
ãasnosti pracujú na MZ SR, i vzhºadom na

svoj vek a vzdelanie nemajú problém so svo-

jím základn˘m pracovn˘m vybavením, t. j.

poãítaãovou technikou, programov˘m vybave-

ním, vyuÏívaní údajovej základne. V prípade

záujmu majú moÏnosÈ roz‰íriÈ si vedomosti v

tejto oblasti absolvovaním ‰peciálnych kur-

zov a ‰kolení ãi uÏ v rámci ministerstva pro-

stredníctvom odborn˘ch zamestnancov Sekcie

informatiky alebo organizácií, ktoré poskytu-

jú tieto sluÏby.

Dá sa povedaÈ Ïe sme uÏ na vy‰‰ej úrovni in-
formaãnej spoloãnosti?

Áno, pokrok je viditeºn˘. Lekárne a labora-

tóriá sú plne informatizované, nemocnice majú

zloÏité informaãné systémy. Aj ambulancie v

stále väã‰ej miere nasadzujú IS. Informatizujú

sa aj príslu‰né orgány verejnej správy v zdra-

votníctve, najzloÏitej‰ia situácia je na úradoch

verejného zdravotníctva. Do toho vstupuje aj

eGovernment so svojimi centrálnymi kompo-

nentmi. Prioritou je práve integrácia relatívne

samostatn˘ch systémov do funkãného celku. 
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Takmer pravidelne kaÏd˘ rok sa v Parla-
mentnom kuriéri zaoberáme problemati-
kou informatizácie v zdravotníctve, vÏdy
sa dostávame len o krok vpred. V akom
stave je dnes informatizácia v rezorte zdra-
votníctva, ão sa zdokonalilo, dokonãilo?

V úvode mi dovoºte poìakovaÈ za vá‰ zá-
ujem a moÏnosÈ priblíÏiÈ a prezentovaÈ ãinnosÈ
Národného centra zdravotníckych informácií
(NCZI), ktoré si to vzhºadom na svoju ãinnosÈ
a odborníkov v Àom pracujúcich, bezpochyby
zaslúÏi. 

A teraz k va‰ej otázke – ìakujem za Àu a
úprimne jej rozumiem. Áno, od spustenia pr-
v˘ch prác súvisiacich s elektronizáciu sloven-
ského zdravotníctva (eHealth) uÏ uplynul ne-
jak˘ ãas. Opodstatnene sa preto vynárajú otáz-
ky, ako to s pokraãovaním prác vyzerá, kde sa
momentálne nachádzame a kedy sa elektronic-
kého zdravotníctva (eHealth) doãkáme. Na
druhej strane je zrejmé, Ïe ide o zloÏit˘ a ná-
roãn˘ proces, ktor˘ si ãas vyÏaduje. Myslím,

Ïe je v záujme nás v‰etk˘ch, aby sme pred r˘-
chlosÈou uprednostnili kvalitu a v závere mali
skutoãne ‰piãkové a bezpeãné dielo, ktoré na-
plní svoj cieº, a teda prispeje k zlep‰eniu po-
skytovanej zdravotnej starostlivosti a t˘m aj k
zvy‰ovaniu kvality Ïivota obãanov. 

Program implementácie eHealth je plánova-
n˘ do roku 2020 a rozdelen˘ do viacer˘ch im-
plementaãn˘ch fáz. V kaÏdej fáze je realizo-
van˘ jeden nosn˘ projekt a viacero podporn˘ch
projektov. V roku 2010 boli spustené práce na
nosnom projekte pre prvú fázu, ktor˘m je Ná-
rodn˘ projekt „Elektronické sluÏby zdravot-
níctva“ (eSO1). Nechcem a ani nemám dôvod
hodnotiÈ na tomto mieste prácu mojich pred-
chodcov na projekte. âo chcem je posunúÈ
veci dopredu. Som preto veºmi rád, Ïe po mo-
jom nástupe do NCZI v lete tohto roku som tu
na‰iel kvalitn˘ch ºudí, odborníkov, ktor˘m na
eHealth záleÏí. Spoloãne a aj s podporou mi-
nisterstva zdravotníctva, sme sa museli veºmi
r˘chlo zorientovaÈ v „zdedenom stave“, zana-

lyzovaÈ situáciu a myslím, Ïe sa nám podari-
lo opraty chytiÈ pevne do ruky a zintenzívniÈ
práce, ktoré sú potrebné na ceste k implemen-
tácii eHealth. V septembri tohto roka sme
úspe‰ne ukonãili prvotné testovania sluÏieb
projektu eSO1, overili architektúru, ktorá je
chrbticou eHealth. Chcem veriÈ, Ïe pri zacho-
vaní tempa sa nám spoloãne podarí, aby v
druhej polovici budúceho roka bolo dielo odo-
vzdané a aby sme sa tak dostali k skú‰obnej
prevádzke so skú‰obn˘m spustením sluÏieb
projektu. âo je rovnako dôleÏité, v septembri
bola schválená ‰túdia uskutoãniteºnosti pre
projekt „Národn˘ zdravotnícky informaãn˘
systém“, ktor˘ má byÈ nosn˘m projektom pre
druhú fázu implementácie eHealth, a teda po-
kraãovaním v elektronizácii slovenského zdra-
votníctva. Treba si v‰ak uvedomiÈ, Ïe ani rea-
lizácia druhej fázy nemôÏe zav⁄‰iÈ implemen-
táciu eHealth. Stále bude priestor v ìal‰ích
etapách o rozvoj a dopæÀanie existujúcich slu-
Ïieb tak, aby ponúkali maximálny komfort,
boli skutoãne nápomocné v praxi a kráãali s
dobou.

Pri va‰ej práci je dôleÏitá aj spolupráca s
poskytovateºmi zdravotnej starostlivosti a
rezortn˘ch organizácií, ako ju hodnotíte?

Áno, práca na takej nároãnej úlohe, akou je
elektronizácia zdravotníctva, nemôÏe byÈ na
pleciach jedného ãloveka, ani jednej in‰titúcie.
Vzájomná spolupráca je nesmierne dôleÏitá a
preto sa snaÏíme do procesu zapojiÈ kaÏdého,
kto má k danej problematike ão povedaÈ. Teda
zástupcov zdravotníckych stavovsk˘ch orga-
nizácií, zväzov, zdruÏení, ale zároveÀ aj iné
zloÏky ‰tátnej správy. Je na‰ím cieºom zaan-
gaÏovaÈ ão najväã‰í poãet relevantn˘ch subjek-
tov. Aby sme poznali odpovede na ão moÏno
najviac otázok, vedeli, aké majú lekári, pacien-
ti, v‰etky zloÏky zdravotníctva potreby, oãaká-
vania, námietky v súvislosti s eHealth. Nechce-
me vyvinúÈ skvel˘ projekt, ktor˘ nebude ak-
ceptovan˘ a vyuÏívan˘. Práve naopak nám
ide o to, aby sme pomocou eHealth dopomoh-
li k skvalitÀovaniu zdravotnej starostlivosti a

Informaãn˘ systém 
a zdravotníctvo

Myslím, Ïe uÏ takmer v‰etky ambulancie pouÏívajú vlastné informaãné systémy na vedenie
zdravotnej dokumentácie, no e‰te stále existuje aj nejednotnosÈ pouÏívan˘ch informaãn˘ch systémov

v zdravotnej starostlivosti. âo treba aktuálne rie‰iÈ, ak˘ je stav a skutoãnosÈ v oblasti
elektronického zdravotníctva. Viac v rozhovore s riaditeºom Národného centra zdravotníckych

informácií ªubo‰om âERN¯M , ktor˘ pripravila redaktorka Anna Komová.

N Á R O D N É  C E N T R U M  Z D R A V O T N Í C K Y C H  I N F O R M Á C I Í



42

deli, ão a ako sa pouÏíva, na ão slúÏi, ão je kde
moÏné nájsÈ a podobne. Preto v ìal‰om obdo-
bí poãítame so spustením t˘chto aktivít vo
väã‰om rozsahu. V rámci eLearningu máme
zároveÀ predstavu v budúcnosti ìal‰ím rozví-
janím Národného portálu zdravia zapracovaÈ
do jeho obsahu a spustiÈ certifikované kurzy sú-
visiace napríklad s poskytovaním prvej po-
moci, o‰etrením poranení, starostlivosÈou o
chorého, samovy‰etreniami a pod. 

Ako pracuje Centrum poskytovania infor-
mácií, kto sú odberatelia v˘stupov, je zá-
ujem aj odbornej a laickej verejnosti?

NCZI je, dovolím si tvrdiÈ, nenahraditeº-
n˘m a zároveÀ nevyãerpateºn˘m zdrojom zdra-
votníckych ‰tatistick˘ch údajov. V lete sme si
pripomenuli 60. v˘roãie od vzniku prvého sa-
mostatného Strediska pre zdravotnícku ‰tatis-
tiku, ktoré zastre‰ilo dovtedy roztrúsené zbie-
ranie a vyhodnocovanie dôleÏit˘ch informácií
o zdravotníctve, zdravotníckych zariadeniach,
ãi zdravotnom stave obyvateºov. Pokraãovaním
a roz‰irovaním tejto ãinnosti tak dnes máme v
NCZI zozbieran˘ a spracovan˘ nevyãísliteºn˘
poãet údajov dokonca aÏ z predvojnového ob-
dobia. Zdravotnícke ‰tatistické údaje sú dôle-
Ïité pre ministerstvo zdravotníctva pri tvorbe
‰tátnej zdravotníckej politiky. Rovnako sú Ïia-
dané hlavn˘mi odborníkmi ministerstva zdra-
votníctva, ktorí majú vìaka nim aktuálny pre-
hºad o v˘voji situácie v konkrétnom odbore.
Ale záujem o ne majú aj samotní zdravotníci,
‰tudenti a rovnako laická verejnosÈ. Jednodu-
cho povedané, bohatá ponuka sa v na‰om prí-
pade rovná aj bohatému dopytu. A preto, okrem
Centra poskytovania informácií v NCZI, kto-
ré vybavuje Ïiadosti o informácie, NCZI prie-
beÏne poãas roka vydáva a zverejÀuje aj samo-
statné tematicky zamerané ‰tatistické publiká-
cie s mnoÏstvom dôleÏit˘ch zdravotníckych
údajov a zdravotnícke roãenky, ktoré posky-
tujú celistv˘ ‰tatistick˘ prehºad o zdravotníct-
ve a zdravotnom stave obyvateºstva. 

Od ãoho závisí úspech celého procesu elek-
tronizácie rezortu a ão prinesie po dokon-
ãení?

Úspech celého procesu zavádzania eHealth
na Slovensku závisí v prvom rade od uÏ spo-
mínanej maximálnej spolupráce v‰etk˘ch za-
interesovan˘ch strán a v‰etk˘ch t˘ch, ktor˘m
záleÏí na stave ná‰ho zdravotníctva a jeho bu-
dúcom úspe‰nom v˘voji. Len tak je moÏné pri-
viesÈ proces budovania eHealth k úspe‰nému
cieºu a naplniÈ víziu eHealth, ktorou je pro-
stredníctvom informaãn˘ch a komunikaãn˘ch
technológií poskytnúÈ správne informácie v
správny ãas na správnom mieste vo v‰etk˘ch
etapách a procesoch starostlivosti o zdravie ob-
ãanov, ão v˘razne prispeje k zlep‰ovaniu zdra-
votnej starostlivosti a t˘m aj k zvy‰ovaniu
kvality Ïivota obãanov. 

Je zrejmé, Ïe ak by existovali o na‰om zdra-
votnom stave správne informácie, v správny
ãas na správnom mieste, na‰e ‰ance na vylie-
ãenie by boli omnoho vy‰‰ie, moÏnosÈ omylu
lekára men‰ia a u‰etrili by sa aj finanãné zdro-
je (napr. odstránením duplicitn˘ch vy‰etrení).

Nástrojom, ktor˘, verím, Ïe vie takúto úlo-
hu najlep‰ie splniÈ, je eHealth – elektronické
zdravotníctvo. 

k tomuto Ïelanému cieºu nás môÏe posunúÈ aj
takáto ‰iroká diskusia. V tejto súvislosti som
veºmi rád, Ïe koncom leta tohto roka minister-
ka zdravotníctva zriadila Radu pre informati-
záciu a elektronické zdravotníctvo. Práve Rada
je to odborné fórum, kde ‰irok˘ okruh relevant-
n˘ch zdravotníckych subjektov prostredníc-
tvom svojich zástupcov, ktorí sú ãlenmi Rady,
môÏu prísÈ s kvalifikovan˘mi a potrebn˘mi
podnetmi a návrhmi t˘kajúcimi sa informati-
zácie zdravotníctva.

âo sa urobilo pre to aby toky in formácií v
zdravotníctve boli bezpeãné?

Veºmi dôleÏitá otázka. Áno, bezpeãnosÈ je
citlivou témou a zároveÀ je aj prioritou v rám-
ci realizácie projektu, aby odovzdané dielo
spæÀalo tie najprísnej‰ie kritériá t˘kajúce sa za-
bezpeãenia údajov. Ak sa pozrieme na súãas-
n˘ stav, zdravotné záznamy sú v papierovej po-
dobe v slabo zabezpeãenom prostredí ambu-
lancií alebo v informaãn˘ch systémoch leká-
rov s pripojením na internet a neznámou mie-
rou zabezpeãenia. Mnohé údaje sú centralizo-
vané v zdravotn˘ch poisÈovniach, v existujú-
cich zdravotn˘ch registroch. Je preto Ïiaduce
a zároveÀ sa nám darí dostaÈ bezpeãnosÈ na
podstatne vy‰‰iu úroveÀ aplikáciou mnoÏstva
bezpeãnostn˘ch mechanizmov v súlade s bez-
peãnostn˘m projektom na ochranu osobn˘ch
údajov. Verím, Ïe ãitatelia pochopia, ak sa vy-
hnem bliÏ‰iemu ‰pecifikovaniu konkrétnych
prvkov a opatrení. V opaãnom prípade by sme
uÏ totiÏ nemohli hovoriÈ o bezpeãnosti. Av‰ak
bezpeãnosÈ nie je len otázkou technického rie-
‰enia. Veºkú úlohu tu zohráva legislatíva, kto-
rej úlohou je definovaÈ jasné pravidlá v danej
oblasti a ktorá je nevyhnutn˘m predpokladom
pre spustenie sluÏieb projektu do prevádzky.
Legislatíva síce nie je otázkou celkom na mÀa,
ale aspoÀ za NCZI môÏem povedaÈ, Ïe na‰i od-
borníci pracujúci na projekte boli prizvaní k
spolupráci na tvorbe legislatívy a som rád, Ïe
aj práce v tejto oblasti nabrali na obrátkach a
cítiÈ posun dopredu. 

Je uÏ v súãasnosti do programu eHealt za-
pojené celé zdravotníctvo?

Ako som uÏ v úvode spomenul, zapojenie
celého zdravotníctva do národného eHealth
rie‰enia je zloÏit˘ proces a beh na dlhé trate.
Program implementácie eHealth je plánovan˘
do roku 2020 a realizovan˘ vo viacer˘ch fá-
zach. Nosn˘m a v súãasnosti realizovan˘m
projektom pre fázu 1 je Národn˘ projekt „Elek-
tronické sluÏby zdravotníctva“ (eSO1). Projekt
má priniesÈ a predstaviÈ Národn˘ portál zdra-
via, ktor˘ má ambíciu staÈ sa uÏívateºsky prí-
jemn˘m miestom s mnoÏstvom overen˘ch a
aktuálnych informácií o zdraví, chorobách,
liekoch, zdravotníctve. Obãania a rovnako
zdravotníci tak vìaka nemu nájdu v‰etky dô-
leÏité informácie na jednom mieste. Portál má
byÈ zároveÀ aj vstupnou bránou pre sluÏby
elektronického zdravotníctva. V rámci pro-
jektu eSO1 sa predpokladá vytvorenie a uve-
denie do prevádzky Národného portálu zdra-
via so základn˘m obsahom. ëal‰ím plánova-
n˘m v˘stupom projektu je systém pre nasade-
nie Elektronickej zdravotnej kniÏky obãana
do praxe. Rovnako tak nasadenie ePreskripcie
/ eMedikácie, ktoré majú zabezpeãiÈ postupnú
náhradu papierového receptu elektronick˘m.
V rámci projektu má byÈ ìalej realizovan˘

systém pre eAlokácie – teda pre elektronické
objednávanie ako efektívneho manaÏmentu
ãasu a zdrojov, viazan˘ch k poskytovaniu zdra-
votnej starostlivosti. V neposlednom rade má
byÈ vytvoren˘ systém na integráciu informaã-
n˘ch systémov poskytovateºov zdravotnej sta-
rostlivosti s národn˘m eHealth rie‰ením. 

Nosn˘m projektom pre fázu 2 je Národn˘
projekt „Národn˘ zdravotnícky informaãn˘
systém“ (NZIS). Tento Národn˘ projekt je v
procese prípravy. Ukonãen˘ by mal byÈ do
septembra 2015 a napriek tomu, Ïe je skutoã-
ne len v úvodnej fáze, môÏem prezradiÈ, Ïe jeho
oãakávan˘m v˘stupom je integrácia v‰etk˘ch
poskytovateºov zdravotnej starostlivosti do
Národného zdravotníckeho informaãného sys-
tému. Elektronická zdravotná kniÏka obãana sa
má staÈ plnohodnotnou elektronickou zdra-
votnou dokumentáciou. Rovnako má byÈ roz-
vinut˘ obsah Národného portálu zdravia ako
aj funkcionality ìal‰ích domén eSO1 (ePre-
skripcie / eMedikácie, eAlokácií) v prospech
obãanov a zdravotníkov. Okrem toho projekt
predpokladá aj prípravu nov˘ch oblastí
eHealth.

V akej fáze je elektronické vzdelávanie e-
learning, aké moÏnosti predstavuje? 

Túto otázku si dovolím rozdeliÈ na dve ob-
lasti. Pokiaº totiÏ ide o elektronické vzdeláva-
nie, nemôÏem nespomenúÈ Slovenskú lekársku
kniÏnicu (SlLK), ktorá je súãasÈou NCZI a
ktorá sa uÏ vy‰e 60 rokov spolupodieºa na
vzdelávaní lekárov a zdravotníkov. Práve SlLK
ponúka od zaãiatku tohto leta novú elektronic-
kú sluÏbu, ktorá v˘razne napomáha vzdeláva-
niu nielen lekárov a zdravotníkov. Ide o tzv.
vzdialen˘ prístup, prostredníctvom ktorého sa
v‰etci lekári a zdravotnícki pracovníci jedno-
ducho a r˘chlo dostanú do plnotextov˘ch licen-
covan˘ch elektronick˘ch databáz s nevyãísli-
teºn˘m poãtom aktuálnych odborn˘ch medicín-
skych informácií z celého sveta. Majú tak prí-
stup k najnov‰ím odborn˘m a kvalitn˘m infor-
máciám zo v‰etk˘ch medicínskych odborov, a
to 24 hodín denne, ãi uÏ doma alebo v práci.
Na jeseÀ roz‰írila SlLK tento zoznam online
prístupn˘ch databáz o dva nové zdroje. PouÏí-
vateºom tak najnov‰ie ponúka jednoduch˘ a
r˘chly prístup k odborn˘m medicínskym infor-
máciám zaloÏen˘m na dôkazoch, ktoré lekári
môÏu vyuÏiÈ aj priamo v kontakte s pacientom.
Vìaka novinke môÏu maÈ okamÏite zodpove-
dané otázky t˘kajúce sa diagnózy, ãi voºby lie-
ãebného postupu. A to v‰etko podopreté aktu-
álnymi poznatkami, najnov‰ími dôkazmi a ná-
zormi. Momentálne priebeÏne vyhodnocujeme
vyuÏívanie posledn˘ch dvoch spomínan˘ch
databáz a na základe v˘sledkov zváÏime po-
nechanie prístupov do niektorej z nich a záro-
veÀ aj jej zapracovanie do Národného portálu
zdravia. Z uvedeného jasne vypl˘va, Ïe úloha
SlLK je vo vzdelávaní zdravotníkov nezastu-
piteºná a je na‰ím záujmom ju v tomto naìa-
lej podporovaÈ. 

Druhá oblasÈ v súvislosti s eLearningom sa
dot˘ka priamo eHealth. Chceme, aby sluÏby
eHealth boli po zavedení pouÏívané a prínos-
né. Uvedomujeme si, Ïe na to je potrebné po-
skytnúÈ zdravotníkom, obãanom, v‰etk˘m po-
uÏívateºom sluÏieb eHealth maximálnu podpo-
ru vo forme konkrétnych vzdelávacích aktivít
a poskytovaním potrebn˘ch informácií. Teda
aby v‰etci boli vãas a dobre pripravení a ve-
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