Postup vykazování očkování do ISINu
Než budete moci zadávat očkování či registraci do ISINu, je potřeba provést nastavení ve Službách
Praktika (s tím Vám můžeme pomoci). Následně budete moci provádět registraci k očkování a zadávaní
vlastního očkování do systému ISIN přímo v Praktiku.

Nastavení Služeb Praktika
Nastavení se provádí jen na hlavním počítači, kde jsou nastaveny certifikáty. Zpravidla se jedná o
počítač lékaře.
1. Kliknout 1x tlačítkem myši na ikonku Služeb Praktika
, která bude ve Windows na spodní liště
vedle hodin.
2. V otevřeném menu zvolte “Zobrazit menu pro odborníky“, zobrazené menu se rozšíří. Nyní zvolte
“Nastavení“.

3. Zobrazí se okno s Nastavením Služeb Praktika. Nastavení se provádí v Nastavení Zařízení a
v Nastavení osob. Jedná se o funkci UZIS.
a) Nastavení zařízení – zde je potřeba nastavit u Vašeho zařízení Váš certifikát od SÚKLu1 (jmenuje
se AMBSUKLxxxxxxx). Může být od nás již přednastaven.

b) Nastavení osob – zde je potřeba k lékaři (který bude očkování zadávat) vyplnit buď jeho rodné
číslo nebo stisknout tlačítko Načíst seznam pracovníků (podmínkou je, že jste již udělali krok
v bodě a)). Zobrazí se registrovaní zdravotničtí pracovníci Vašeho ZZ, kde nastavíte lékaře.
Pořadové číslo zařízení je třeba vyplnit jen v případě, že máte více zařízení.
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Používá se pro vystavení ePN a eRP, tedy v zařízení u těchto funkcí ve Službách Praktika je již nastaven.

4. Po uvedeném nastavení stiskněte tlačítko Použít, které je vpravo dole. Vše se tím uloží.

Registrace pacienta k očkování
Nyní popíšeme postup, jak si můžete zaregistrovat pacienty k očkování, což je podmínkou, než
provedete vlastní vakcinaci. Tuto funkci může používat pouze praktický lékař, který má pacienta
v kapitaci. Registraci je možné udělat i ve stejný den jako budete chtít očkovat pacienta.
1. Otevřete dekurs pacienta, kterého si chcete registrovat na očkování.
2. V horním menu na konci je Očkování, které zvolte.
3. Otevře se Vám menu s očkováním COVID-192, kde zvolíte Registrace COVID-19.

4. Zobrazí se okno s možností výběru identifikace pacienta. Standardně to bude pomocí jména,
příjmení a rodného čísla. V případě cizích státních příslušníků vždy volte poslední možnost3.

5. Po zvolení stiskněte OK.
6. Praktik začne komunikovat s ISIN databází.
7. Pokud budete moci pacienta registrovat4, zobrazí se okno s uvedením data plánované vakcinace,
což není povinný údaj a tak nemusí být pro úspěšnou registraci vyplněn (může zde být
uvedeno i varování např. že pacient není starší 70 let….). V okně stiskněte OK.
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V pediatrické verzi je ještě Očkovací kalendář.
V případě, že necháte první volbu identifikace pacienta, ale pacient je cizinec, zobrazí Vám Praktik informaci, že Pacient
nebyl nalezen.
4 V případě, kdy pacienta nebudete moci zaregistrovat, tak Praktik Vám sdělí důvod např. Pacient již registrován
v centrálním systému očkování nebo pacient náleží jinému lékaři (tedy není Váš registrovaný pacient)…….
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8. Praktik odešle informace do ISIN databáze. Na závěr se zobrazí okno, že byl pacient úspěšně
zaregistrován.

Zadávání vakcinace a jejich dávky k pacientovi
1. Otevřete dekurs pacienta, kterého jste naočkovali a chcete jej zanést do ISIN databáze.
2. V horním menu na konci je Očkování, které zvolte.
3. Otevře se Vám menu s očkováním COVID-195, kde vyberte Očkování COVID-19.

4. Zobrazí se okno s možností výběru identifikace pacienta. V případě cizích státních příslušníků vždy
volte poslední možnost.

5. Po zvolení stiskněte OK.
6. Praktik začne komunikovat s ISIN databází.
7. Po dokončení komunikace se zobrazí okno s Informací o vakcinaci. Okno je rozděleno na dvě části:
• Horní část – jsou zde informace o pacientovi. V případě, že Praktik doplnil některé
informace z hlavičky (telefon, mail…) tak se zobrazí tlačítko Poslat zm.6, které stiskněte,
aby se aktualizovaly údaje o pacientovi v databázi ISIN. Stejně tak, když některé údaje
doplníte ručně, tak musíte stisknout uvedené tlačítko.

Notifikace pomocí – u této funkce bohužel nevíme k čemu přesně slouží.
o vyplněn email i mobil – máte-li vyplněny oba údaje, pro pacienta to znamená, že
po dokončení vakcinace oběma dávkami systém ISIN automaticky odešle na
uvedený mail certifikát a pošle sms s heslem pro otevření certifikátu.
o vyplněn jen mobil – pacient se může přihlásit do Očkovacího portálu občana7.
(https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F)
• Spodní část – uvedeny informace o provedených vakcinacích a jejich dávkách.
o Seznam vakcinace je prázdný – pacienta jste ještě vůbec neočkovali.
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V pediatrické verzi je v seznamu ještě Očkovací kalendář.
Po odeslání změn, může program zobrazit chybové okno…např. že kombinace PSČ a názvu města neexistuje. Je potřeba
uvést správné město a k němu správné PSČ.
7
Zde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování a může si stáhnout i certifikát.
6

o

Zobrazí se Vakcinace a její 1.dávka – pacienta jste již naočkovali 1. dávkou a
samotné naočkování jste zadali ručně na webovém portále UZIS.

8. Po přepnutí do části s Vakcinací stisknutím INSERTU přidáte novou Vakcinaci (vakcinace se dělí
na jednotlivé dávky očkovací látky).

9. Nyní je potřeba zadat Typ očkování a zvolit Indikaci (můžete zatrhnout i více indikací). Následně
stiskněte OK.

10. Založí se samotná Vakcinace. K takto založené vakcinaci můžete zadávat jednotlivé dávky
očkování.

11. Tlačítkem INSERT můžete přidat tentokrát Dávku. Při zadávání druhé dávky musíte po stisku
Insert zvolit Dávku - v žádném případě Vakcinaci.

12. Otevře se okno dávky s vlastní očkovací látkou, které je potřeba doplnit.

13. Po vyplnění všech údajů stačí stisknout OK a očkovací dávka se odešle do systému ISIN a také se
uloží v Praktiku. Jedná se o probíhající vakcinaci – je potřeba ještě druhá dávka.

14. Když se v tomto okně postavíte na řádek “Vakcinace“ dozvíte se podrobnosti o očkujícím
subjektu. V případě, že se postavíte na řádek s “dávkou“ dozvíte se podrobnosti o samotné
dávce.
V případě, že potřebujete některý údaj opravit, stačí na řádku s vakcinací nebo dávkou stisknout
enter. Stejně tak lze Vakcinaci či dávku zrušit stisknutím Delete.

15. Po zadání druhé dávky dojde automaticky i k ukončení vakcinace.

16. V tomto okamžiku budete moci již brzy v programu vytisknout Certifikát o vakcinaci. Nyní máte
možnosti, jak jej pacient získá:

a) pokud má pacient v systému ISIN zadán mail i mobil, tak po ukončení vakcinace bude
automaticky na mail pacienta odeslán a heslo k jeho otevření bude zasláno na uvedený mobil.
b) pokud má pacient v systému ISIN uveden mobil, tak si jej může sám stáhnout po přihlášení do
Očkovacího portálu občana (https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F)
c) přihlásíte se na portál UZIS, kde zvolí ikonku “Pacienti Covid-19“ a následně vybere ikonku
“Moje očkování“. Ve spodní části je seznam Vámi naočkovaných pacientů, v něm si najdete
konkrétního pacienta a kliknete na konci řádku na zelenou ikonku.

Systém vygeneruje certifikát elektronicky podepsaný pečetí ÚZIS, který můžete vytisknout a
opatřit razítkem Vašeho PZS.

