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eHealth – správne a bezpečné údaje



eHealth – základné informácie

■ Program implementácie eHealth v SR vychádza z vládou schváleného 

dokumentu: „Strategické ciele eHealth“.

■ eHealth – súčasťou programového vyhlásenia vlády. 

■ Program je realizovaný vo viacerých etapách prostredníctvom viacerých 

projektov.

■ Priority:
► Elektronické zdravotné záznamy (Elektronická zdravotná knižka).

► Elektronická medikácia a preskripcia.

► Elektronické alokácie (žiadanky na vyšetrenia, očkovania,...).

► Národný portál zdravia (podpora verejného zdravia, vstup do eHealth).

► Bezpečná infraštruktúra.

► Integrácia NZIS s IS PZS.



Poslaním elektronického zdravotníctva (eHealth) je podpora

poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a

komunikačných technológií.

Cieľom eHealth je poskytnúť:

►SPRÁVNE INFORMÁCIE

►v správny čas, 

►v správnej forme, 

►na správnom mieste, 

vo všetkých etapách a procesoch 

starostlivosti o zdravie občanov. 

Poslanie eHealth



■ Správna informácia = nevyhnutný predpoklad pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti.

■ Správna informácia = jednotná, záväzná, aktuálna, garantovaná...

RIEŠENIE

■ Údajová základňa eHealth (registre, číselníky):

► Referenčné zdroje dát (jednotné, záväzné, 

aktuálne... údaje) 

► Celonárodné pokrytie (všetci PZS + 

pacienti/poistenci)

► Bezpečný tok informácií (ochrana obzvlášť 

citlivých zdravotných údajov):

• Technické riešenie

• Súlad s právnymi predpismi

Údajová základňa – srdce 

eHealth



Údajová základňa – tok dát



Aktuálny stav 

■ NCZI má vytvorených 115 číselníkov

► Fáza tvorby číselníkov ukončená (odsúhlasený obsah hlavnými 

odborníkmi MZ SR)

► Zavedený proces životného cyklu číselníka

• Tvorba

• Aktualizácia

• Administrácia

• Riešenie incidentov

• Zverejňovanie

• Ukončenie platnosti



■ Testovanie vybraných služieb so zdravotníckymi pracovníkmi

■ Finalizácia príslušných vykonávacích predpisov (jednotnosť a 

záväznosť údajov)

■ Príprava skúšobnej prevádzky

Ďalšie aktivity...



■ Lekári sa pri záchrane nášho zdravia musia neustále
rozhodovať, niekedy je správnosť rozhodnutia otázkou života
a smrti... a to všetko v časovom strese, s rizikom možnej aj
fatálnej chyby.

■ Je zrejmé, že ak by boli o našom zdravotnom stave správne informácie,
v správny čas, na správnom mieste, naše šance na vyliečenie by boli
omnoho vyššie, možnosť omylu lekára menšia a ušetrili by sa aj finančné
zdroje (napr. odstránením duplicitných vyšetrení).

Slovo na záver... 


