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Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 pro 

indikující subjekty a praktické lékaře 

Úvod 

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, 
vytvořil pro praktické lékaře a indikující subjekty nový modul elektronických žádanek „Pacienti COVID-
19“, který umožní zobrazit výsledky testů a informace o nařízených karanténách a izolacích. Níže je 
uveden souhrn zásadních funkcionalit tohoto nového modulu elektronických žádanek: 

 Indikujícím poskytovatelům zdravotních služeb bude umožněno zobrazení výsledků vyšetření 
COVID19 ve vazbě na poskytovatelem odeslané žádanky. 

 Indikujícím poskytovatelům zdravotních služeb bude umožněno sledovat informace 
o aktuálním stavu zpracování žádanky, poskytovatelé zdravotních služeb budou mít možnost 
dosud nepotvrzené žádanky odběrovým místem stornovat. 

 Registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb bude umožněno zobrazit 
informace  o výsledcích laboratorních vyšetření pro jejich pacienty.  

 Registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb bude umožněno zobrazit informace 
o nařízených karanténách a izolacích jejich pacientů ze strany KHS. 

 Registrující poskytovatelé zdravotních služeb si budou moci nastavit notifikační emaily 
o změnách (výsledky, izolace) týkajících se pacientů registrovaných u daného poskytovatele. 

Informace o výsledcích testů budou zpřístupněny jen u těch pacientů, u kterých zašle laboratoř spolu 
s laboratorním výsledkem korektní číslo žádanky. 

Zpřístupnění modulů pro poskytovatele zdravotních služeb 

Moduly budou automaticky zpřístupněny osobě žadatele, která již má v rámci daného poskytovatele 
přístup do registrů rezortu zdravotnictví eREG (např. registr zdravotnických pracovníků). Osoba 
žadatele může následně podat žádost o přístup k modulu žádanek i dalším osobám v dané organizaci. 
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří již mají přístup do registrů rezortu zdravotnictví 
zřízen, najdete zde:  

  https://www.uzis.cz/res/file/registrace-nzis/seznam-zaregistrovanych-pzs-20200603.pdf  

Pokud není poskytovatel ještě registrován do resortních registrů, je nezbytné tak učinit pomocí níže 
uvedené žádosti  a následně mu budou moduly elektronických žádanek zpřístupněny: 

 https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS  

Přihlášení do registrů je dostupné níže: 

 https://eregotp.ksrzis.cz/ 

V případě jakýchkoli nejasností se můžete obrátit na Helpdesk ÚZIS ČR, či regionální metodiky. 
Kontakty zde: 

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

https://www.uzis.cz/res/file/registrace-nzis/seznam-zaregistrovanych-pzs-20200603.pdf
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS
https://eregotp.ksrzis.cz/
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Modul elektronických žádanek Pacienti COVID-19 
Po přihlášení do prostředí rezortních registrů eREG prosím stiskněte zelenou ikonu „Pacienti COVID-

19“ – viz obrázek níže. 

 

Následně se Vám zobrazí níže uvedené ikony 

 

Nová žádanka 
Modul slouží pro vystavení nové žádanky. Tato část je ekvivalentem k odkazu, pomocí kterého jste 

byli zvyklí žádanky vytvářet dříve. Původní odkaz na vytvoření žádanky je samozřejmě stále platný. 
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Moje žádanky  
Zobrazí seznam všech indikovaných žádanek, které poskytovatel vystavil, včetně informací o stavu této 

žádanky (žádanka pouze vydána, byl potvrzen odběr, již je znám výsledek). V horním menu je možné 

filtrovat vystavené žádanky dle osobních údajů pacienta, data pojištěnce, či stavu (výsledku pacienta). 

 

Detailní informace testované osoby zobrazíte stisknutím tlačítka zelené lupy . V detailu jsou 

zobrazeny informace o laboratorním vyšetření a také o odběru pacienta. Pokud chcete editovat již 

vydanou žádanku, je to možné stisknutím tlačítka zelené tužky . Editovat je možné pouze dosud 

nepotvrzenou žádanku odběrovým místem.  
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Moji pacienti  
Zobrazí seznam všech registrovaných pacientů poskytovatele (pacienti, za které pobírá poskytovatel 

kapitační platby), kterým byla vystavena el. Žádanka (jakýmkoli subjektem), nebo nařízena 

karanténa, či izolace. Po rozkliknuti detailu osoby je pak vidět stav dané osoby (žádanka pouze vydána, 

byl potvrzen odběr, již je znám výsledek) a také informace o nařízených karanténách a izolacích ze 

strany KHS. Pacienty je možné filtrovat dle osobních údajů a dle údajů o nařízených karanténách a 

izolacích ze stran KHS. 

 

Detailní informace o pacientovi zobrazíte stisknutím tlačítka zelené lupy . V rámci modulu Moji 

pacienti je také možné nastavit emailová upozornění a to stisknutím tlačítka

. V rámci této sekce můžete nastavit například upozornění v rámci nově 

zjištěných pozitivních výsledků pacientů, nově vystavených karantén a izolací a řadě dalších parametrů.  

 

 


