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Stav registru NRNP v EREG
1. 7. 2015 – pilotní provoz
nově zahájená šetření NzP v II. pol. 2015
nepovinná účast uživatelů
původní papírová hlášení souběžně

1. 1. 2016 – spuštění ostrého provozu
všechna nově zahájená šetření NzP musí být
vedena elektronicky, vč. neuzavřených 2015
povinná účast všech uživatelů
původní hlášenky se do registru již nezasílají

Duben 2016 – migrace dat do roku 2015

Uživatelé registru NRNP v JTP
Uživatelé registru - rozšíření o proces posuzování
SNZP – střediska nemocí z povolání
KHS – krajské hygienické stanice (dle provozovny)
SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(dle vybrané položky NzP)

MO ČR – Vojenský zdravotní ústav (středisko ÚVN)
MV ČR – Oddělení ochrany veřejného zdraví (dle IČO)

SZÚ – zpracovatel (odborně metodické)
ÚZIS ČR – správce (provozně metodické)
MZ ČR – oddělení hygieny práce a pracovního lékařství
(legislativa)

KSRZIS – administrátor registru
(technické problémy, správa tiketů)
Kontakty: https://ereg.ksrzis.cz/jtp/cms/NRNP/Stranky/contacts.aspx

Stavy případu NzP v registru
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účinků
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Rozvojové požadavky NRNP
Seznam rozvojových požadavků schválených k 22. 3. 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ZP007 – přesun hlášení mezi stavy vč. využití archivu (5MD)
ZP003 – duplikace hlášení (3MD)
ZP004 – úprava filtru a seznamu hlášení pro uživatele (10MD)
ZP006 – generování a tisk dokumentů (52MD)
ZP015 – doplnění exportu UZIS pro SZU (1MD)
ZP012 – check box nelze se vyjádřit se pro absenci dat (3MD)
ZP010 – napojení na registr KAPR (28MD)
ZP016 – duplikace pro KHS (7MD)
ZP013 – doplnit položky pro opakovaná měření (4MD)
ZP005 – pole počet odebraných vzorků (10MD)
ZP014 – formát IČO (2,5MD)
ZP011 – zpětné oznámení pro SNZP (8,5MD)

Migrace dat NRNP
Původní data starého registru 1991-2014
pro správce a zpracovatele
pro účely odhlašování

Migrace dat uzavřených hlášení roku 2015
data pořízená původním i novým způsobem
propojení dat z migrace s daty v aplikaci
ztotožňování případů
korekce dat v aplikaci uzavřenými daty registru
přečíslování duplicitních čísel
uzavření spojených hlášení v aplikaci

Informace k provozu registru
Uživatelská podpora
uživatelská příručka
časté otázky a odpovědi
metodické dokumenty
číselníky a klasifikace

Zpětná vazba z provozu
kontakty
helpdesk
hlášení problémů

Další funkce registru v JTP
Vytěžování dat registru (export, sestavy, BI kostka)
Jednotná správa uživatelů JSÚ

Děkuji za pozornost
Děkuji uživatelům, členům pracovní
skupiny, zástupcům institucí a dodavateli
za spolupráci, vstřícnost, trpělivost a
pochopení.

