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EOBJEDNANIE
Funkcia eobjednanie je súčasťou Národného zdravotníckeho informačného
systému (NZIS). Ide o nový, legislatívou vymedzený modul Informačného
systému na objednávanie osôb (ISOO). ISOO je jedinou relevantnou databázou
realizovaných objednávok počas doplnkových ordinačných hodín (DOH).

Za správnosť a pravdivosť údajov zverejnených na stránke
eobjednanie.npz.sk o lekároch a poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti nad rámec informácií z referenčných registrov
zodpovedá lekár a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Národné
centrum zdravotníckych informácií nereviduje ani nekontroluje
obsah zadaný príslušnou stranou.

SCHVAĽOVANIE DOPLNKOVÝCH ORDINAČNÝCH HODÍN
Aby príslušný samosprávny kraj mohol poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti (PZS) schváliť žiadosť o DOH, musí byť PZS registrovaný
v Informačnom systéme na objednávanie osôb (ISOO) prevádzkovanom
NCZI (v zmysle ust. § 2a ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

OVERENIE REGISTRÁCIE POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI V ISOO
• Zoznam registrovaných PZS v ISOO je zverejnený na webovej stránke
eobjednanie.npz.sk, v záložke „Registrovaní PZS“.
• Poskytovateľa je možné vyhľadať zadaním IČO (je nutné zadať celé
číslo) alebo zadaním časti názvu PZS s diakritikou alebo bez.
• V zozname sú uvedení len PZS registrovaní v ISOO. Ak poskytovateľ nie
je v zozname uvedený, nemá registráciu v ISOO.
• Poskytovateľ, ktorý je uvedený v zozname, t.j. je registrovaný v ISOO,
môže požiadať o schválenie DOH samosprávnym krajom.
• Žiadosť registrovaného PZS samosprávny kraj posúdi, schváli, prípadne
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upraví alebo zamietne.

objednanie / Registrovaní PZS

ZIS cez portál NPZ.SK umožní vyhľadávanie registrovaných PZS... Ide o pomôcku aj pre VUC.

Napíšte názov alebo IČO PZS...

Názov PZS

Meno Priezvisko
email: priezvisko@gmail.com , telefón: +421 012 345 678

Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika
nczisk@nczisk.sk | www.nczisk.sk
V prípade otázok kontaktujte Call Centrum: +421 2 32 35 30 30
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