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1 Popis systému ISIN 

Informační systém infekčních nemocí (ISIN) slouží pro zadávání sledovaných případů na Krajských 

hygienických stanicích (KHS). Systém umožňuje zadávat jednotlivé případy v rámci jednotlivých 

diagnóz. Případy lze samozřejmě také vyhledávat a zobrazovat si online reporty. ISIN je provozován 

v testovací verzi, kde se testují a zkouší nové úpravy a v produkční verzi, do které se vkládají již ostrá 

data. 

1.1 Základní vlastnosti a flexibilita systému ISIN 

ISIN je obdobně jako další hygienické registry provozován a vyvíjen v jednotném prostředí registrů 

rezortu zdravotnictví, které úspěšně prošlo auditem Národního bezpečnostního úřadu a Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 

Pro zadávání a prohlížení hlášení v systému ISIN může být využit libovolný internetový prohlížeč, 

který je v dnešní době dostupný z běžného počítače, není tedy nutné vyžívat pro práci s ISIN speciální 

zařízení. Hlášení mohou být zadávána z více počítačů a mohou být průběžně aktualizována 

a doplňována. Jednotlivá hlášení mohou být předávána mezi různými KHS a po předání editována 

krajskou hygienickou stanicí, která případ aktuálně „vlastní“. Zapsané adresy v systému jsou 

ověřovány vůči Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a tak dochází k jejich 

jednotnému způsobu zápisu. Jsou tedy eliminovány možné překlepy a chybně uvedené adresy. 

Systém ošetřuje duplicitně zadané případy a při jejich zadávání je uživatel upozorněn, že stejný 

případ je již v registru veden. Systém umožňuje on-line generování datových sestav a přehledů pro 

případnou tvorbu reportů. Veškeré záznamy o přístupech do systému ISIN jsou zaznamenávány 

a uchovávány pro případnou kontrolu. Je tedy transparentně monitorován přístup k datům, včetně 

„logování“ přístupů k osobním údajům. Každý uživatel má přidělenou určitou uživatelskou roli, které 

obsahuje předem definované funkcionality.  

1.2 Uživatelské role 

Systém umožňuje jednoduchou správu uživatelských rolí. Role mohou být v krátkém časovém 

horizontu přiděleny novému uživateli, případně mu mohou být urychleně odebrány. Přidělování a 

odebírání rolí pro uživatele krajské hygienické (např. KHS Středočeského kraje) je řízeno pověřeným 

uživatelem - žadatelem KHS Středočeského kraje. Stejný princip je používán i u ostatních KHS. 

V posledním kroku je pak role schválena Ministerstvem zdravotnictví. Pro KHS jsou vytvořeny tyto 

role, které mohou být přiděleny libovolnému zaměstnanci KHS: 

Role Asistent HS: základní role, umožňuje vkládání a editací případů, přiřazování případů 

k epidemiím, uzavírání případů jednoduchých diagnóz. Může si zobrazovat reporty a číselníky. Vidí 

případy pouze za svou přiřazenou KHS. Seznam jednoduchých diagnóz je v sekci Číselníky v tabulce 

Diagnóza – hlášenka – agens, kdy sloupec Priorita = 0 určuje jednoduchou diagnózu. 

Role Epidemiolog: rozšířená role, umožňuje navíc zakládat a uzavírat Epidemie, uzavírat všechny 

případy. 

1.3 Doporučené prohlížeče 

Primárně doporučený prohlížeč je Firefox, případně Chrom v aktuálních verzích. Většina funkcionalit 

je dostupná i v prohlížečích Internet Explorer 11 a Edge. 
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2 Typy polí 

Mezi poli se můžete pohybovat pomocí kurzoru myši, nebo klávesy tabulátoru. Jde o klasickou funkci 

webových prohlížečů. 

V systému ISIN jsou použity následující typy polí ve formulářích: 

2.1 Zaškrtávátko 

Kliknutím se zobrazí nebo smaže fajfka, slouží k určování hodnoty typu ANO/NE. Můžete zobrazovat 

fajfku i pomocí mezerníku. 

2.2 Textové pole 

Slouží k zapisování hodnot a textů. Mezi poli se můžete pohybovat pomocí tabulátoru. Rozlišujeme 

jednořádkové a víceřádkové textové pole. 

Jednořádkové textové pole je omezeno na délku 200 znaků. Víceřádkové textové pole je omezeno na 

2000 znaků. Ve víceřádkovém poli můžete používat Enter pro vytváření řádků. Pro vyskočení z pole a 

vyplňování následného použijte klasicky tabulátor. Při nutnosti vrátit se na předchozí pole použijte 

kombinaci Shift + Tab. 

2.3 Výběr z číselníku 

Výběr z číselníku můžete provést kliknutím myší na šedý obdélníček vpravo. Objeví se Vám nové okno 

s výčtem položek a možností filtrování. Při vyplnění filtru musíte kliknout na Vyhledat. Vybranou 

položku označíte a kliknete na Vybrat. Tím se hodnota přenese do formuláře. U číselníků funguje i 

našeptávač, kdy rovnou začnete psát do pole buď kód, nebo název položky. Po psaní se vám pod 

políčkem zobrazí výčet odpovídajících položek. Psaním dalších písmen se výčet položek zpřesňuje. 

Šipkami dolů a nahoru se můžete pohybovat v nabídce odpovídajících výrazů a pomocí Enter položku 

vypíšete do políčka formuláře. Při využívání pouze klávesnice, se zobrazí nabídka číselníku po stisku 

mezerníku. 

2.4 Datum 

Datum je textové pole, kde se bere pouze přípustný formát textu. Zadává se vždy číselně den, měsíc, 

rok. Pokud nevyplníte rok, doplní se automaticky aktuální rok. Jako oddělovač se používá tečka. U 

data je k dispozici kalendář s možností výběru dne. 

2.5 Povinná pole 

Povinné pole je označeno hvězdičkou, v některých prohlížečích mohou být zažlucená. 

2.6 Vypočítaná pole 

Formulář může obsahovat automaticky vypočítaná pole, podle zadání. Většinou to jsou součty čísel, 

nebo určení věku v měsících a letech k vybranému datu. Pole se vypočte rovnou po vyplnění 

příslušeného pole. Pole nejdou editovat. U vypočítávání týdnů se bere kalendářní týden z data. 

2.7 Skrývání polí 

Formulář umí skrývat a zobrazovat vybrané sekce. Skrývání a zobrazování reaguje na zaškrtnutí 

zaškrtávátka, nebo výběr hodnoty z číselníku. Slouží zpřehlednění formuláře. 



        ISIN – Uživatelský manuál KHS 

6 
Rozvoj technologické platformy NZIS - CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 

 

2.8 Tlačítka 

Při pohybu na stránkách pomocí tabulátoru, se akce na tlačítku provede po stisknutí mezerníku, 

pokud máte právě vybráno tlačítko. 

3 Popis obrazovek 

3.1 Menu ISIN 

Po přihlášení do ISIN se dostanete na hlavní panel – Dashboard, kde vidíte odkazy na jednotlivé 

registry, kterým máte přístup. Zvolte ISIN. 

 

V horním řádku vidíte počet nových zpráv, Vaše jméno a název aktuálně vybrané role v ISIN. Najetím 

myší na název role se Vám zobrazí výčet přidělených rolí do ISIN, ze kterých si můžete vybrat. Při 

změně role, se Vám zobrazí úvodní stránka ISIN. 

V základním menu ISIN máte volby na hlavní částí aplikace: 

Domů – odkaz na úvodní stránku ISIN, nebo Dashboard – úvodní rozcestník registrů 

Případy – seznamy případů, nový případ, editace případů 

Epidemie – seznamy epidemií, nová epidemie, editace 

Reporty – okamžité reporty a statistiky 

 Khs export – export případů dané KHS, součást menu Reporty 

Číselníky – seznam číselníků a jejich hodnoty, správa číselníků (pro administrátory) 

I – informace – odkazy na uložené kontakty, dokumenty, Helpdesk,… (standardní součásti registrů) 

Nastavení (ozubená kolečka) – informace o Vašem profilu, odhlášení z registru 

Celý panel s menu můžete schovat nebo zobrazit kliknutím na ouško Schovat (Zobrazit) 

 

 

3.2 Seznam případů 

V hlavním menu pod ikonou Případy se Vám zobrazí seznam všech založených případů, na které máte 

právo podle vybrané uživatelské role. Uživatelské role omezují výpis případů na KHS u rolí 
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Epidemiolog a Asistent HS. Role Specialista má případy omezeny na vybrané diagnózy. Role Expert 

má přístup ke všem případům. 

Při prvním načtení nebo zrušení filtrů, není vidět žádný výpis případů. Můžete si nastavit filtrační 

podmínky, nebo kliknout rovnou na vyhledat a zobrazí se Vám relevantní nejnovější případy. 

 

3.2.1 Filtrování 

V seznamu případů můžete filtrovat pomocí hodnot: 

- Diagnóza – zapisujete čísla diagnóz, funguje našeptávání, možno zadat více diagnóz, 

oddělovač je středník, při zadání 3písmené diagnózy se vyhledají i 4písmené kódy (při zadání 

A02 se vyhledají i A02,0, A02,1,…) 

- Číslo případu – zadáváte číslo případu, funguje našeptávání 

- Klasifikace – výběr z číselníku, funguje našeptávání 

- Kraj – relevantní u rolí Expert a Specialista, výběr z číselníku, funguje našeptávání. 

- Okres – okres dle vybraného kraje 

- Příjmení, Rodné čísl, Agens – zadává se jeden z možných textů 

o u příjmení stačí i část příjmení 

o rodné číslo musí být přesně, bez lomítek 

- Epidemie – vybírá se z otevřených epidemií, našeptávání 

- Datum prvního příznaku – zadává se datum od a do 

- Stav případů – výběr z číselníku stavů Všechny (mimo stornované), Otevřené, Uzavřené, 

Stornováné 

- Rok a týden vykázání – omezení na daný rok a týden vykázání 

3.2.2 Výpis případů 

Vypsané případy májí následující informace: 

- Číslo případu – automaticky generované, lze z něj vyčíst rok (první 4 číslice), zakládající KHS 

(další 3 číslice) a pořadové číslo (v daném roce a dané KHS) 

- Diagnóza – kód označení diagnózy 

- Klasifikace případu 

- Kraj – přiřazená KHS 

- Příjmení, Jméno – příjmení a jméno šetřené osoby 

- Rodné číslo – rodné číslo šetřené osoby 

- Věk – věk šetřené osoby, počítáno z data narození a data prvních příznaků 
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- Datum 1. příznaku – datum prvního příznaku u šetřené osoby 

- Epidemie – číslo epidemie 

- Stav případu 

- Detail – odkaz na detailní informace k případu, pokud nejsou vyplněny základní údaje, objeví 

se červený trojúhelník 

- Tlačítko uzavřít – rychlé tlačítko uzavření případu, pokud na to má uživatel právo. Před 

uzavřením se provádí kontrola na povinně uložené hodnoty. 

Vypsané záznamy se mohou třídit podle sloupců vzestupně i sestupně. Stačí kliknout na záhlaví 

sloupce pro změnu řazení. 

Počet vypsaných a filtrovaných případů je stránkovaný, možno volit od 20 do 200 záznamů na 

stránku. 

 

3.3 Nový případ 

Pro založení nového případu použijte tlačítko „Nový případ“ na stránce seznam případů. Otevře se 

Vám formulář s 3 oblastmi – osobní údaje, adresa pobytu, případ. 

3.3.1 Osobní údaje 

Při zadávání jsou povinné položky příjmení, jméno, rodné číslo, datum narození a pohlaví. Při zadání 

rodného čísla a opuštění zadávacího pole se automaticky doplní datum narození a pohlaví. Pokud 

zadáte špatné rodné číslo, aplikace Vás upozorní, ale dovolí Vám pokračovat dále v zadávání. Datum 

narození a pohlaví již musíte vyplnit. 

Adresa trvalého bydliště je nepovinný údaj. Pokud se jedná o cizince s trvalým pobytem mino ČR, 

vyberete stát trvalého bytu. 

3.3.2 Adresa pobytu 

Adresou pobytu se myslí místo, kde pacient v současnosti bydlí. Minimální údaj je název obce, který 

se vybírá ze seznamu obcí ČR, funguje našeptávač. Pokud zadanou obec nenaleznete, bude 

pravděpodobně v položce místní část. Po vybrání obce se automaticky doplní okres a kraj. Pro 

vyplnění ulice musíte mít vyplněnou obec. Pro vyplnění čísla popisného musíte mít vyplněnou ulici. 

V našeptávači se budou nabízet pouze ulice z dané obce, nebo místní části. PSČ se po vybrání čísla 

popisného doplní automaticky. 

3.3.3 Případ 

Zde máte automaticky vyplněnou Vaší KHS. Povinnými poli jsou Okres (myšlen okres územního 

pracoviště), diagnóza, datum 1. příznaku a datum hlášení. Diagnózy se nabízí výběre ze seznamu, 

nebo psaním kódu, nebo názvu diagnózy. Funguje našeptávání. Je nastavena kontrola duplicit, kdy 

pokud je na zadané rodné číslo vybrána diagnóza (berou se první 3 znaky kódu diagnózy), zobrazí se 

varování, že na tuto osobu je již vložen případ s podobnou diagnózou. Kontrola Vám umožní i přesto 

případ zadat. Vyplněním data 1 příznaku a hlášení se automaticky vyplní odpovídající týdny. Pokud 

neznáte datum prvního příznaku, nahraďte jej datem hlášení. 

Kliknutím na „Založit případ“ se vytvoří nový případ. Objeví se formulář pro vložení základních dat. 

Tento formulář musí být vyplněn ke každému případu a obsahuje povinná pole označená hvězdičkou. 
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Do formuláře se automaticky doplní položky místo, místní část a okres nákazy a onemocnění z údajů 

místa pobytu pacienta. 

Kliknutím na „Uložit změny“ se přidají položky k případu. Pokud kliknete na „Zavřít“ nebo odejdete ze 

stránky (zavřete prohlížeč, systém Vás odhlásí,…) bude případ uložený bez těchto základních dat. 

Údaje můžete následně doplnit z detailu případu. 

3.4 Detail případu 

3.4.1 Rozdělení stránky 

Informace o případu jsou rozděleny do sekcí.  

Sekce se základními informacemi o případu, červená sekce s hlášením osobních údajů a Hlášením.  

Tlačítko „Předat případ“ Vám umožní zadat požadavek na přesun případu na jinou KHS. Tlačítko 

„Přidat případ do epidemie“ Vám umožní přiřadit případ k vybrané epidemii (Daná Epidemie musí již 

být založena). Uzavřené a stornované případy již nelze editovat. Tlačítko „Změnit diagnózu“ Vám 

umožní změnit vybranou diagnózu případu. 

Tlačítko „Přidat do epidemie“ umožní zařadit případ epidemie. Zobrazí se formulář s nabídkou 

založených a otevřených epidemií z celé republiky pro stejnou diagnózu (na 3 znaky) jako má případ. 

Kliknutím na „Přidat“ zařadíte případ do dané epidemie. Pokud Vámi hledaná epidemie není 

v seznamu, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko „Vytvořit epidemii“, pokud máte roli Epidemiolog. 

Pokud je případ zařazen v epidemii, objeví se tlačítko „Odebrat z epidemie“. Kliknutím se případ 

odebere z dané epidemie. 

Tlačítko „Duplikovat případ“ Vám umožní vytvořit nový případ kopií stávajícího případu. Zobrazí se 

formulář na vytvoření případu, kde budou předvyplněna všechna pole (zejména o osobě), mimo 

datum prvních příznaků a hlášení, diagnózy, klasifikace. Po kliknutí na vytvořit případ se založí nový 

případ s novým číslem a zobrazí se červená hlášenka s předvyplněnými údaji z původního případu. 

Předvyplněné údaje můžete upravit. 

Tlačítko „Zavřít detail“ Vás vrátí zpět do seznamu případů, předchozí filtry na případy jsou zachovány. 

Stavy případu můžete měnit pomocí tlačítek „Stornovat případ“ a „Uzavřít případ“. Uzavřený případ 

lze opět otevřít pomocí tlačítka Otevřít případ. Tato možnost je vždy několik měsíců zpětně podle 

diagnózy. Tyto stavy jsou k dispozici pro roli Epidemiolog, Asistent HS má tyto možnosti pouze u 

jednoduchých diagnóz. Uzavřené a stornované případy již nelze editovat. Uzavřené případy lze ještě 

otevřít po dobu několika měsíců zpětně od vytvoření případu. Seznam jednoduchých diagnóz 

(Priorita 0), doby měsíců pro otevření uzavřených případů jsou zobrazeny v sekci Číselníky – Diagnóza 

– hlášenka – agens. 

Sekce Přidat hlášenku obsahuje možné hlášenky, které lze přiřadit k případu dle diagnózy. Ne každá 

diagnóza má všechny hlášenky. Modré (Epidemiologické šetření), Zelené (Laboratoř), Hnědé 

(Kontakt) jsou umožněny zobrazit pouze u vybraných diagnóz. Modré hlášenky mají i rozdílné pole, 

podle diagnózy. Žluté tlačítko Propojit případy umožní nastavit vazbu mezi případy, např. zdroj – 

nakažení, matka – dítě. 



        ISIN – Uživatelský manuál KHS 

10 
Rozvoj technologické platformy NZIS - CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 

 

3.4.1.1 Barevné listy hlášenek 

Červená záložka Hlášení obsahuje údaje o Osobě (osobní údaje) a údaje o hlášení. Každá sekce se 

edituje zvlášť, pokud je třeba. Osobní údaje jste vyplňovali při zakládání případu.  

Modrá záložka obsahuje Epidemiologické šetření, které se liší podle vybrané diagnózy a nemusí 

existovat.  

Zelená záložka jsou Laboratorní vyšetření, kterých může být více. A pouze jedno laboratorní hlášení 

je označeno jako hlavní, z něj se přebírá údaj o Agens, upřesnění agens atd. 

Hnědá záložka jsou další kontakty na jiné osoby související s případem.  

Žlutá zákožka Související případy zobrazuje údaje o přiřazených propojených případech. Pokud je 

propojený případ z Vaší KHS, uvidíte i detail případu, v opačném případě pouze existenci propojení 

případů. 

Záložka Log obsahuje časový výpis prováděných akcí s případem. 

Záložka Soubory umožňuje uložit relevantní elektronické přílohy k případu. 

3.4.2 Základní informace 

Základní informací jsou informace o případu, které jsou vidět na všech úrovních detailu případu a 

obsahují Příjmení a jméno, pohlaví, věk, diagnózu, data a týdny příznaků a hlášení, týden vykázání, 

klasifikace případu. Pokud je případ zařazen do nějaké epidemie, zobrazuje se číslo epidemie 

s aktivním odkazem na detail dané epidemie. Pokud má případ označenou hlavní laboratorní 

hlášenku a v ní je agens, upřesnění agens, zobrazují se zde i tyto hodnoty. 

Změnit můžete editovat vybrané údaje o případu – klasifikace, data příznaků a hlášení a poznámku. 

Osobní údaje o pacientovi se upravují v červené sekci Osobní údaje. 

3.4.3 Osobní údaje 

Osobní údaje jsou v samostatné sekci v červené záložce Hlášení. Údaje zde jsou založeny při vytváření 

případu. Editaci můžete provést pomocí tlačítka Upravit. Platí zde stejná pravidla jako při vytváření 

osobních údajů nového případu. 

3.4.4 Hlášení 

Kliknutím na červené tlačítko Hlášení se Vám otevře editační stránka pro danou hlášenku. V záhlaví 

jsou vždy základní informace o případu. Není-li sekce Hlášení vytvořena, nabízí se Vám tlačítko na 

vytvoření hlášení. 

3.4.5 Epidemiologické šetření 

Epidemiologické vyšetření se nachází pouze u vybraných diagnóz. Zakládáte jej kliknutím na modré 

tlačítko Epid. šetření v detailu případu. Otevře se Vám formulář na vložení hodnot šetření. Existuje 

několik různých variant pro různé diagnózy. Uložené šetření můžete ještě editovat, pokud není případ 

uzavřen. 

Při editaci hlášenky je vidět záhlaví se základními identifikátory případu v záhlaví. Pokud má případ 

určen agens (z hlavní laboratorní hlášenky), zobrazuje se zde hodnota v režimu pro čtení. 



        ISIN – Uživatelský manuál KHS 

11 
Rozvoj technologické platformy NZIS - CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 

 

3.4.6 Laboratoře 

V seznamu laboratoří vidíte seznam vložených laboratorních šetření. Šetření můžete editovat, nebo 

označit jako hlavní. Hlavní laboratorní šetření je takové šetření, kde jeho výsledek se bere jako to 

nejdůležitější k určení agens a hodnocení celého případu. Laboratorní hlášení můžete i smazat 

kliknutím na „Smazat“ v přehledu laboratorních hlášenek. 

Nové laboratorní šetření můžete vložit kliknutím na zelené tlačítko Laboratoř v detailu případu, 

pokud je k diagnóze nastaven. 

Hlášenka laboratoří je opakující se hlášení jednotlivých laboratorních vyšetření. Zadává se pro každou 

laboratorní metodu jako samostatné. Vkládáte datum vyšetření, vybranou metodu a laboratorní 

materiál. Následně vybíráte agens a upřesnění agens, pokud existuje k dané diagnóze.  

Do textové položky Výsledek uvádíte hodnoty nebo slovní hodnocení výsledku, ve výběru výsledek 

vyberete interpretaci. Můžete zaškrtnout, zda se jedná i o vyšetření v NRL. V políčku laboratoř 

můžete vyplnit název či jinou identifikaci laboratoře. Pokud je vyžadování IgA, IgM, IgG, nabízí se 

možnost vyplnit. 

Kliknutím na Označit jako hlavní se označí dané šetření jako hlavní a finální pro celý případ. Kliknutím 

na Zpět se dostanete do detailu případu. 

Pokud provedete úpravu hodnot hlavní zelené hlášenky, nepřenesou se změny do případu, musíte ji 

opět označit jako hlavní hlášenku. Doporučené je zadat novou hlášenku a tu označit jako hlavní. 

3.4.7 Kontakty 

Nepovinná záložka, která umožňuje zadat několik opakujících se kontaktů na jiné osoby, které se 

týkají daného případu, a není na ně veden samostatný případ. Jako jediné povinné pole je jméno a 

příjmení. Pro vložení nového kontaktu stačí kliknout na hnědé tlačítko Kontakty. 

3.4.8 Log 

Záložka Log zobrazuje historii práce s daným případem. Jsou zde vidět uživatelé, datum a čas, popis 

úkonu. Mezi úkony jsou zejména vytvoření a editace hlášenek, změny stavů hlášenky. Nezobrazuji se 

ani neukládají editovaná data. 

3.4.9 Soubory 

Záložka Soubory umožňuje uživatelům uložit k danému případu relevantní dokumenty.  

4 Epidemie 

Sekce Epidemie jsou dostupné všem uživatelům, včetně zobrazování kumulovaných statistik bez 

omezení na Vaši KHS. 

Stránka slouží k přehledu vytvořených epidemií. Na stránce je vidět tlačítko Nová epidemie (pro roli 

Epidemiolog). Dále je vidět seznam vytvořených epidemií s údaji: 

- Číslo epidemie 

- Název Epidemie 

- Diagnóza epidemie 

- Počet případů 
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- Datum vzniku epidemie (datum nejstaršího 1. příznaku z přiřazených případů) 

- Datum ukončení epidemie 

- Stav epidemie – otevřená, uzavřená 

- Klasifikace – klasifikace epidemie 

- Kraj – zodpovědný kraj za vedení a uzavření epidemie 

- Epidemiolog – zodpovědný epidemiolog za vedení a uzavření epidemie 

- Odkaz na detail epidemie 

- Sloučit – odkaz na sloučení epidemií 

Seznam lze omezovat nastavením filtrů: 

- Číslo epidemie – zobrazí epidemii daného čísla, funguje našeptávač 

- Název – filtrování názvu epidemie, stačí zadat i jen část názvu 

- Datum začátku – filtruje epidemie vzniklé ve vybraný datum a novější 

- Diagnóza – filtruje epidemie vybrané diagnózy, funguje našeptávač 

- Stav epidemie – Filtruje podle stavu epidemie 

 

4.1 Nová Epidemie 

Kliknutím na tlačítko Nová epidemie se zobrazí formulář pro vyplnění obecného názvu epidemie a 

vybrání diagnózy, pro kterou se epidemie zakládá. Popis epidemie je volitelný text. Kód epidemie je 

automaticky generované číslo vytvořené epidemie v daném roce. 

Kliknutím na Založit epidemii se epidemie vytvoří a jste přesměrování na seznam epidemií. 

4.2 Detail epidemie 

Kliknutím na Lupu v seznamu epidemií se Vám zobrazí Detail vybrané epidemie.  

V detailu vidíte kromě názvu, diagnózy, popisu také: 

- Datum 1. příznaku – automaticky dotahované datum prvního příznaku nejstaršího případu 

v epidemii 

- KHS 1. příznaku – KHS nejstaršího záznamu  

- KHS zodpovědná za vedení – KHS, která bude epidemii uzavírat, určuje u zodpovědného 

epidemiologa – vedoucího epidemiologa 

- Vedoucí epidemiolog – viz výše 

- Zakládající epidemiolog – uživatel, který epidemii vytvořil 

- Klasifikace – klasifikace epidemie 

Dále máte možnost detail Zavřít, nebo Editovat (pokud máte roli Epidemiolog). 

 

Následuje stručný seznam počtu případů epidemie v jednotlivých KHS. 

Detailnější přehledy s možností filtrovat se nachází v sekci Online reportů. 
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4.3 Sloučení epidemie 

Umožňuje spojit 2 epidemie do jedné. Slučovat epidemie může pouze role Epidemiolog. 

V seznamu epidemií klikneme na tlačítko „Sloučit“ u epidemie, kterou chceme ponechat (zůstává 

jako finální). Následně se otevře seznam možných epidemií, které mžeme sloučit s naší finální 

epidemií. Možné epidemie jsou filtrovány podle stavu – otevřená a stejné diagnózy jako finální 

epidemie (na 3 znaky kódu diagnózy). Po kliknutí na tlačítko Přidat u dané epidemie se objeví ještě 

finální informace, zda chcete opravdu epidemie sloučit. Po potvrzení se provede sloučení.  

Všechny případy ze slučované epidemie se přiřadí finální epidemii. Slučovaná epidemie bude 

označena jako ukončená. 

5 Reporty 

Online report slouží k přehledům založených případů. Zobrazuje aktuální stav sumarizovaných 

anonymních dat. Report lze exportovat v csv (Excel). Report Vám slouží k okamžitému přehledu 

případů v celé ČR. 

Report má možnost vybrat si k stávajícím sloupcům další volitelné sloupce. Volitelné sloupce se 

zobrazují také ve filtru. Případy se sčítají podle vybraných sloupců. Údaje můžete také ještě omezit 

filtračními podmínkami. Tím získáte možnost zobrazit si velké množství reportů. 

Report se zobrazí po kliknutí na tlačítko Zobrazit statistiku. 

5.1 Základní popis 

Údaje se berou z každého vloženého případu. Případy jsou sčítány, nezobrazují se žádné osobní 

údaje. 

5.1.1 Zobrazované sloupce 

Rok – rok z data hlášení (vložení případu do ISIN) 

Měsíc – měsíc z data hlášení (vložení případu do ISIN) 

Týden – kalendářní týden z data hlášení (vložení případu do ISIN), sloupec je volitelný 

KHS – KHS, která případ vede 

ÚP (okres) – okres, pod který případ spadá, sloupec je volitelný 

Diagnóza – diagnóza případu 

DG – 3písmený kód diagnózy 

Stav případu – Všechny mimo stornované, Otevřené, Uzavřené, Stornované 

Volitelný sloupec – sloupec pro další rozlišení, výběr z nabídky volitelných sloupců 

Počet – počet případů odpovídající vybraným sloupcům 

Nad tabulkou je také vidět součet počtu vyfiltrovaných případů. 
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5.1.2 Volitelné sloupce 

Volitelné sloupce vychází z údajů o případu a z červené hlášenky. Sloupec bude použitý ve statistice, 

pokud bude zaškrtnut. Může být zaškrtnuto více sloupců. 

Vybrané sloupce:  

- Týden vykázání (předvybraný při spuštění) 

- ÚP – územní pracoviště, které případ vložilo (sloupec je předvybraný) 

- Věk 

- Věková skupina 

- Úmrtí – zda je nebo není zaškrtnuto úmrtí 

- Diagnóza úmrtí – kód diagnózy z číselníku 

- Izolace – zda je nebo není zaškrtnuta izolace 

- Import – zda je nebo není zaškrtnuta izolace 

- Kód země importu – hodnota z číselníku 

- Místo izolace – hodnota z číselníku 

- Kolektiv – hodnota z číselníku 

- Pohlaví – hodnota z číselníku 

- Epidemie – kód epidemie 

- Agens – pokud má případ určený agens z hlavní laboratorní hlášenky, musíte mít ve filtru 

zadány i diagnózy 

- Upřesnění agens – pokud má případ upřesnění agens z hlavní laboratorní hlášenky, musíte 

mít ve filtru zadány i diagnózy 

- Zaměstnání – hodnota z číselníku 

- Souvislost – hodnota z čselníku 

- Stav případu (otevřený, uzavřený, stornovaný) 

- Klasifikace případu – hodnota z číselníku 

- Obec nákazy – hodnota z číselníku 

- Okres nákazy – hodnota z číselníku 

- Obec onemocnění – hodnota z číselníku 

- Okres onemocnění – hodnota z číselníku 

 

 

5.1.3 Filtrační podmínky 

Pomocí filtračních podmínek si můžete omezit počet zobrazovaných případů. Mezi filtry patří: 

Datum vykázání od – do – určení data rozmezí zobrazených případů, včetně vybraných dat 

KHS – filtr na Krajskou hygienickou stanici 

ÚP – filtr na jeden okres v rámci vybrané KHS 

Diagnóza – filtr na diagnózy, které chcete zobrazit, lze zadat i více diagnóz, odděleny jsou středníkem 

Při použití volitelných sloupců se do filtr přidávají i volby na filtrování podle těchto vybraných 

sloupců. 
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5.1.4 Zobrazovaná tabulka reportu 

Tabulka se zobrazuje podle vybraných sloupců. Jako poslední číslo zobrazuje počet případů 

odpovídající nastaveným sloupcům. 

Nad tabulkou je položka „Celkový počet případů“, která zobrazuje sečtenou hodnotu ze sloupce 

Počet. 

Tlačítko „Zrušit filtr“ provede vynulování hodnot filtru, volitelné sloupce zůstanou nastaveny. 

Tlačítko „Zobrazit statistiku“ provede zobrazení dat po změně hodnot ve filtru, nebo změně 

volitelných sloupců. 

Tlačítko „Excel“ provede export dat do souboru Excel. Po uložení nebo otevření souboru je nutné 

uzavřít zobrazené okno „Zpracování požadavku“ křížkem u zobrazeného okna. 

6 KHS Export 

Podmenu Reportů, umožňuje zobrazit a exportovat údaje o jednotlivých případech, včetně osobních 

dat, zobrazené případy jsou omezeny KHS přihlášeného uživatele. 

Data se zobrazují jinou metodou, než v předchozích reportech. Filtrování se pouze na datum vložení 

případu (včetně zobrazeného data) a Diagnózu (možno zadat více diagnóz nebo skupin diagnóz, 

odděleny jsou středníkem, funguje našeptávání). 

Každý řádek v zobrazení představuje jeden případ. 

Přidávat sloupce do zobrazení můžete pomocí 3teček v záhlaví sloupce a podmenu „Sloupce“, kde si 

zaškrtnete požadované sloupce na zobrazení. Sloupce lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce. 

Zobrazené sloupce můžete myší přetáhnout o řádek výše a vytvořit so tím kontingenční tabulku. 

Základním funkčností stránky je „Export do excelu“, který provede export vybraných dat do 

excelového souboru. 

! Zobrazení je závislé od počtu načítaných hodnot a počtu sloupců, Pokud zvolíte všechny sloupce a 

velký časový úsek, bude zobrazení a export do excelu trvat dlouho, případně se nedokončí. 

7 Číselníky 

Stránka Číselníky Vám umožňuje zobrazit si číselníkové hodnoty, využívané v aplikaci. 

Přehled platných základních číselníků – zobrazuje seznam všech číselníků, všechny nemusí být 

využity. Kliknutím na tlačítko „Hodnoty“ se Vám zobrazí detail číselníku, tj. seznam hodnoty v daném 

číselníku. 

Přehled agens - zobrazuje seznam skupin agens, které jsou použity v zelených hlášenkách. Kliknutím 

na tlačítko „Hodnoty“ se zobrazí položky hodnot. 

Diagnóza – hlášenka – agens – přehledová tabulka provázání diagnóz a jejich parametrů. Zobrazuje 

kód diagnózy s názvem, přiřazenou skupinou hlášenek (určuje typ modré hlášenky), zda jsou 

povoleny laboratorní hlášenky, kontakty.  
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Měsíce duplicity určují hlídání počtu měsíců zadání duplicitního případu na rodné číslo a 3písmenou 

skupinu agens v rámci celé republiky.  

Zpětné otevření zobrazuje počet měsíců, po které je možné otevřít uzavřený případ pro editaci.  

Skupina Agens určuje číselník možných hodnot agens, Upřesnění a metody určují číselníky možných 

hodnot. Kliknutím na číselníky se Vám zobrazí rovnou detail číselníku s hodnotami.  

Priorita určuje prioritní (1) a neprioritní (0) diagnózy, ovlivňuje to možnost uzavřít hlášenku v roli 

Asistent HS. 

8 Postupy 

8.1 Přihlášení do systému 

8.1.1 Získání přístupových údajů 

Přístupové údaje do ISIN Vám zajistí pověřená osoba za Vaší KHS, která zadá požadavek na založení 

uživatele, nebo rozšíření práv stávajícího žadatele. 

8.1.2 Využívané role v ISIN pro KHS 

Role Asistent HS – umožňuje zakládat a editovat případy. Ve vybraných jednoduchých diagnózách 

může i uzavírat případy. Role má přístup k online reportům. 

Role Epidemiolog – role umožňuje navíc uzavírat všechny případy, otevírat stornované případy, 

zakládat a uzavírat Epidemie. 

8.1.2.1 Adresa aplikace 

Testovací aplikace je přístupná na adrese https://ereg2.ksrzis.cz 

Produkční prostředí je dostupné na adrese https://ereg.ksrzis.cz 

8.1.3 Postup přihlášení 

Vložíte své přihlašovací jméno a heslo. Případně opíšete kontrolní obrázek Captcha. Kliknutím na 

odeslat Vám přijde na email nebo mobilní telefon (podle Vašeho nastavení) ověřovací kód. Ten 

opíšete do políčka Jednorázový kód a kliknete na Odeslat. 

8.2 Postup zakládání případu 

Pro nový případ kliknete v menu na Případy a tlačítko Nový případ pod seznamem filtrů. V otevřené 

stránce vyplníte sekce Osobní údaje, Adresa pobytu. Po kontrole a uložení se automaticky otevře 

vložení sekce Hlášení. Tuto sekci můžete přeskočit kliknutím na Zavřít a můžete ji doplnit později 

z detailu případu. 

8.2.1 Osobní údaje 

Příjmení a jméno, rodné číslo, datum narození a pohlaví jsou povinné údaje. Po zapsání rodného čísla 

proběhne validace na formát rodného čísla a vyplní se datum narození a pohlaví. Stát a adresa 

trvalého bydliště jsou nepovinná. 

https://ereg2.ksrzis.cz/
https://ereg.ksrzis.cz/
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8.2.2 Adresa pobytu 

Adresa pobytu je navázána na RUIAN číselník (Registr adres). Vyberete stát CZ – Česko, který je 

výchozí hodnotou. Začnete psát město do políčka město. Zobrazí se Vám nabídky odpovídajících měst 

se začátky jmen okresů, kde města leží. Pokud vyberete Vámi požadované město, vyplní se 

automaticky také okres a kraj. Pokud má obec městkou část, nabízí se v poli Městská část pouze 

odpovídající městské části daného města. Následně vyberete Ulici – stačí začít psát název ulice, 

zobrazí se Vám nabídka možných ulic v daném městě a městské části. Potom stejným postupem 

vyberete číslo popisné. PSČ se Vám doplní automaticky. 

8.2.3 Případ 

Máte vybranou KHS podle Vaší role, vyberete okres, který je načítán z registru adres. Vyberete 

diagnózu, stačí začít psát název nebo kód diagnózy. Vyberete datum prvního příznaku a datum 

hlášení. Týden prvního příznaku i týden hlášení se vypočítá automaticky. Poznámka a klasifikace 

případu jsou volitelné položky. 

Kliknete na založit případ. V tomto okamžiku je vytvořen nový případ. Otevře se Vám okno na zadání 

Základních dat. 

8.2.4 Zadání laboratorního hlášení 

Laboratorní hlášení se zadává z detailu případu kliknutím na zelené tlačítko Laboratoř. Otevře se Vám 

formulář, kde vyplníte datum odběru, materiál a metody. Pokud je k dané diagnóze číselník agens a 

upřesnění agens, nabídne se Vám číselník. Zadáte výsledek a případně upřesnění výsledku 

laboratorního šetření. Můžete zaškrtnout, zda se jedná o NRL výsledek, Konfirmaci, nebo Upřesňující 

vyšetření. Uvést můžete i název laboratoře. Pokud je u diagnózy nastaveno, zadáváte i IgA, IgM, IgG. 

Laboratorní šetření uložíte kliknutím na Uložit. Šetření se uloží. Tlačítko hlavní laboratoř slouží 

k určení, že dané vyšetření je pro případ primární. Zde uvedené agens a upřesnění agens bude 

uloženo jako agens a upřesnění agens celého případu. Tlačítkem Zrušit opustíte vkládací formulář a 

vrátíte se do detailu případu. 

8.2.5 Přidávání případu do epidemie 

V detailu případu kliknete na tlačítko Případ do epidemie. Otevře se Vám stránka s výběrem aktivních 

epidemií k datu hlášení případu pro danou skupinu diagnóz Vašeho případu. Epidemie se nabízí z celé 

republiky. Kliknutím na přidat se případ přidá k dané epidemii. 

8.2.6 Přesouvání případu mezi KHS 

V detailu případu kliknete na tlačítko Přesunout případ. Otevře se Vám seznam KHS, ze které si 

vyberete tu, kam budete chtít případ přesunout. Při kliknutí na Přesunout se Vás to ještě zeptá na 

potvrzení. Po potvrzení, se zobrazí všech uživatelům s přiřazenými rolemi Asistent HS a Epidemiolog 

vybrané KHS zpráva v Úkolech, že mají případ k přijetí.  

Na přijímací KHS si uživatel otevře zprávu v úkolech. Pokud klikne na detail, zobrazí se mu předávací 

stránka, kde uvidí základní údaje o případu. Pokud se rozhodne o přijetí případu, klikne na Přijmout. 

V tom okamžiku se zobrazí případ v případech nové KHS a uživatelé jej mohou již plnohodnotně 

editovat. V bývalé (předávací KHS), již případ není v přehledech, ani statistikách. 

Při úspěšném předání případu se úkol zobrazí jako vyřešený. 
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8.2.7 Uzavření případu 

V seznamu případů nebo v záhlaví detailu případu se za určitých okolností zobrazí tlačítko „Uzavřít 

případ“, které změní stav případu na uzavřen. Případ v tomto stavu již nelze editovat, ale lze jej po 

určitou dobu ještě otevřít. Uzavřený případ lze přidat do jiného případu jako propojený případu. 

Tlačítko Uzavřít případ se zobrazí pokud: 

- Role Asistent HS má právo uzavírat danou diagnózu (role Epidemiolog může uzavřít všechny 

diagnózy) 

- Případ je ve stavu otevřený 

- Má vyplněny základní údaje (červená hlášenka) 

- Klasifikace je „Neaplikovatelné“ NEBO „Potvrzený případ“ a existuje zelená (laboratorní) 

hlášenka 


