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Co je to ISIN ?
Informační systém infekčních nemocí (ISIN) je komplexním informačním systémem pro sběr dat a
hodnocení epidemiologické situace v České republice.
•
•
•
•

Infomační systém má řádnou legislativní oporu danou zákonem 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zákonným správcem registru je Ministerstvo zdravotnictví
Provozovatelem a autorem systému a je Ústav zdravotnických informací ČR (inHouse a dodavatelský vývoj)
ISIN od počátku vznikal výhradně dle požadavků rady ISIN (nahradil původní systém EpiDat), která zahrnovala
zástupce MZ ČR, KHS, SZÚ a ÚZIS ČR, v době Pandemie COVID-19 však určoval jeho další rozvoj také
Centrální řídící tým a přímo sekce hlavního hygienika.

ISIN již není pouze o hlášení infekčních onemocněních ze strany KHS, ale zaznamenal v době Pandemie
obrovský rozvoj
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Subjekty vstupující
do ISIN

Základní modul ISIN - CORE
• Evidence jednotlivých případů podle diagnóz, včetně oddělení případů pro COVID 19
• Epidemie – evidence infekčních epidemií, provázáno na případy
• Reporty – přehledy případů
•
•
•

Reporty SZU – export dat pro další zpracování na SZU
Reporty KHS – export případů pro další zpracování na KHS
Exporty – dynamické reporty, vazba na role a pracoviště

• Sekce laboratoří – automatické zpracování došlých laboratorních výsledků
COVID19 a automatické vytváření případů
•
•
•

XML z laboratorního informačního systému Laboratoře
Ručně vložený laboratorní výsledek přes uživatelské rozhraní Laboratoří
Zapsaný výsledek ag testu přes elektronickou žádanku

Modul elektronické žádanky
•
•

Průvodka, kdy je potřeba řízeně indikovat vyšetření na COVID-19
Postupné rozšiřování funkcí tak, aby plnila i úlohu monitoringu
cesty žádanky a vyplnění základních výsledků testů, a dalších
identifikačních údajů pacienta

Dvě varianty integrace u PZS:
• Jednoduchá webová aplikace žádanky
•
Jen zcela základní zabezpečení
•
Důležitá byla rychlost a akceptace terénem
• Poskytovatelé zdravotních služeb, zejména praktičtí lékaři
bohužel nejsou registrovaní v systému resortních registrů, i
když je to jejich zákonná povinnost, proto jim byly zaslány
specifické přístupové kódy
• Odběrová místa v počátku prakticky neschopna používat IT
techniku
•

E-žádanka nabízí plné datové/API rozhraní pro automatizované
vkládání údajů do žádanek a také získávání údajů z nich
•
Nic není třeba přepisovat, integrace krajských a jiných
informačních systémů
•
Integrace i výsledků Ag testů

Vakcinační modul
• Vytvořen na základě potřeby monitoringu očkování proti
onemocnění COVID19, na tento modul navazují moduly
elektronických EU COVID Certifikátů
• Velmi rychlý vývoj, modul je volně rozšiřitelný i pro další
očkování
• Možnost zadání vakcinací přes GUI i API
• Zdroj dat pro vakcinační certifikáty a veškeré přehledy
proočkovanosti
• Údaje o očkování využívané a dostupné KHS, MZ.
• Možnost snadného rozšíření na očkovací průkaz, zejména ve
spojení s aplikací tečka
• Propojeno v rámci CHK na registrační systém, fronty, indikace

Webový portál Očko
•

Web slouží občanům ke stažení EU COVID
certifikátů:
•
•
•

•

O provedené vakcinaci
O provedeném negativním testu
O prodělaném onemocnění.

Aktuálně se dá na portál přihlásit pomocí:
•
•
•

Identity občana (bankovní identita, elektronický OP,
mobilní klíč eGovernmentu, atd.)
Rodným číslem a číslem OP (dočasná varianta)
Datem narození, číslem mobilního telefonu a
emailem (cizinci)

• NOVINKY
•
•

Vázané osoby (Děti do 15 let na profilu svých rodičů)
Mandáty – v přípravě – udělení mandátu na stažení
certifikátů pro jiné osoby

• Návaznost na aplikaci tečka
•

Veškeré certifikáty, které vidím na webu Očko by měly
být viditelné i v aplikaci tečka

Generování EU COVID certifikátů o provedených testech
Zápis laboratorního výsledku do ISIN dle druhu testu

NEGATIVNÍ
výsledek

POZITIVNÍ výsledek

NEGATIVNÍ
výsledek

IZOLACE

Osoba kontaktuje
praktického
lékaře (PL/PLDD)
pro stanovení
dalšího
léčebného postup

Osobě se nařídí
izolace v minimální
délce trvání 7 dnů
(„den nula“ plus
následujících 7
kalendářních dnů)

Certifikát o
negativním
výsledku testu
Ihned po zadání
ze strany PZS do
centrálního
systému

Antigenní test
Bezpříznaková osoba

Antigenní test
Příznaková osoba

PCR test

Certifikát o
prodělané nemoci
11. den ode dne provedení
pozitivního testu
Do 8. dne není vydáván
jakýkoliv jiný DCC o
negativním výsledku

Certifikát o
negativním
výsledku testu
Ihned po zadání
ze strany PZS do
centrálního
systému

POZITIVNÍ výsledek

NEGATIVNÍ
výsledek

POZITIVNÍ výsledek

IZOLACE
Osobě se nařídí
izolace v minimální
délce trvání 7 dnů
(„den nula“ plus
následujících 7
kalendářních dnů)

Certifikát o
prodělané nemoci
11. den ode dne provedení
pozitivního testu
Do 8. dne není vydáván
jakýkoliv jiný DCC o
negativním výsledku

PZS stanoví další
léčebný postup

Certifikát o
negativním
výsledku testu
Ihned po zadání
ze strany PZS do
centrálního
systému

Komplexní modul pro praktické lékaře a nemocnice
(Pacienti COVID19)
Cílem bylo shromáždit informace v souvislosti s COVID19 pro praktické lékaře a nemocnice na jednom místě.
•

Každý praktický lékař vidí seznam svých pacientů (na základě kapitace a k nim informace)
•
•
•
•
•

•

•

O provedených očkováních, seznam rezervací na očkování
O provedených testech a výsledcích
O vystavených žádankách COVID, o lékových žádankách na monoklonální protilátky
O nařízených karanténách a izolacích
Možnost odběru notifikačních emailů

Přístupy pro praktické lékaře jsou jak pomocí uživatelského rozhraní ISIN, tak pomocí API vystavených
služeb přímo z jejich ambulantních systémů (úzká spolupráce s CompuGroup Medical).
Možnost slučování duplicitních záznamů
•
•

Nemocnice, odběrová a očkovací centra mohou nyní efektivně slučovat vakcinace, výsledky testů a certifikáty
Duplicity vznikají především u cizinců, kdy je každý zadán drobně odlišným způsobem (překlepy ve jménech a příjmeních)

Další epidemiologické registry
•
•
•

Registr akutních respiračních infekcí ARI
Registr tuberkulózy TBC
Registr pohlavních nemocí

Možný budoucí vývoj ?
•
•
•

Příprava ISIN na 4. dávku očkování proti COVID 19
Příprava zavedení zpracování laboratorních výsledků i pro jiná onemocnění v rámci nových standardů
(FIRE)
Využité elektronické žádanky jako možné průvodky pro jiná onemocnění

Děkuji za pozornost

