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Informace o zahájení provozu Národního registru
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zdravotní

8.4 .2015

úrazů

řediteli,

rád bych Vás toto cestou informoval o průběhu přípravy Národního registru úrazů (NRÚ) v rámci
projektu 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na registry VS (eREGll) . Na
základě jednání rady NRÚ a dohody s odborným garantem registru panem prof. Plánkou Vám sděluji
následující:
K

ukončení

provozu stávajícího registru došlo 30. 3. 2015 .

Spuštění NRÚ proběhlo 1. 4. 2015. Povinné je vyplňování všech úrazů s ISS nad 15, a to i zpětně od
1. 1. 2015. Vyplňování ostatních méně závažných úrazů bude možné, avšak pouze jednotlivě, nikoliv
dávkou. Dávkové zadávání dat do registru bude spuštěno k 1. 1. 2016 tak, aby bylo možné připravit na tuto
variantu Váš NIS.

Pro technické informace ohledně úpravy NIS kontaktujte prosím helpdesk ÚZIS ČR na tel. č . 224
972 821, nebo e-mailem na adresu helpdesk@uzis.cz, případně se obraťte na Koordinační středisko pro
rezortní informační systémy (KSRZIS) na tel. č. 261 092 462, nebo e-mailem na adresu
helpdesk. registry@ksrzis.cz
Přihlášení do NRÚ je možné na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz

Uživatelská
„Dokumenty" .

příručka

registru je dostupná po

přihlášení

do registru pod ikonou

On-line výukový kurz pro práci s registrem je dostupný pod ikonou
Upozorňuji,

že pro

přístup

do nového registru (resp. zajištění

v sekci

, v sekci „E-Learning".

přihlašovacích údajů)

je nutné mít pro Vaše

zařízení schválenou roli tzv. Žadatele (podrobněji v dopisu od ÚZIS ČR z prosince 2014) . Tento „oprávněný

žadatel" je osoba, která žádá za Vaše zdravotnické zařízení o přístupy jednotlivých uživatelů a přiřazení rolí
v registru (platí pro všechny registry) . Proto bych Vás chtěl požádat, pokud jste tak již neučinil/a, o pověření
této osoby v rámci Vašeho zařízení a požádání o zřízení uživatelského přístupu .

TELEFON
E-MAIL

www.uzis.cz

22497 2712
uzis@uzis.cz

IČO 00023833
DIČ 00200023833

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB - Na příkopě 28, Praha l
účet č .

2928 - 101 I 0710

V neposlední řadě je také důležité zdůraznit, že NRÚ není jediným registrem, který bude v brzké
a který může vyžadovat úpravu Vašeho NIS. Pro informace o dalších registrech kontaktujte
prosím pracovníky KSRZIS na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu.
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