
Dodatek 1 k Příloze 4

Zaznamenání očkování proti onemocnění COVID-19
v informačním systému infekčních nemocí ISIN

Úvod, po přihlášení

Po  přihlášení  do  rezortních  registrů  Ministerstva  zdravotnictví  na  adrese  https://ereg.ksrzis.cz,
stiskněte ikonu „Pacienti COVID-19!, viz  ikona níže. Pokud se Vám taková ikona nenabízí, spojte
se prosím s osobou tzv. žadatele za vaše zařízení, aby Vám podal žádost o přístup do aplikace Pacienti
COVID-19, role „Vakcinace“. Jméno žadatele Vám případně sdělí pracovníci technického helpdesku
na  čísle  222 269 999  nebo  adrese  helpdesk.registry@uzis.cz.  Jejich  pomoc  je  možné  využít  i  při
problémech s přihlášením nebo aktivací účtu.

Zaznamenání provedeného očkování, 1. dávky

Pro  zaznamenání  provedeného  očkování  je  nutné,  aby  měl  přihlášený  uživatel  zvolenou  „roli
vakcinace“. Pokud nemůžete v nabídce roli vybrat, spojte se prosím s žadatelem vašeho zařízení viz
výše.

Vyhledání pacienta

V první řadě je nutné zadat (vyhledat) pacienta, u kterého budete očkování provádět, zadání provedete
tak, že pacienta vyhledáte pomocí jednoduchého formuláře a stisknete tlačítko „hledat“:

 Jednu z prvních dvou možností vyhledání pacienta použijete pro občany ČR.
 Třetí možnost pak používejte pro pacienty cizince. 
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Následně se Vám zobrazí detail pacienta, stiskněte tlačítko „Indikovat novou vakcinaci / zadat novou
vakcinaci“. V případě, že pacient již absolvoval očkování, byl testován, byly mu vystaveny žádanky a
atd., jsou tyto informace v detailu pacienta také zobrazeny. 

Indikace pacienta a zadání očkované dávky

V následujícím kroku je pak nutné uvést jednu z indikací, tedy informaci, z jakého důvodu je pacient
indikován  pro  vakcinaci.  V případě,  že  v nabízeném  číselníku  indikací  nenajdete  odpovídající
indikaci, zvolíte možnost „jiná“. Volbu uložte. V dalším kroku pak vyberete možnost  „zadat novou
dávku“.

Pro  jednu konkrétní očkovací dávku zadáváte detailnější informace jako například druh očkovací
látky,  datum vakcinace,  informace  o  místě  očkování  na  lidském  těle,  šarži,  datu  exspirace,  atd..
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Formulář pro zapsání nové dávky je zobrazen na obrázku níže a jeho zadání ukončíte tlačítkem uložit.
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Zaznamenání provedeného očkování - druhé, případně dalších 
dávek

Vyhledání pacienta
V případě,  že  se  vrací  pacient  a  je  potřeba  jej  naočkovat  další  dávkou vakcíny  (vícefázové
očkování), použijete opět formulář vyhledání pacienta, stejně jako v případě zadávání 1 dávky, po
vyhledání  pacienta  se  Vám  zobrazí  jeho  detail.  V detailu  pacienta  si  otevřete  detail  provedené
vakcinace a zapíšete další, například druhou aplikovanou dávku vakcíny. Detailnější opis je uveden
níže.

Zadání druhé, či další očkovací dávky

Pacienta jste si  již  dohledali  a nacházíte se v detailu pacienta.  Pro zadání  další,  například druhé
dávky stejného očkování, stiskněte odkaz na „Detail vakcinace“, kam doplníte informace o další
provedené  dávce.  Rozhodně nepoužívejte  tlačítko  Indikovat  novou  vakcinaci  /  zadat  novou
vakcinaci –  v tomto případě byste zadávali  zcela  nové očkování  a nikoli  další  fázi  neuzavřeného
očkování.

V následujícím kroku vyberte možnost „Zadat novou dávku“ – viz obrázek níže.
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Formulář pro zapsání další dávky vakcíny je zobrazen na obrázku níže a jeho zadání ukončíte 
tlačítkem uložit.
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V detailu pacienta si pak můžete prohlédnout obě dvě provedené dávky očkování.

Stejným postupem budete pokračovat také u ostatních pacientů, které budete očkovat. Modul bude
postupně rozšiřován o další funkce.

Kontakty na Helpdesk a metodickou podporu:

https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8431
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