METODICKÝ POKYN PRO OČKOVÁNÍ
- PLÁN PROVEDENÍ A CENTRÁLNÍ
REZERVAČNÍ SYSTÉM 11. ledna 2021

Připravovaný Metodický pokyn MZDR pro očkování

Centrální řídící tým COVID-19

Plán provedení očkování
 Přípravná fáze – vytvoření základních podmínek pro průběh očkování;
 Fáze IA - očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva – zabránění růstu
nemocnosti a úmrtnosti u seniorů (80+) a u institucionalizovaných osob,
ochrana určeného zdravotnického personálu a osob zajišťujících péči u
vybraných poskytovatelů sociálních služeb;
 Fáze IB - očkování prioritních skupin obyvatelstva - zabránění růstu
nemocnosti a úmrtnosti u osob s vybranými chronickými onemocněními,
senioři (65+), ochrana osob zajišťujících kritickou infrastrukturu státu;
 Fáze II - očkování dalších skupin obyvatelstva - zabránění růstu nemocnosti
a úmrtnosti ostatní populace ČR.
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Prioritizace cílových skupin fáze I. A
Typ
Fáze kritéria
I. A
I. A
I. A
I. A

I. A

I. A

Specifikace kritéria

věk
věk
věk

90+ let
85-89 let
80 - 84 let
zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na péči o COVID-19 pozitivní osoby a
povolání osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem
zdravotničtí pracovníci
studenti lékařský fakult, dobrovolníci a agenturní pracovníci podílející se na
poskytování zdravotní péče, na péči o COVID-19 pozitivní pacienty a na odběru či
zpracování potenciálně infekčního materiálu
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření
v ohnisku nákazy
zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou
COVID-19 (detenční zařízení)
zaměstanci a příslušníci VSČR pracujících ve věznicích s COVID-19 pozitivními
vězněnými osobami
zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby
se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého
kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v
povolání zařízeních poskytujících pobytové sociální služby
zdravotní klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se
stav
zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě

CELKEM

Nový počet Rizikové skóre
64 000
142 000
234 000

13
13
13

250 000

11
11

Občanský průkaz
Občanský průkaz
Občanský průkaz
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele

11

potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele

11

služební průkaz

11

služební průkaz

48 130

11

poskytovatel + KKOČ

70 892

mimo registraci

poskytovatel + KKOČ

809 022

mínus odhad 60 000
osob v DS a DZR

11

749 022
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Ověření

Prioritizace cílových skupin fáze I. B
I. B

zdravotní stavosoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče

2 500

mimo registraci

poskytovatel + KKOČ

I. B

zdravotní stavhospitalizované osoby nad 65 let

registrace daným očkovacím místem

poskytovatel

I. B

zdravotní stavhospitalizované osoby, které jsou chronickými pacienty s klinicky rizikovými faktory

registrace daným očkovacím místem

I. B

povolání

nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic

2 000

5

I. B
I. B

povolání
povolání

kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury
příslušníci AČR/MO

15000

5
registrace MO/5

I. B
I. B

povolání
věk

ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty
75 - 79 let

40 821
408 000

5
5

poskytovatel
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
bezpečnostního
ředitele
služební průkaz
potvrzení
zaměstnavatele
Občanský průkaz

5
5
5

lékařská zpráva
lékařská zpráva
lékařská zpráva

5

lékařská zpráva

5
5
5
5

lékařská zpráva
lékařská zpráva
lékařská zpráva
lékařská zpráva

5
5

lékařská zpráva
lékařská zpráva

5
4

lékařská zpráva
Občanský průkaz

4
4

lékařská zpráva
lékařská zpráva

4

lékařská zpráva

4

lékařská zpráva

4

lékařská zpráva

I. B

I. B
I. B

zdravotní stavchroničtí pacienti - vyšší priorita
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je
léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance
nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např.
ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém (např.
neuromuskulární choroby)
věk
70 - 74 let

zdravotní stavchroničtí pacienti - nižší priorita
intelektová nedostatečnost, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která
významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická
opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění COVID19
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované
ambulance)
Centrální
řídící tým COVID-19
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

1 400 000

602 000

100 000

Prioritizace cílových skupin fáze I. B
I. B

679 000

3

23 012
7400

2
2
2

I. B
I. B

povolání zaměstnanci sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty
povolání Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu)
povolání Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu)
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
povolání požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII)
povolání zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR

5 000

2
2

I. B

povolání pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku

2 000

2

I. B

povolání pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci MŠ

56 900

2

I. B

povolání pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci ZŠ

117 280

2

I. B

povolání pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci speciálních škol

17 760

2

I. B

62 240

2

I. B

povolání pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci SŠ, konzervatoří a VOŠ
pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci diagnostických ústavů,
dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek
povolání výchovné péče

6 480

2

I. B

povolání akademičtí pracovníci VŠ

26605

1

I. B

povolání ostatní pracovníci kritické infrastruktury

I. B
I. B
I. B

věk

65 - 69 let

CELKEM
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3 573 998

Občanský průkaz
potvrzení
zaměstnavatele
služební průkaz
služební průkaz
služební průkaz
služební průkaz
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele
potvrzení
zaměstnavatele

Metodický pokyn MZDR pro očkování

Cíl:
• Stanovit proces očkování v ČR s důrazem na rozpracování
jednotlivých fází očkování skupin obyvatelstva.

• Ministr MZ ČR odpovídá za celý proces řízení očkování populace
ČR, proces očkování řídí prostřednictvím NKOČ, který pomocí
NDOČ zajišťuje řízení, kontrolu a koordinaci jednotlivých činností
v procesu.
• NKOČ MZ ČR je osoba odpovědná za průběh hlavních fází
očkovací kampaně proti COVID-19. NKOČ MZ ČR je odpovědný
ministrovi zdravotnictví ČR.
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Procesní schéma zabezpečení očkování

Národní Dispečink Očkování
NDOČ:
• vede aktuální přehled celkových a volných očkovacích kapacit jednotlivých OČM,
• vede aktuální přehled dostupnosti, spotřeby očkovacích látek a proočkovanosti u jednotlivých
OČM,
• operativně řídí mezikrajovou distribuci očkovacích látek dle stavu kapacit OČM, s ohledem
na požadavky KKOČ,
• kontroluje proces očkování prostřednictvím systémů IT podpory očkování (CRS, ISIN, CFA)
a zabezpečuje dohled a provoz uvedených systémů,
• zabezpečuje zpracování denních výstupů o stavu proočkovanosti a spotřebě očkovací látky
pro NKOČ.

Centrální řídící tým COVID-19

Krajský Koordinátor Očkování
KKOČ:
•
•

je jmenován hejtmanem příslušného kraje, resp. primátorem hl. m. Prahy;
realizuje pokyny NDOČ;

•

v návaznosti na systém distribuce řídí objednávání a rozdělování dodávek očkovacích látek v rámci kraje
přičemž spolupracuje s místně příslušným OOVZ;
realizuje proces očkování v daném kraji, včetně zajištění dostatečného počtu očkovacích kapacit, v závislosti
na dodávkách očkovacích látek (dle Přílohy 2 Logistické zabezpečení), dle tohoto metodického pokynu
a přímých pokynů hejtmana příslušného kraje;

•

•
•

operačně a metodicky řídí OČM v kraji a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče a sociálních služeb.
usměrňuje plnění stanovených legislativních požadavků pro provoz očkovacích míst, přičemž spolupracuje
s místně příslušným OOVZ;

•

řídí VPL a PLDD v oblasti metodologie a poskytuje podporu při problémech v řešení dodávek očkovacích látek,
nebo nedostatku komplementárního materiálu;
informuje NKOČ o plánu ustanovit nová/změnit stávající očkovací místa, a to v takovém předstihu, aby je bylo
možno zapojit do všech IT systémů; stejně tak informuje o zrušení těchto míst,

•
•

odpovídá za koordinaci následných převozů vakcín mezi zdravotnickými zařízeními ve spolupráci s krajem a
místně příslušným OOVZ;
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Krajský Koordinátor Očkování

• Funkce KKOČ je klíčová pro správnou koordinaci a distribuci očkovacích látek
v příslušných krajích a dohled nad očkováním prioritních skupin.
• KKOČ spolupracuje v rámci kraje s hejtmany (KŠK) při nasazování dobrovolníků –
odborníků (např. VPL, PLDD a ambulantní specialisté) a dalších dobrovolníků
(studenti všeobecného lékařství, zdravotních škol, dobrovolníci na administrativu
apod.) v očkovacích místech (případně velkokapacitních očkovacích místech).

Místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ):
Při realizaci celostátní strategie očkování v souladu s § 82 odst. 2 písm. l) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
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Registrační a rezervační systém
Časový sled činnosti na pracovištích:
Stanoviště – registrace
Administrativa spojená s registrací a s poučením pacienta by měla trvat do 5 minut.
Stanoviště – vyšetření lékařem
Vyšetření lékařem by mělo trvat maximálně do 7 minut
Stanoviště 3 – očkování
Očkování by mělo trvat do 3 minut.
Stanoviště 4 – čekárna
V čekárně čeká očkovaný 30 minut. Vydání certifikátu trvá cca 1 minutu.

Kalendáře se otevřou od 15.1. do 31.3.
Centrální řídící tým COVID-19
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Centrální rezervační systém dobrovolného očkování

Z hlediska IT podpory je postup očkování rozdělen na tyto procesní bloky:
1. Registrace - online registrační formulář pro občany indikující jejich zájem a souhlas s očkováním,
vyplnění atributů pro prioritizaci (zařazení občana do skupiny)

2. Prioritizace, kapacitní plánování a výzva občana k rezervaci termínů - z registrací je vypočteno bodové
skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určuje, kdy je občan vyzván k rezervaci konkrétního termínu
3. Rezervace termínů - na základě PIN kódu zaslaného notifikací bude občanovi umožněna rezervace obou
termínů očkování v centrálním rezervačním systému CRS.

4. Očkování - vlastní očkovací úkon a jeho dokumentace (zapsání úkonu do registru ISIN prostřednictvím
eŽádanky a potvrzení o očkování pro občana)

Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů (která vyžadují znalost práce s
internetem) mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci linky
podpory 1221.
Centrální řídící tým COVID-19
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Registrační a rezervační systém

• Očkovacím místům budou poskytnuty dva kalendáře, a to pro provedení dávky 1 a dávky 2. Zájemce o očkování se
rezervuje na oba termíny současně (zjištěním provozu na OČM, že podání dávky 2 je časově výrazně kratší a nelze
„sesypat“ vše do jednoho kalendáře) – OČM musí poté odbavit dvě fronty. Změna termínů je v gesci zájemce o
očkování – případně může být měněna i z úrovně OČM (např. z technických důvodů, nemoci apod.), kdy poté zájemci
přichází notifikace. Zájemce si mění termíny opět na podání obou dávek současně.

• OČM se doporučuje v rezervační komponentě v současné době zřizovat sloty pro pokrytí fáze 1A pouze podle
ověřených dodávek očkovací látky, a poté od 1.2 postupně uvolňovat sloty pro jednotlivé skupiny fáze 1B opět dle
ověřených dodávek očkovací látky. Jedná se o řízení přístupu k rezervacím na základě dodávek očkovací látky. Bude
tak zamezeno výraznému převisu rezervovaných při nedostatku nebo opoždění dodávky očkovací látky.
• Abychom byli schopni zajistit očkování druhou dávkou pro ty, kdo na první dávce byli před 15. 1., bude OČM
poskytnut kalendář třetí – dočasný. Do tohoto kalendáře si OČM zadá druhé provedení očkování pro tyto občany.
Tento kalendář, který je neveřejný a ve správě OČM. Tento kalendář nejsou aplikována pravidla současného
objednávání prvního a druhého termínu naráz a může sloužit jako interní kalendář (bez uveřejnění v rezervačním
systému) pro potřeby očkování – pro náhradníky, personál, VIP, pozdě příchozí, apod. OČM bude tedy vybaveno
celkem třemi kalendáři.
Centrální řídící tým COVID-19
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Centrální rezervační systém dobrovolného očkování

Specifické funkce pro podporu očkování:
1. CRS není standardní rezervační systém, k použití pro očkování.
2. CRS bude zabezpečovat i nestandardní průběhy rezervací (dva termíny v různých
intervalech dle typu vakcíny), nutno zajistit „vždy volný druhý termín“
3. V CRS bude dostupný zjednodušený registrační formulář s údaji nezbytnými pro
prioritizaci. CRS obsahuje parametrizovatelný kalkulátor prioritizace. Předkládá se
průběžná kultivace parametrů prioritizace na základě stavu dodávek vakcín, zájmu
občanů o očkování a vytížení očkovacích.

4. Standardním nástrojem je jednotné prostředí CRS, stejné pro celou ČR. Je
implementována ochrana proti vysoké zátěži a proti kybernetickým útokům. Napojení na
ISIN a základní registry. 2FA autentizace
Centrální řídící tým COVID-19
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Registrace a rezervace na očkování – komponenta ISIN OČKO
3. ISIN/OČKO – Informační systém infekčních nemocí/Vakcinační modul
Schopnosti:
• Vyhledání a ztotožnění pacienta.
• Informace o pacientovi – dohledání údajů včetně COVID testů a informací ze žádanek, karantény a izolace.
• Evidence provedeného očkování pacienta.
• Přístup k historii všech očkování pacienta.

• Notifikace uživatelům a pacientům o provedených vakcinacích, termínech apod.
• Vystavování a ověření potvrzení o provedeném očkování.
• Přístup webovou službou pro SW lékařů a dalších institucí.
• Poskytnutí informací pro pacienta a zákonného zástupce na portál občana.
• Poskytnutí informací pro zahraniční IS v rámci NCP.
• Vedení elektronického očkovacího průkazu občana.
• Reporty a exporty, dle potřeb
• Vystavování a ověření potvrzení o provedeném očkování včetně podpory mobilních zařízení a kompatibility se standardy
EU a WHO
Řešení:
• Nasazení systému ISIN + modul ISIN/OČKO
Centrální řídící tým COVID-19

https://www.uzis.cz/res/file/covid/covid-19-ockovaniisin-manual-v-2-0.pdf

Registrace a rezervace na očkování – komponenta ISIN OČKO

• Modul OČKO je navržen jako logické rozšíření Informačního systému infekčních
nemocí (ISIN).

• Využije připravené komponenty, naplněné datové struktury a dostupné další datové
zdroje ISIN, ÚZIS a MZ ČR.
• Využije administrativní zázemí (procesy registrace, podpory uživatelů) a již existující
uživatelské přístupy většiny zdravotnických pracovníků. Systém je modulární a umožní
v postupných krocích dosáhnutí cílového stavu, podle plánu a operativně podle priorit
dle aktuální epidemiologické situace. Systém je provozován na základě legislativního
zmocnění dle zákona 258/2000Sb.

Centrální řídící tým COVID-19

Registrace a rezervace na očkování – komponenta ISIN OČKO

• Záznam údajů o provedeném očkování (pomocí vlastní aplikace, i přímo
z ambulantního SW lékařů a SW nemocničních informačních systémů)
• Očkovací průkaz pacienta a umožnit získání potvrzení o provedené vakcinaci, ve
vazbě na služby eGovernmentu

• Zpřístupnit okamžitě po zavedení očkování tyto údaje MZ ČR, KHS, SZÚ, lékařům
a dalším oprávněným subjektům v rámci chytré karantény.

Centrální řídící tým COVID-19

Registrace a rezervace na očkování – komponenta ISIN OČKO

Centrální řídící tým COVID-19

Celkové schéma IT modulů k podpoře očkování
Řešení centrálních rezervací
Napojená vakcinační centra
Napojený ISIN
Možnost přenosu údajů do
NIS vakcinačního centra

MZČR
Profesní
indikace

Věková
indikace

Ostatní
indikace

Zdravotní
indikace

Rosomák

ISIN – OČKO

Vyplnění
formuláře

Průvodce
rezervací

Oprávnění k
vakcinaci

Ověření vůči ISIN

Dle potřeb
osoby

Výběr termínu a
místa

SMS, email

Potvrzení
rezervace

WWW rozhraní
manuální vstup

Zapisující lékař

Ověření občana

Zapisující lékař

Záznam o
vakcinaci

Zapisující lékař

Vytištění
potvrzení

Zapisující lékař

Zaslání potvrzení
PDF

Vakcinační centrum
NIS

ISIN-NIS-ISIN
Indikace lékařem - ISIN
Specialista /
praktik

Ověření občana

Specialista /
praktik

Zjištění
anamnézy

Rozhodnutí
lékaře

Záznam do ISIN
(Anamnéza a
oprávnění k
vakcinaci)

Na vyžádání občana

Centrální řídící tým COVID-19

ISIN - OČKO služby občana
B2B sLužby
ISIN

Elektronické
potvrzení

Potvrzení portál
ISIN (2FA)

Elektronické
potvrzení

Potvrzení
mobilní Apps

Elektronické
potvrzení

Portál občana

Elektronické
notifikace

SMS, email

Schéma průběhu očkování

Postup:
1. Vyplnění registračního formuláře - občan na portále

2. Určení kategorizace/priority dle vyplněného formuláře - portál
3. Případné vynucení kontroly/doporučení PL

Občané

4. Odeslání záznamu do CRS - portál

se zájmem o očkování

5. Notifikace občana o přijetí registrace a předpokládaném termínu - CRS
6. Kalkulace kapacit a určení termínového intervalu očkování - CRS

on-line Formulář

7. Rekalkulace zdrojů a požadavků (vytváření seznamů pro jednotlivé
termínové bloky)

pro zájemce o očkování

Posouzení praktickým
lékařem

8. Notifikace občana o nutnosti rezervace termínu (přístupový kód pro CRS)

Na vyžádání pacienta – žadatele o
očkování, nebo při kontraindikaci
očkování (např alergie)

10. Zaslání seznamu registrací na OČM - CRS

9. Rezervace termínu - občan v CRS
11. Založení/vyplnění e-Žádanky
12. očkování v termínu - OČM

Informační SMS

Rezervace termínů a místa
očkování

S potvrzením registrace
a předpokládaným termínem
očkování

Termíny pro první i druhou dávku

a. Kontrola příchozího (dotazování, kontrola ISINu, …)
b. vlastní očkování
13. Záznam o očkování do ISIN - OČM

Informační SMS

Provedení očkování

O dostupnosti rezervace s
odkazem na rezervační systém
(CRS)

1. Kontrola dokladů
2. Zdravotní kontrola očkujícím lékařem
3. Očkování

Informační
SMS/email
Potvrzení rezervovaného
termínu a očkovacího místa

Vydání certifikátu
O proběhlém očkování

