Testy Covid-19
Od verze Praktika 4.152d je možné vytisknout certifikáty i po provedených testech, které jsou zavedeny
v ISIN databázi (PCR nebo Antigenní).

1. Otevřete dekurs pacienta, kterému chcete vytisknout certifikát o provedeném testu. Test však již
musí být zadán v systému ISIN i jeho výsledek.
2. V horním menu na konci je Očkování, které zvolte.
3. Otevře se Vám menu s očkováním COVID-191, kde zvolíte Testy 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 možnosti2.

5. Po zvolení stiskněte OK.
6. Praktik začne komunikovat s ISIN databází a stahovat informace k pacientovi.
7. Po odeslání indikace je okno rozděleno na dvě části:
• Horní část – jsou zde informace o pacientovi. V případě, že Praktik doplnil některé
informace z hlavičky (telefon, mail, ZP…) tak se zobrazí tlačítko Poslat zm., které stiskněte.
Tímto dojde k aktualizaci údajů o pacientovi v databázi ISIN. Stejně tak, když některé údaje
doplníte ručně, tak musíte stisknout uvedené tlačítko.

POZOR
V případě, že se Vám zobrazí chyba, že neodpovídá PSČ s uvedeným městem je dobré využít náš číselník
obcí. Stačí stát v jedné z kolonek a stisknout F5, stisknutím Insertu se zobrazí kompletní číselník a zde
můžete vyhledat město/PSČ a údaj opravit.
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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.
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Notifikovat pomocí – u této funkce bohužel nevíme k čemu přesně slouží.
o vyplněn email i mobil – jsou-li vyplněny oba údaje, pro pacienta to znamená, že po
dokončení vakcinace oběma dávkami systém ISIN automaticky odešle na uvedený
mail odkaz na Očkovací portál občana3:
(https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F).
o

•

vyplněn jen mobil – pacient se může přihlásit do Očkovacího portálu občana4.
(https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F)
Spodní část – uveden seznam provedených testů s jejich výsledky. Když se postavíte na
konkrétní test, tak po stisku F9 k němu vytisknete certifikát.

Možnosti, jak může pacient Certifikáty o vakcinaci či testech získat:
a) pokud má pacient v systému ISIN zadán mail i mobil, tak po ukončení vakcinace bude
automaticky, ze strany ISINu, na mail pacienta odeslán odkaz na Očkovací portál občana.
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)
Podrobný popis Očkovacího portálu občana - zde
c) Lékař se přihlásí na portál UZIS, kde zvolí ikonku “Pacienti Covid-19“ a následně vybere ikonku
“Moji pacienti“. Ve spodní části je seznam Všech pacientů, kteří již prošli ISINem, v něm si
najdete konkrétního pacienta a kliknete na konci řádku na zelenou ikonku.
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Zde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování / testy a může si stáhnout certifikáty.

