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Jak zwiększyć bardzo niską zgłaszalność oraz
skuteczność programów profilaktycznych i
przesiewowych?
Czy czas na nowe narzędzia i wykorzystanie nowych
form komunikacji?
Dr n med. Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska

Wiemy, że badania przesiewowe w
kierunku raka szyjki macicy:
• są najważniejszą interwencją w zakresie zdrowia publicznego,
prowadzącą do zmniejszenia zarówno częstości występowania,
jak i umieralności na raka szyjki macicy;
• wymaz cytologiczny Papanicolaou, stosowany na całym świecie
w programach przesiewowych ma na celu wykrywanie i leczenie
stanów przedrakowych zanim nastąpi progresja do inwazyjnego
raka;
• znacznie zmniejszyły częstość występowania raka szyjki macicy
w krajach o wysokim dochodzie, szczególnie gdy wdrożono
ogólnokrajowe badania przesiewowe.

W czym tkwi problem?
• Wytyczne dla organizatorów programów przesiewowych:
„High coverage is essential for an effective screening
programme” (Wysoka zgłaszalność jest niezbędna do
skutecznego programu badań przesiewowych)
• W krajach, w których zgłaszalność i jakość badań
przesiewowych są niskie, częstość występowania raka szyjki
macicy jest stała lub nawet wzrasta (Vaccarella i in., 2013).

Polska jest takim krajem

Zgłaszalność w screeningu raka szyjki macicy w Polsce
21%

18,9%

Brak zaproszeń
Zaproszenia
Efektywność programu przy
zgłaszalności >70%
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Program z zaproszeniami – wskaźnik udziału* - 2015 rok
Kraj

% udziału w programie

% udziału poza programem
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-
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10%
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35%

80%
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60%

Węgry

10%

>> 10%
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<1%
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50%
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41%
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40%
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-
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20%

20%
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-
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72%

-
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84%

35%

* K.M. Elfstrom et al. / European Journal of Cancer 51 (2015) 950–968
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Metody poprawy zgłaszalności w
programach przesiewowych
• Populacyjne
• Skierowane do wyselekcjonowanych grup
 Kobiety z niższych grup społeczno-ekonomicznych
 Mniejszości etniczne;
 Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich;
 Kobiety o niskich dochodach;
 Kobiety w różnym wieku (młodsze i starsza).

I. Populacyjne metody poprawy zgłaszalności w
programach przesiewowych (1)
Najskuteczniejsze strategie wykorzystują:
• Elektroniczne przypomnienie o badaniu (sms, wiadomość telefoniczna);
• Informacji oferowanej w multimediach (video prezentacje, broszury, ulotki
informacyjne, portale społecznościowe);
• Akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu;
• Spotkania edukacyjne „twarzą w twarz„.
• Oczekiwany wzrost zgłaszalności o 10% po elektronicznym
przypomnieniu, około 4% po wykorzystaniu multimediów, o 8% po
spotkaniach edukacyjnych.
• Strategie wykorzystujące rozmowy telefoniczne są skuteczniejsze i
efektywniejsze kosztowo niż elektroniczne przypomnienia tekstowe lub
papierowe zaroszenia

I. Populacyjne metody poprawy zgłaszalności w
programach przesiewowych (2)
• Metoda kolejnych kroków (przykład – Portugalia):
• krok 1a – spersonalizowane zaproszenie z elektronicznym przypomnieniem
SMS z interakcją lub bez
• krok 1b – zautomatyzowane telefoniczne zaproszenie;
• krok 2 – rozmowa telefoniczna;
• krok 3 – telefon pracownika służby zdrowia i ustalenie wizyty.

• Kolejne kroki co 1-2 miesiące
• Po krokach 1a+1b oczekiwany wzrost zgłaszalności z 40% do 50%
• Po krokach 1+2 oczekiwany wzrost zgłaszalności wzrost z 40% do
60%
• Po krokach 1+2+3 oczekiwany wzrost zgłaszalności z 40% do 70%

I. Populacyjne metody poprawy zgłaszalności w
programach przesiewowych (3)
• Szwecja:
 Zmodyfikowane zaproszenie nie zwiększyło frekwencji w porównaniu ze
standardowym zaproszeniem (różnica 1,3%)
 List z przypomnieniem zwiększył odsetek kobiet uczęszczających o 9,2%
 Przypomnienie telefoniczne zwiększyło udział kobiet 31,4%
 Kombinacje zmodyfikowanego zaproszenia, pisemnego przypomnienia i
przypomnienia telefonicznego prawie podwoiły zgłaszalność w ciągu 12
miesięcy.

• Szwecja: kobiety w wieku 30–62 lata, bez udziału w 2 turach
programu przesiewowego.
 Po 12 miesiącach od telefonu przypominającego odsetek kobiet, które
wykonały test wynosił 18% w porównaniu do grupy kobiet bez
przypomnienia telefonicznego

I. Populacyjne metody poprawy zgłaszalności w
programach przesiewowych (4)
• Powyższe interwencje prowadzące do wzrostu udziału wiążą się ze
wzrostem kosztów zorganizowanego badania przesiewowego.
• Interwencje wykorzystują innowacyjne technologie.
• Stosowane są w podejściu populacyjnym, a nie dla określonych
grup lub mniejszości.
• Brak telefonu komórkowego u kobiet starszych może ograniczyć
zasięg interwencji.

II. Metody skierowane do wybranych grup
Które kobiety rzadziej biorą udział w badaniach
przesiewowych?
• Kobiety z niższych grup społeczno-ekonomicznych (nawet jeśli
badania przesiewowe są bezpłatne);
• Mniejszości etniczne;
• Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich;
• Kobiety o niskich dochodach.

Bariery powodujące brak udziału w programach
przesiewowych
• Przyczyny osobiste: przekonania kulturowe, niechęć do
poddania się klinicznemu badaniu ginekologicznemu;
• Przyczyny strukturalne: postrzegane koszty, czas wolny,
brak transportu, trudności w poruszaniu się po
systemach opieki zdrowotnej.

W przypadku grup o niskim statusie społecznoekonomicznym:
• Należy zwrócić uwagę na wszelkie bariery finansowe lub
geograficzne;
• Lekarz POZ powinien odgrywać kluczową rolę w promowaniu
świadomości raka szyjki macicy;
• Niska skuteczność listów z zaproszeniami na badania, które
są skuteczną metodą do zapraszania kobiet z wyższych klas
społecznych.

(1) Skuteczne strategie zwiększania wskaźnika
udziału w badaniach przesiewowych – niski
status społeczno-ekonomiczny
• Samodzielnie wykonywany test HPV (HPV self-testing) – wysyłanie zestawu do testu
pocztą do kobiet nie uczestniczących w screeningu. Wzrost wskaźnika zgłaszalności o
18% vs 2% w grupie kontrolnej, która otrzymała tylko zaproszenie (Francja, Meksyk).
• Systematyczny przegląd wykazał, że kobiety były dwukrotnie bardziej skłonne do
poddania się badaniom przesiewowym, jeżeli zaoferowano im tę metodę.

• Dowody sugerują również, że HPV sef-testing jest równie skuteczne jako
konwencjonalne badanie przesiewowe i potencjalnie bardziej efektywne kosztowo.
• Jednak ta metoda zwiększą liczbę wyników fałszywie dodatnich w porównaniu do
badania Pap, z powodu przejściowych infekcji, co może prowadzić do niepotrzebnego
niepokoju i większej liczby skierowań na kolposkopię (przygotowanie systemu
medycznego na zwiększoną liczbę usług medycznych).

(2) Skuteczne strategie zwiększania wskaźnika
udziału w badaniach przesiewowych –
mniejszości etniczne
• Doradcy ds. zdrowia/promotorzy zdrowia (Lay health advisors
- LHAs). LHAs to są zaufane osoby z tych samych społeczności
etnicznej, które są przeszkolone w zakresie edukacji,
wsparcia emocjonalnego i logistycznego. Prowadza edukację
w małych grupach, pomagają w ustaleniu daty wizyty,
transporcie, tłumaczeniach. Strategia skuteczna w krajach o
wielu grupach etnicznych.
• Program edukacyjny prowadzony przez LHAs są
skuteczniejsze jeśli treść jest zgodna ze specyfiką kulturową i
wrażliwością społeczności.

(3) Skuteczne strategie zwiększania wskaźnika
udziału w badaniach przesiewowych – kobiety
o niskich dochodach
• Strategia informacyjna (outreach strategy) wykorzystująca
rozmowy telefoniczne, przypomnienia e-mailowe;
skierowane do kobiet o niskich dochodach.
• Strategia obejmuje doradztwo telefoniczne w pokonywaniu
barier, takich jak pomoc w rezerwacji, zachęcanie kobiet do
odwiedzenia lokalnego lekarza.
• W grupie kobiet o niskich dochodach dwukrotne wysłanie emaila z pełną informacją o ryzyku raka szyjki macicy i
badaniach przesiewowych spowodowało 45% odpowiedzi vs
26% w grupie kontrolnej.

(4) Skuteczne strategie zwiększania wskaźnika
udziału w badaniach przesiewowych
• Strategia w zasięgu (In-reach strategy) interwencje skierowane
z podmiotów świadczących opiekę zdrowotną do pacjentów
korzystających z tego podmiotu. Skuteczna wśród kobiet o
niskich dochodach.
• Pacjenci obsługiwani przez lokalny ośrodek opieki zdrowotnej
są odwiedzani w domu np.: pielęgniarki, które przedstawiały
ulotkę edukacyjną oraz zostawiały materiały do dalszego
czytania.

(5) Skuteczne strategie zwiększania wskaźnika
udziału w badaniach przesiewowych –
działania mieszane
• Strategie mieszane (mixed strategy) – mają na celu wzmocnienia postaw
kobiet poprzez poprawę ich wiedzy oraz usuwaniu barier strukturalnych w
badaniach przesiewowych.
• Strategie mieszane są bardziej skuteczne, jeśli mają charakter informacyjny,
doradczy i praktyczny np.: pomoc kobietom w dostępie do usług opieki
zdrowotnej (spotkanie twarzą w twarz lub komunikacja telefoniczna, LHA
uczestniczący w badaniach przesiewowych z pacjentami).
• Strategie mieszane są skuteczniejsze niż sama kampanie medialne, które
mogą zwiększyć świadomość na temat raka szyjki macicy i programów
profilaktycznych, ale do przełożenia tej świadomości na decyzje dotyczące
uczestnictwa w badaniach przesiewowych potrzebna jest bardziej
intensywne, indywidualnie dostosowana działania.

Treść zaproszenia - niższy status społecznoekonomiczny
• Ważna jest treść zaproszenia. Badania wskazują, że listy z zaproszeniem
zawierające wyłącznie informację o indywidulanym ryzyku zachorowania,
mogą zniechęcać do udziału w screeningu kobiety z grup o niższym statusie
społeczno-ekonomicznym;
• Bardziej skuteczny w tej grupie kobiet jest zaproponowany termin wizyty u
lekarza oraz dodatkowa rozmowa telefoniczna w celu oceny barier i
zapewnienia wsparcia, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu;

• Wybór odpowiedniego medium do komunikacji jest bardzo ważne.
Rozmowy telefoniczne są skuteczniejsze w porównaniu do listów w
strategiach poprawy wskaźników przesiewowych w w populacjach o
niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Działania w celu poprawy zgłaszalności w programie
przesiewowym raka szyjki macicy skierowane do
wybranych grup kobiet
Kraj

Warianty

Wyniki (zgłaszalność)

Hiszpania

(1) Brak dodatkowych działań
(2) Spersonalizowane zaproszenie
(3) Spersonalizowane zaproszenie + ulotka informacyjna
(4) Spersonalizowane zaproszenie + ulotka informacyjna+
telefon

(1)
(2)
(3)
(4)

8%
51%
52%
59 %

Holandia

Zaproszenia od POZ vs lokalne autorytety

(1) Wiek <=45 lat 65% po zaproszeniu
przez POZ vs 53% po zaproszeniu
przez lokalne autorytety
(2) Wiek >45 lat 58% vs 48%
(3) Przypomnienia zwiększają
zgłaszalność o 7-11% w zależności
od wieku i źródła zaproszenia

Francja

Przypomnienie w formie listu lub telefonu

Wzrost 6.3% po przypomnieniu
telefonicznym vs 5.8% po liście

Francja

Kobiety nie uczestniczące wcześniej w screeningu
(1) Bez dodatkowych działań
(2) Zaproszenie na cytologię
(3) Wysłanie zestawu HPV self-test

(1) 9.9%
(2) 11.7%
(3) 22.5%

Działania w celu poprawy zgłaszalności w programie
przesiewowym raka szyjki macicy skierowane do
wybranych grup kobiet
Kraj
Finlandia

Włochy

Francja

Warianty

Wyniki (zgłaszalność)

Kobiety nie uczestniczące wcześniej w screeningu
(1) Wysłany pocztą zestaw HPV self-test
(2) Dodatkowe zaproszenie

(1) 76%
(2) 65%

Kobiety nie uczestniczące wcześniej w screeningu
(1) Rutynowy list przypominający
(2) Wysłany pocztą zestaw HPV self-test
(3) Możliwość odebrania zestawu HPV self-test w aptece

(1) 12%
(2) 22%
(3) 12%

Kobiety nie uczestniczące wcześniej w screeningu
(1) Bez dodatkowych działań
(2) Zaproszenie na cytologię
(3) Wysłanie zestawu HPV self-test

(1) 9.9%
(2) 11.7%
(3) 22.5%

Poprawa zgłaszalności – elastyczność
• Proponowane terminy spotkań w porównaniu z
otwartymi zaproszeniami zwiększyły udział o około
20%
• Wzrost zgłaszalności o 3%, gdy zaproszenie zawierało
możliwość przejścia na spotkanie wieczorne lub
weekendowe.

Czy jest gotowa recepta dla Polski?
• NIE
• Należy przeprowadzić analizę, które Polki nie biorą udziału w
programie (wiek, miejsce zamieszkania, status społecznoekonomiczny, zamożność).
• Należy przeprowadzić analizę dlaczego nie biorą udziału
(zdefiniować bariery).
• Należy przeprowadzić badania randomizowane pozwalające
odpowiedzieć na pytanie, która strategia pozwoli zwiększyć
zgłaszalność w programie przesiewowym raka szyjki macicy.
• Należy wdrożyć wybraną interwencję po zmodyfikowaniu
organizacji programu w Polsce.

Czy wykorzystać doświadczenia innych krajów?
• TAK
• Wykorzystać nowe technologie: elektroniczną komunikację,
multimedia, akcje medialne
• Nie odrzucać tradycyjnych działań: rozmowa telefoniczna,
kontakt z POZ, ustalanie terminów wizyt poprzez pracowników
służby zdrowia.

Ważna informacja
• W Polsce od początku 2017 roku zrezygnowano z
zapraszania kobiet na badania w ramach programu
przesiewowego raka szyjki macicy!
• Ta decyzja praktycznie uniemożliwia osiągniecie
jakiegokolwiek efektu tego programu
• Konieczne jest elastyczne podejście do programu
(zarządzanie zmianą), czego nie ma obecnej organizacji
programu przesiewowego.
• Dalsze działanie programu bez zmian organizacyjnych
jest marnowaniem środków publicznych.

Dziękuję za uwagę

