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Pilotní projekt zvaní žen k Pilotní projekt zvaní žen k mamografickémumamografickému
screeninguscreeningu

Poznámky, předběžné výsledky



•• Ověřit význam dopl ňkového zvaní ke zvýšení ú časti ve screeningu Ověřit význam dopl ňkového zvaní ke zvýšení ú časti ve screeningu v v 

akreditovaných centrech (o min. 15%), zvýšení p. vy šetření v menakreditovaných centrech (o min. 15%), zvýšení p. vy šetření v men ších centrechších centrech

• Rozšířit a aktualizovat databázi žen v centrech (získání a ověření adres k možnému 

zvaní centry aj.) 

• Zjistit silná a slabá místa procesu zvaní a vyšetřování (aktuálnost a přesnost databáze, 

účast žen v projektu, připravenost center apod.).

• Ověřit možnost zařazení odměny ženám (dárek od AVON)

• Provést optimalizaci řízení a administrativní složky projektu, včetně vykazování a 

hodnocení (na straně VZP, odborníků, center)

• Ověřit možnost přímého zvaní a rozšíření věkové skupiny na 74 let

• Provést zhodnocení kvality (pružnosti) center a sítě při účasti 60 – 70% cílové skupiny

Cíl projektuCíl projektu



• Zvány bez MMG 3 roky : 45-69 a 70-74, dv ě verze dopisu, ve 3 vlnách (cca 

660 tis. dopis ů)

• 70-74 přímo do center, bez nutnosti žádanky 

• Evidence ú časti a výsledk ů

– signální kód 89222

– zatržítko MaSc „zvaní“ (umožní další analýzu)

– evidence přijatých (dodací listy) a vydaných dárků (sešit)

– měsíční hlášení emailem 

• Hrazení dle sazebníku obvyklým způsobem

• Centrální řízení – email screening@mamo.cz (Daneš, Zoubek)

• Dárky jako odměna, distribuce dárků na vyžádání center (agentura PGM, 85 tis. 

dárků)

Základní rysy projektuZákladní rysy projektu



Výsledky k 31.10.2007 (4 centra zatím chybí)Výsledky k 31.10.2007 (4 centra zatím chybí)
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• Nepřipravenost n ěkterých center a  dlouhé objednací doby v 

některých místech (možné příčiny viz další přednáška)

• Problémy v objednávání (málo linek a jejich  přeplněnost)

• Neaktuálnost a nep řesnost databáze VZP (mladší 45 let, mezitím 

vyšetření, po ablaci….)

• Občasná neinformovanost center a RC (úřadoven) VZP, v první fázi 

roztříštěnost řízení na straně VZP

• Nerovnom ěrná distribuce dárk ů (centra: málo dárků jen do 

listopadu x „syslování“ i na leden)

Hlavní problémyHlavní problémy



•• dokon čit projekt k 31.12.2007, výjime čně k 31.1.2008dokon čit projekt k 31.12.2007, výjime čně k 31.1.2008

•• provést redistribuci dárk ů provést redistribuci dárk ů – už další nebudou (pozn. – tabulka k 
podepsání), všechna centra do prosince musí mít dárky (v lednu jen v 
případě, že budou přebývat)

•• realizovat mimo řádný sb ěr dat realizovat mimo řádný sb ěr dat (první pol. únoru 2008) a a 
vyhodnocení projektuvyhodnocení projektu

Co je nutné ješt ě udělatCo je nutné ješt ě udělat



Děkuji všem za úsp ěšnou realizaci projektu Děkuji všem za úsp ěšnou realizaci projektu -- centr ům, VZP, centr ům, VZP, 
AVONuAVONu , agentu ře PGM , agentu ře PGM 

a všem spolupracovník ům řídícím projekt !!a všem spolupracovník ům řídícím projekt !!


