraci zařizuje Adolf Binder, email: 

adolf.binder@uzis.cz, tel.: 224 972 223 

Název souboru je dán konvencí pojmenování (viz kapitola 3). Soubor bude pojišťovnou na úložiště 

předán v zašifrované podobě min. AES 128bit – winzip, winrar, 7zip. Heslo bude dohodnuto s p. 

Adolfem Binderem (adolf.binder@uzis.cz, tel.: 224 972 223) nebo Mgr. Ondřejem Ngo 

(ondrej.ngo@uzis.cz, tel. 778 543 725). 

Výše uvedené soubory budou předány v následujícím formátu: 

• Znaková sada: cp1250 

• Oddělovač polí: ; (středník) 

• Oboustranný oddělovač textových polí: " (uvozovky) 

• Formát datumových položek: RRRRMM 

• Desetinný oddělovač: , (čárka) 

• Kódování nedefinovaných hodnot: prázdná pole  

Za bezpečný způsob předání dat odpovídá předávající.  

Za ochranu dat po jejich předání zdravotní pojišťovnou odpovídá ÚZIS.  

4.3.2. Předávání dat 

Předávané položky mají zajistit informaci k vyhodnocení „Kdo byl pozván“ a „Kdo se dostavil na 

screeningové vyšetření“. Vzhledem k různým designům pilotních projektů se liší i forma předávání dat, 

která je specifikována níže.  

a) ČPZP – specifikace datového rozhraní předání dat pro vyhodnocení efektu vybrané inovované 

formy dopisu 

„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.  

https://share.uzis.cz/
mailto:adolf.binder@uzis.cz
mailto:adolf.binder@uzis.cz
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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  

 

 

b) VZP – specifikace datového rozhraní předání dat pro vyhodnocení efektu vybraných inovovaných 

forem dopisu 

Tabulka POZVANI_EXPORT_INOVACE 

Konvence názvu souboru je: 

POZVANI_EXPORT_INOVACE _<DD>.csv  

<DD>: číslo dávky 

  01 dávka 1 

  02 dávka 2 

  03 dávka 3 

V případě realizace dalších dávek bude podobná konvence názvu souboru. 

Popis  Název  Typ  Popis pole 

ID záznamu (klíč)  ID  Int  Interní ID záznamu pojišťovny 

Číslo pojištěnce  CISPOJ Int Číslo pojištěnce 

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. 

Pořadí pozvánky na 
screening KRK 

PORADIKRK Int Pořadí pozvánky na screening KRK, tedy 
pokud byly dříve zaslány pojištěnci 
pozvánky jen na jiné screeningy, je zde 
hodnota 1 
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Pořadí pozvánky na 
screening MAMO 

PORADIMAMO Int Pouze pokud je Subpopulace = 8 
Pořadí pozvánky na screening MAMO, 
tedy pokud byly dříve zaslány pojištěnci 
pozvánky jen na jiné screeningy, je zde 
hodnota 1 

Pořadí pozvánky na 
screening CERVIX 

PORADICERVIX Int Pouze pokud je Subpopulace = 8 
Pořadí pozvánky na screening CERVIX, 
tedy pokud byly dříve zaslány pojištěnci 
pozvánky jen na jiné screeningy, je zde 
hodnota 1 

Subpopulace SUBPOPULACE Int dle chybějícího screeningu u daného 
pojištěnce, viz číselník SUBPOPULACE 

Verze dopisu   VERZE  Char Verze dopisu, viz číselník VERZEDOPISU 

 

 

ČÍSELNÍKY 

Číselník FORMA POZVÁNKY 

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 

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 
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Číselník VERZEDOPISU 

Číselník VERZEDOPISU 

Kód Popis položky 

A přežití při časném odhalení 

C fotka s rodinou 

D fotka s blízkým 

F dostavte se 

I srovnání s vrstevníky 

K lístek na lednici 

S standardní verze 

A3 přežití při časném odhalení (trojkombinace) 

C3 fotka s rodinou (trojkombinace) 

S3 standardní verze (trojkombinace) 

 

Číselník OKRESY  

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 
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Číselník OKRESY 

Kód Okres Kód Okres 

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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5. Statistická metodika vyhodnocení efektu testovaných forem 
inovovaných dopisů v pilotních projektech 

Pro naplnění cíle hodnocení efektivity inovovaných dopisů adresného zvaní bude provedeno 

vyhodnocení údajů předaných pojišťovnou ČPZP a údajů VZP s využitím datových zdrojů Národního 

zdravotnického informačního systému, a to konkrétně dat Národního registru hrazených zdravotních 

služeb. Níže je popsána metodika vyhodnocení jednotlivých pilotních projektů. 

 

a) ČPZP: 

Cílem je stanovení a srovnání míry účasti na screeningu u osob z ČPZP, které obdržely inovovanou 

formu zvacího dopisu v roce 2020 v porovnání s její vhodnou kontrolou a osobami z ostatních 

zdravotních pojišťoven, 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 pilotním projektem) a po zavedení 

inovované formy zvacího dopisu (období v průběhu pilotního projektu). V rámci analýzy je důležitým 

indikátorem čistá změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem. V roce 2020 

mohly být totiž výsledky značně zkresleny v důsledku pandemie COVID-19, proto byla vypočítána čistá 

změna míry účasti v průběhu projektu oproti období před projektem se zohledněním trendu vývoje 

v ČPZP a ostatních pojišťoven, čímž je toto zkreslení minimalizováno. Navíc byla výsledná hodnota čisté 

změny míry účasti adjustována na potenciální faktory zkreslující srovnání skupiny osob s inovovanou 

verzí dopisů vs. osoby se standardním dopisem s využitím binomického regresního modelu. 

 

b) VZP: 

Analýza stanoví míru účasti pojištěnců oslovených prostřednictvím inovovaných a standardních verzí 

zvacích dopisů, identifikovaných dle tabulky „Zvaní“ výše, na návazných zdravotních službách 

souvisejících s preventivním screeningovým vyšetřením. Primárně je sledována míra účasti související 

se screeningovými vyšetřeními/zdravotními výkony jednotlivých screeningových programů 

nádorových onemocnění (primární výkony v tabulce níže). Sekundárně bude sledována i míra účasti na 

diagnostických vyšetřeních souvisejících s prevencí onkologických onemocnění pro celkovou představu 

odezvy pojištěnců oslovených prostřednictvím inovovaných a standardních verzí zvacích dopisů na 

vyšetřeních souvisejících s prevencí onkologických onemocnění (sekundární výkony v tabulce níže). 

Návazné zdravotní služby budou identifikovány prostřednictvím kódu zdravotního výkonu, jedná se o 

následující položky, které mohou být případně rozšířeny o relevantní nové výkony, které budou v době 

realizace zařazeny do Seznamu výkonů s bodovými hodnotami: 
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Screening Kategorie výkonů 
v rámci hodnocení 

míry účasti 
Kód položky 

Ca 
kolorekta 

Primární výkony  

15118, 15119  management a analýza ve screeningu 
15120, 15121  TOKS 
15101, 15103  TOKS+ kolonoskopie 
15105, 15107  screeningová kolonoskopie 

Sekundární výkony  
01021, 01022, 63050  preventivní prohlídka 
15403, 15404  diagnostická kolonoskopie 

Ca prsu 

Primární výkony  89178, 89223 screeningová mamografie 

Sekundární výkony  
89180, 89225 jiná mamografie 
89510, 89512 UZ prsu 
01021, 01022, 63050  preventivní prohlídka 

Ca 
děložního 
hrdla 

Primární výkony  

95198, 95199 screeningová cytologie 
95202, 95203 HPV vyšetření v souvislosti se screeningovou 
cytologií 
63050  gynekologická preventivní prohlídka 

Sekundární výkony  
63063 kolposkopická expertíza 
95201HPV vyšetření 

 

Vyhodnocení bude založeno v rámci primárního cíle na srovnání měr účasti mezi pojištěnci, kteří byli 

pozváni standardní verzí dopisu a pojištěnci, kteří byli pozváni prostřednictvím inovovaných verzí 

dopisů (budou tedy vhodnými statistickými metodami srovnány mezi sebou jednotlivé verze dopisů, 

které jsou uvedeny v tabulce „Zvaní“) zvlášť pro definované subpopulace (skupina osob pozvaných 

pouze na kolorektální screening, skupina žen pozvaných na všechny tři screeningové programy 

zároveň). Bude srovnána míra účasti po adresném pozvání mezi jednotlivými verzemi dopisu v rámci 

subpopulací, při srovnávání a interpretaci bude uplatněna Bonferroniho korekce, budou hodnoceny i 

intervalové odhady dopadu, bude uváděn hrubý odhad, případně i odhad adjustovaný statistickým 

modelem. V rámci sekundárního cíle bude hodnocena stratifikovaná míra účasti, zejména dle 

demografických údajů a pořadí pozvání uvedených v tabulce „Zvaní“. Vyhodnocení se bude také 

zaměřovat zvlášť na jednotlivé dávky zaslané v rámci projektu.  V rámci exploratorního hodnocení 

mohou být provedeny další analýzy směřující k naplnění cílů pilotního projektu. 

 


