
Informácie,
ktoré zachraňujú život

Garantom elektronizácie zdravotníctva Slovenskej republiky 
je Národné centrum zdravotníckych informácií.

www.ezdravotnictvo.sk
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EZDRAVIE

Postupne pribudnú ďalšie domény a zároveň sa budú rozširovať a skvalitňovať 
funkcionality už existujúcich domén.

Systém ezdravie bude nasadený 1. januára 2018 s funkciami:

Systém ezdravie je centrálnym úložiskom zdravotných záznamov pacienta a je 
zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu 
zachrániť život.

AUTENTIFIKÁCIA – prístup pacienta do systému prostredníctvom preukazu 
poistenca alebo prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom 
(eID) a prístup lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho 
pracovníka (ePZP).

EVYŠETRENIE – vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia a výmenného 
lístku.

ERECEPT – elektronický predpis a výdaj lieku a zdravotnej pomôcky.

ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÁ KNIŽKA – sprístupnenie zdravotnej dokumentá-
cie pacienta cez elektronickú zdravotnú knižku na Národnom portáli zdravia.

AUTENTIFIKÁCIA (PRÍSTUP DO EZDRAVIE)

Vzhľadom na povahu údajov, ktoré sa do systému ezdravie ukladajú, je veľmi dô-
ležité bezpečné overenie pacienta a zdravotníckeho pracovníka. Z toho dôvodu 
je prístup pacienta do systému ezdravie možný len prostredníctvom eID a prístup 
lekára prostredníctvom ePZP.

eID ePZP

PACIENT LEKÁR

PRÍSTUP  
PACIENTA/LEKÁRA 

DO EZDRAVIE
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EVYŠETRENIE
Vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia z veľkej časti nahrádza papiero-
vú zdravotnú dokumentáciu pacienta.

Funkcia evyšetrenie prinesie:

 ▘ postupné zrušenie papierových záznamov:

 ▘ po pripojení všetkých lekárov do systému, pacient už nemusí  
nosiť papierovú dokumentáciu „od lekára k lekárovi“,

 ▘ ak pacient nepožaduje papierový záznam z vyšetrenia, lekár ho 
nemusí  tlačiť,

 ▘ pacient nepotrebuje vytlačený výmenný lístok, stačí, ak pozná 
jeho číselný kód,

 ▘ možnosť prístupu pacienta k vlastným dátam – zobrazenie zázna-
mov z vyšetrení v elektronickej zdravotnej knižke (EZK) na Národ-
nom portáli zdravia (www.npz.sk),

 ▘ možnosť prístupu iného lekára – špecialistu, po súhlase pacienta,  
k jeho vybraným zdravotným záznamom.

Aktuálne budú do systému ezdravie ukladané nasledovné typy záznamov: 

 ▘ záznam z odborného vyšetrenia,

 ▘ prepúšťacia správa,

 ▘ popis zo zobrazovacieho vyšetrenia (napr. RTG, MR a iné),

 ▘ výmenný lístok.
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Všeobecný lekár Čakáreň

Návšteva všeobecného lekára pripojeného do systému ezdravie

Všetky záznamy z vyšetrenia robí lekár elektronicky v ezdravie

 ▘ záznam z vyšetrenia
 ▘ výmenný lístok na RTG

 ▘ erecept

RTG vyšetrenie na základe odporučenia všeobecného lekára

RTG ▘ záznam z vyšetrenia
 ▘ erecept
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ERECEPT
Elektronický recept (erecept) je riadnym ekvivalentom papierového receptu. 
Ak si pacient nepraje, aby lekárnik videl všetky jeho lieky, požiada lekára, aby  
erecept vytlačil. Na erecepte je vždy predpísaný len jeden liek.

V lekárni alebo výdajni pacient predloží svoj identifikačný preukaz (preukaz pois-
tenca či občiansky preukaz s elektronickým čipom).

Funkcia erecept prinesie:

 ▘ zvýšenie bezpečnosti liečby – systém upozorní lekára na už  
predpísané lieky a ich možné interakcie,

 ▘ odstránenie duplicitných a zbytočných predpisov, čím sa ušetria 
prostriedky vynakladané na zdravotnú starostlivosť a budú sa dať  
použiť na po krytie iných položiek,

 ▘ zobrazenie predpísaných a vydaných liekov v elektronickej zdravot-
nej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia (www.npz.sk),

 ▘ ak pacient nepožaduje papierový recept, lekár ho nemusí tlačiť.

 ▘  na vydanie liekov 
stačí preukaz

Výdaj liekov na erecept v lekárni (t. j. bez papierového receptu)

eID
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ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÁ KNIŽKA (EZK)
Elektronická zdravotná knižka je zdravotná dokumentácia pacienta v elektronic-
kej podobe. Do elektronickej zdravotnej knižky pacient vstupuje prostredníctvom 
eID/eDoPP cez Národný portál zdravia na www.npz.sk.

EZK obsahuje najdôležitejšie informácie o pacientovi a jeho zdravotné  
záznamy:

 ▘ identifikačné údaje pacienta,
 ▘ údaje z účtu poistenca,
 ▘ vlastné záznamy pacienta,
 ▘ záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup  

alebo o poskytnutie údajov,
 ▘ elektronické záznamy pacienta.

Poznámky:
Počas prechodného obdobia, do 31. decembra 2021, sa pacient môže identifikovať preukazom poistenca vydaným zdravotnou  
poisťovňou. 

U cudzincov s prechodným pobytom nahrádza eID elektronický doklad o pobyte (eDoPP).

V prípade zmeny zdravotnej poisťovne údaje o liekoch zostanú v EZK. Informácia o zmene zdravotnej poisťovne sa automaticky  
dostane do systému ezdravie.

V prechodnom období odporúčame všetky lekárske záznamy vrátane výmenneho lístka a ereceptu tlačiť.

Záznam z vyšetrenia si pacient vie pozrieť online v EZK v pohodlí domova 


