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Manažérske zhrnutie

Štúdia uskutočniteľnosti - Architektonický rámec a implementácia programu eHealth vznikla z dôvodu
potreby definovania jednotného architektonického rámca a jednotných princípov programového
manažmentu pre všetky implementačné projekty a iniciatívy eHealth na Slovensku. Štúdia vychádza
z viacerých kľúčových dokumentov pripravených v rámci programu eHealth a zo Štúdii
uskutočniteľnosti pre prvú a druhú vlnu zavádzania elektronických služieb zdravotníctva. Ďalšími
dôležitými vstupnými dokumentmi sú: dokument Strategické ciele eHealth a Katalóg potrieb a služieb
eHealth.
Štúdia je členená na tri hlavné kapitoly. V kapitole č. 3 je popísaná východisková situácia, dokumenty
a metodiky, z ktorých vychádza táto štúdia. Východiskovou metodikou pre zavádzanie eHealth je
metodika RUP, na základe ktorej sú definované Strategické ciele eHealth spolu zo základnými
eHealth komponentmi. V kapitole č. 4 sú vyhodnotené jednotlivé komponenty eHealth, definovaný
katalóg požiadaviek eHealth, navrhnutý architektonický rámec a definovaná výsledná kandidátska
architektúra eHealth.
Pre komponenty eHealth sú určené ich vzájomné väzby, vzájomné logické nadväznosti a postupnosti
ich realizácie. V programe eHealth bolo definovaných 45 komponentov zaradených do 7 oblastí:
normatívna oblasť, oblasť technickej infraštruktúry, oblasť dátovej infraštruktúry, oblasť aplikačnej
infraštruktúry, oblasť aplikácií na úrovni PZS, oblasť ďalších služieb nad HIN a NZIS a oblasť IS
súvisiacich s eHealth. Komponenty sú združené do matice závislosti, ktorá znázorňuje mieru závislosti
medzi jednotlivými komponentmi a slúži ako podklad pre určenie hodnotenia závislosti komponentu.
Hodnotenie závislosti komponentu je poňaté ako ratingový proces, v rámci ktorého na základe miery
závislosti komponentu s ostatnými komponentmi sú vypočítané faktory závislosti a výsledkom je
reálne číslo. Najvyšší rating závislosti získal komponent Architektonický rámec (550), nasledovaný
komponentmi Národná legislatíva (420) a Sieťová vrstva HIN (360). Naopak, komponentom
s najnižšou mierou závislosti je eLearning v eHealth (9).
Ďalším kľúčovým vstupom pre definovanie kandidátskej architektúry je katalóg požiadaviek, ktorý bol
definovaný podľa metodiky RUP. Pri jeho návrhu sa vychádzalo z katalógu služieb a bol vytváraný
z perspektívy architektúry informačných systémov. Pre každú požiadavku boli definované atribúty ako
identifikátor požiadavky, špecifikácia požiadavky, subdoména, ku ktorej sa požiadavka vzťahuje,
priorita požiadavky a predpokladaný projekt, v rámci ktorého by mala byť požiadavka definovaná.
Celkovo bolo identifikovaných 1641 požiadaviek, z toho 596 by ich malo byť zabezpečených po prvej
a 1175 po druhej vlne implementácie eHealth. Katalóg požiadaviek môže byť využitý pri definovaní
podmienok realizácie implementačných projektov.
V kapitole Architektonický rámec a kandidátska architektúra je následne rozpracovaný postup návrhu
architektonického rámca a výber kandidátskej architektúry pre slovenský eHealth. Architektonický
rámec eHealth je definovaný ako zjednodušený model eHealth riešenia, identifikujúci jeho základné
komponenty a služby. Na architektonický rámec sa môžeme dívať ako na štruktúru spolupracujúcich
funkčných blokov s určujúcimi atribútmi - zásadnými vlastnosťami, ktorých určenie determinuje
charakter celého riešenia.
Architektonický rámec znázorňuje štruktúru funkčných blokov, ich atribútov a možných alternatívnych
riešení. Pre architektonický rámec eHealth bolo určených 9 hlavných funkčných blokov: eHealth
služby a domény, Integrácia, Bezpečnosť, Aplikačné komponenty, Funkcie dátovej základne, Identity
& Access Management, Dátový štandard, Dátová základňa, Infraštruktúra a Prevádzka. V rámci
funkčných blokov bolo identifikovaných 15 atribútov architektonického rámca a pre každý z nich 2
základné alternatívy. Na základe analýzy silných a slabých stránok alternatív bolo pre kandidátsku
architektúru vybrané optimálne riešenie pre slovenský eHealth, ktoré je špecifikované nasledujúcimi
kľučovými atribútmi:


Riešenie eHealth by malo byť primárne orientované na zdravie občana.



Bezpečnosť riešenia eHealth by mala byť vysoko nad úrovňou bežných aplikácii
eGovernmentu.



Riešenie eHealth by mal prevádzkovať jeden operátor eHealth – NCZI.



Vlastníctvo operátora eHealth by malo byť štátne.
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K službám by sa malo pristupovať centrálne.



Údajová základňa na úrovni registrov by mala byť centralizovaná u Národného operátora
eHealth.



Riešenie eHealth by malo byť kompatibilné s eGovernmentom na rozšírenej úrovni.



Pre autentizáciu je vhodné kombinovať viacero overovacích mechanizmov.



Štandard výmeny klinických údajov by mal byť založený na ISO 13606 (STN EN 13606).



PHR (personal health record) by mal byť v prvom rade prezentačný komponent.



Ako klinická terminológia by mal byť použitý SNOMED CT.



Integračná architektúra eHealth domén by mala byť postavená ako SOA architektúra
s integračným hubom.



Dátový model EHR (electronic health record) by mal byť vytvorený v súlade s otvoreným
štandardom openEHR.



Dátový model údajovej základne (EHR – klinické dáta pacientov) bude založený na
archetypoch.

V ďalšej časti kapitoly 4 je každý funkčný blok podrobne opísaný v súlade s uvedeným výberom.
Aplikačná architektúra je postavená na integračnom hube so špeciálnym adaptérom, EHR bránou
a v súlade s preferovaným konceptom openEHR.
Tak ako postup pri návrhu kandidátskej architektúry vychádzal z metodiky RUP, postup pri návrhu
Implementácie programu eHealth na základe navrhnutého architektonického rámca vychádzal
z metodiky PRINCE 2. V rámci kapitoly 5 je definovaný program implementácie eHealth, hlavné
procesy a aktivity, časový rámec a navrhovaná organizačná štruktúra celého programu.
Dokument vznikol na základe súčasnej situácie a s postupom implementácie eHealth bude potrebná
jeho revízia a prispôsobovanie reálnej situácii. Predpokladáme, že najbližšie k tomu dôjde po
schválení Národného projektu Elektronické služby zdravotníctva – druhá prioritná oblasť.
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Použitá terminológia

Tab. 1 – Skratky a značky
Skratka / Značka

AIS
APV
CEO
CIP
CMU
ČR
CT
DALYs
DC
DDoS útok

DG INFSO
DG SANCO
DRG
DWH
EDS
EHR
eID
EMR
EN 13606
eGK
eGovernment alebo eGov
služba
EHIC
EHR
epSOS

Vysvetlenie

Ambulantný informačný systém
Aplikačné programové vybavenie
Výkonný riaditeľ firmy (Chief Executive Officer)
Rámcový program EÚ pre konkurencieschopnosť a inovácie
Centrum medzištátnych úhrad Českej republiky
Česká republika
Počítačová tomografia (Computed Tomography)
Súčet rokov, potenciálne straty života v dôsledku
predčasného úmrtia a rokov produktívneho života stratených
v dôsledku zdravotného postihnutia (Disability Adjusted Life
Years)
Dátové centrum (Data Center)
Technika útoku na internetové služby alebo stránky typu
distribuované odmietnutie služby (Distributed Denial-ofService)
Generálne riaditeľstvo EÚ pre informačnú spoločnosť
a médiá (Directorate General for Information Society and
Media)
Generálne riaditeľstvo EÚ pre zdravie a ochranu
spotrebiteľov (Directorate General for Health and Consumers)
Systém klasifikácie klinických prípadov (Diagnosis Related
Groups)
Dátové sklady (data warehouse)
Základné zdravotné informácie pacienta, ktoré sú zdieľané
s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v situácii
pohotovosti (Emergency Data Set)
Elektronický zdravotný záznam (Electronic Health Record)
Elektronická identifikačná karta
Zdravotný záznam pacienta s minimálnymi potrebnými
informáciami, slúžiacimi k poskytnutiu pohotovostnej
zdravotnej starostlivosti (Emergency Medical Record)
Európsky štandard, definujúci interoperabilnú architektúru pre
systémy EHR (Electronic Health Record Communication)
Elektronická zdravotná karta používaná v Nemecku
(elektronische Gesundheitskarte)
Interakcia verejnej správy a zákazníka (občan, podnikateľ
alebo iný orgán verejnej správy) na najnižšej možnej úrovni
granularity, ktorá prináša zákazníkovi ním požadovaný
cieľový výstup
Európsky preukaz poistenca (European Healthcare Insurance
Card)
Elektronický zdravotný záznam (Electronic Health Record)
Spoločný projekt EÚ, ktorý má za cieľ vytvorenie
pacientskeho sumára pre urgentnú medicínu – (European
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EÚ
EZKO
FN
FP7
GIS
HDP
HIN
HL7 v3 alebo HL7
HPRO karta
HTA
IA
IAS
ICO
ICT
IHTSDO
IKT
IOM
IS
IS ESO
IS VS
IT
ITAS
ITS
JRÚZ
KITH
KPI
LF UK
LIS
LÚŠZ
LZIS
MDR
MKCH
MZ SR
NCP
NCZI
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Vysvetlenie

Patients Smart Open Services)
Európska únia
Elektronická zdravotná knižka občana
Fakultná nemocnica
Siedmy rámcový program EÚ
Geografický informačný systém
Hrubý domáci produkt
Health Information Network
Skupina štandardov zdravotníckej informatiky, publikovaných
organizáciou Health Level Seven
Jednotná európska karta profesionála
HTML Application
Overenie totožnosti a prístup (Identity & Access)
Medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting
Standards)
Metodika zameraná na monitoring a dokumentáciu
ekonomickej efektivity projektov
Informačné a komunikačné technológie (Information and
Communication Technologies)
International Health Terminology Standards Development
Organisation – Organizácia zodpovedná za správu štandardu
SNOMED
Informačné a komunikačné technológie
Integrované obslužné miesto
Informačný systém
Informačný systém eHealth služby občanom
Informačný systém verejnej správy
Informačné technológie
IT asociácia Slovenska
Informačno-technologická špecifikácia
Jednotná referenčná údajová základňa
Nórske centrum pre informatizáciu v zdravotníctve a sociálnej
starostlivosti (Norwegian Centre for Informatics in Health and
Social Care)
Kĺúčové ukazovaleľe výkonnosti (Key Performance
Indicators)
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Informačný systém lekární
Liečebné ústavy a iné špecializované zariadenia
Lokálna zdravotná integrovaná sieť – organizačná jednotka
v kanadskom systéme zdravotníctva
Memory Data Register
Medzinárodná klasifikácia chorôb
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Národné kontaktné miesto (National Contact Point)
Národné centrum zdravotníckych informácií
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Skratka / Značka

NICTIZ
NIS
NKIVS
NMR
NOeH
NTS
NZIS
NZP
OpenEHR
OPIS
OS ZZS
PACS
PHR
PIeH
PR
Prince2
PZS
RA
RFO
RPI
RUP
RV OPIS
RZ
SlLK
SMIB
SNOMED alebo
SNOMED CT
SOA
SR
SVaLZ
SW
ŠR
ŠÚ
ŠÚKL
ÚDZS
ÚPVS
ÚVZ alebo ÚVZ SR
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Vysvetlenie

Holandský národný IT inštitút pre zdravotníctvo (National IT
Institute for Healthcare in the Netherlands)
Nemocničný informačný systém
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
Nukleárna magnetická rezonancia (Nuclear Magnetic
Resonance)
Národný operátor eHealth
Národná transfúzna služba
Národný zdravotný informačný systém
Národný zdravotný portál
Špecifikácia štandardu pre manažment a výmenu dát
v elektronických zdravotných záznamoch
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Operačné stredisko Zdravotníckej záchrannej služby
Obrazový archivačný a komunikačný systém (Picture
Archiving and Communication Systems)
Osobný zdravotný záznam (Personal Health Record)
Program implementácie eHealth
Vzťahy s verejnosťou (Public relations)
Metóda efektívneho projektového riadenia (Projects in
Controlled Environment)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Register adries
Register fyzických osôb
Register priestorových informácií
Metodika určená pre vývoj zložitých informačných systémov
(Rational Unified Process)
Riadiaci výbor Operačného programu Informatizácia
spoločnosti
Rezort zdravotníctva
Slovenská lekárska knižnica
Správa bezpečnosti informačnej základne (Security
Management Information Base)
Systematizovaná lekárska terminológia – klinické termíny
(Systematized Nomenclature of Medicine –Clinical Terms)
Architektúra orientovaná na služby (Service Oriented
Architecture)
Slovenská republika
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
Softvér
Štátny rozpočet
Štatistický úrad
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Ústredný portál verejnej správy
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
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VBA
VS
WHO
ZP
ZS
ZZS
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Vysvetlenie

Visual Basic for Applications
Verejná správa
Svetová zdravotnícka organizácia (World Health
Organisation)
Zdravotné poisťovne
Zdravotná starostlivosť
Záchranná zdravotná služba
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Východisková situácia

3.1

Východiskové aktivity a dokumenty v oblasti eGovernment a eHealth pre štúdiu

Štúdia uskutočniteľnosti - Architektonický rámec a implementácia programu eHealth tvorí súčasť
štruktúry programových dokumentov Operačného Programu Informatizácia Spoločnosti. Príprava
štúdie vychádza najmä z nasledujúcich kľúčových dokumentov a aktivít eGovernmentu, eHealth
a programu OPIS:
eGovernment:


Stratégia informatizácie spoločnosti;



Stratégia informatizácie verejnej správy;



Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej "NKIVS");



Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike;



Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu;



Národný strategický referenčný rámec;



Operačný program Informatizácia spoločnosti;

eHealth:


Strategické ciele eHealth – Kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti
zdravotníctva na Slovensku;



Katalóg potrieb a služieb eHealth;



Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj
služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni – Elektronické služby zdravotníctva – eHealth
služby občanom (Prvá prioritná oblasť), ktorá detailnejšie definovala elektronické služby pre
vybrané prioritné oblasti eHealth;



Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj
služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni – Elektronické služby zdravotníctva – eHealth
služby občanom (Druhá prioritná oblasť), ktorá detailnejšie definovala elektronické služby pre
ďalšie vybrané prioritné oblasti eHealth;



Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti obsahujúcej
spracovanie podkladov pre Model implementácie projektov prioritnej osi 1 OPIS so zameraním
na služby eGovernmentu v oblasti eHealth v rezorte zdravotníctva, na základe procesno –
funkcionálnej analýzy; a



Návrh obsahu Zdravotnej knižky občana vo verzii prejednanej komisou eHealth, návrh obsahu
Národného zdravotného portálu vo verzii prejednanej komisou eHealth a špecifikácia jednotnej
údajovej základne v rámci projektu JRÚZ.

3.2

Strategické ciele eHealth

Pre naplnenie vízie a poslania eHealth do roku 2013 s výhľadom do roku 2018 boli v rámci tohto
dokumentu definované strategické ciele, ktoré v sebe zahŕňajú detailnejšie špecifikované čiastkové
ciele. Definované strategické ciele sú nasledovné:


C1: Vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca eHealth;



C2: Vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania eHealth;



C3: Informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných zdrojov;



C4: Podpora nových procesov a foriem zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom eHealth.
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Výstupy "Štúdie uskutočniteľnosti - Architektonický rámec a implementácia programu eHealth" budú
v súlade so strategickými cieľmi eHealth a budú ich efektívnym a účinným spôsobom napĺňať.
3.3

Komponenty programu eHealth

Ďalším rámcom definovaným v programe eHealth je zoznam komponentov eHealth, ktorý je popísaný
v dokumente "Katalóg potrieb a služieb eHealth" pripravenom 18.11.2008 komisiou eHealth pre
Ministerstvo zdravotníctva SR.
Zoznam komponentov eHealth predstavuje súbor samostatných činností, subjektov, objektov
a systémov, ktoré plnia špecifickú úlohu v rámci poslania eHealth a budú slúžiť ako jeden
z najdôležitejších vstupov pri príprave "Štúdie uskutočniteľnosti - Architektonický rámec
a implementácia programu eHealth".
Zoznam komponentov eHealth je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Tab. 2 – Komponenty eHealth programu

Komponenty eHealth programu
1. Národná legislatíva

16. Elektronický preukaz PZS

31. Informatizácia verejného zdravotníctva

2. Legislatíva EÚ

17. Elektronický preukaz poistenca

32. Monitoring / hodnotenie poskytovateľov ZS

3. Národné normy a dátové štandardy

18. Infraštruktúra pre ePreskripciu

33. Integrácia aplikácií do NZP

4. Medzinárodné normy a štandardy

19. Infraštruktúra pre el. výkazníctvo

34. Call centrum pre eHealth

5. Architektonický rámec

20. Integračný middleware

35. Telemedicínske aplikácie

6. Certifikácia / akreditácia / HTA

21. Ambulantné IS

36. Evidence based medicine support

7. Sieťová vrstva HIN

22. Lekárenské IS

37. IT podpora DRG

8. Podpora HIN

23. Laboratórne IS

38. EÚ mobilita poistenca / pacienta

9. Dátové sklady v rámci HIN

24. Rádio diagnostické IS / PACS

39. eLearning v eHealth

10. PKI infraštruktúra v rámci HIN

25. Nemocničné IS

40. IT v nových oblastiach medicíny

11. Registre

26. IS národnej transfúznej služby

41. Výskum a vývoj v oblasti eHealth

12. Infraštruktúra pre EHR

27. IS pre Integrovaný záchranný systém

42. Viacnásobné využitie tokenu

13. Infraštruktúra pre EDS

28. IS pre záchranné služby

43. Integrácia s eGovernmentom

14. Národný zdravotný portál

29. Objednávanie / eRefferals

44. PR / celospoločenská akceptácia

15. Switch Point

30. ePreskripcia

45. IS subjektov verejnej správy v zdravotníctve

Zdroj: Komisia eHealth, Katalóg potrieb a služieb eHealth, 18.11.2008

3.4

Štúdie pripravené pre program eHealth

V rámci projektov prioritnej osi 1 OPIS so zameraním na elektronické služby v oblasti eHealth
v rezorte zdravotníctva bolo pripravených niekoľko štúdií uskutočniteľností:


Názov FS2: Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na
rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni. V rámci tejto štúdie boli pripravené
čiastkové štúdie uskutočniteľnosti eHealth pre prvú a druhú prioritnú oblasť elektronických
služieb eHealth,



Názov FS6: Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb operačného programu Informatizácia spoločnosti, obsahujúcej
spracovanie podkladov pre Model implementácie projektov prioritnej osi 1 OPIS so zameraním
na služby eGovernmentu v oblasti eHealth v rezorte zdravotníctva, na základe procesnofunkcionálnej analýzy,



Názov FS9: Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na
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architektonický rámec a implementáciu programu eHealth. Cieľom štúdie FS9 je analýza
existujúceho stavu a návrh budúceho architektonického rámca pre jednotlivé komponenty, pre
celkovú implementáciu eHealth, ako aj navrhnutie obsahu, rozsahu, efektívneho a účinného
postupu implementácie projektov eHealth v rámci jednotného programu implementácie
eHealth.
Na nasledujúcom obrázku je schematicky zobrazené vzájomné prepojenie týchto štúdií:
Obr. 1 – Štúdie uskutočniteľnosti eHealth

Štúdie uskutočniteľností zamerané na elektronické služby zdravotníctva

Ukončené štúdie

Štúdia FS6
(KPMG)

Štúdie v procese
prípravy

Štúdia FS9
(ADL)

Štúdia FS2 – prvá
prioritná oblasť
(ADL)

Štúdia FS2 –
druhá prioritná
oblasť
(ADL)

- tento dokument -

3.4.1

Štúdie pre prvú a druhú prioritnú oblasť eHealth

Štúdia FS2 sa zaoberala prioritnými množinami elektronických služieb eHealth (tzn. eGov služby,
alebo business domény), ktoré boli vybrané zo širšej množiny elektronických služieb. Vybrané služby
na prvý prioritný implementačný projekt boli:


eMedikácia/ePreskripcia,



eAlokácia,



Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií (Národný zdravotný portál – NZP)



Poskytovanie zdravotných informácii pacienta (Elektronická zdravotná knižka občana – EZKO)

Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií
Skupina služieb, ktorá umožní získať verejné, zdravotne relevantné informácie a takto zabezpečiť
informačnú podporu a zvýšenie povedomia občanov o prevencii, zdravotných rizikách a spôsoboch
reakcie na tieto riziká, liekoch, chorobách, diagnostike a liečbe. Poskytne podporu rozhodovania
občana pri riešení svojich zdravotných potrieb a lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
občanovi, umožní verejnému zdravotníctvu efektívnejšie pôsobiť na občanov pri ochrane verejného
zdravia. Predpokladom pre implementáciu eGov služby "Poskytovanie verejných zdravotne
relevantných informácií" je zavedenie Národného zdravotného portálu.
eAlokácia
Skupina služieb, ktorá umožní elektronické objednávanie sa k vybranému poskytovateľovi primárnej či
špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj elektronické objednávanie laboratórnych vyšetrení,
očkovania, snímkovania a ďalších zdravotných výkonov. Prínosom tohto typu služby je úspora času
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občanov,
zvýšenie
efektívnosti
a transparentnosti
činnosti
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti, zníženie regionálnej aj sociálnej disparity pri prístupe k zdravotníckym službám.
ePreskripcia a eMedikácia
Skupina služieb, ktorá umožní elektronizáciu preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok, zber
medikačne relevantných údajov a ich poskytnutie občanovi a lekárovi pri liečebnom procese. Prínosy
zavedenia tejto služby sú predovšetkým v zvýšení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
zvýšení efektívnosti využitia verejných zdrojov v zdravotníctve a v úspore času pacienta aj lekára.
Poskytovanie zdravotných informácií pacienta
Skupina služieb, ktorá umožní občanom získať informácie o vykázanej poskytnutej zdravotnej
starostlivosti a predpísaných liekov, vytvorí spätnú väzbu kontroly vo využívaní verejných zdrojov
v zdravotníctve. Umožní vytvárať, spracovávať, ukladať a najmä zdieľať zdravotnú dokumentáciu
pacienta v elektronickej podobe, za podmienky udelenia súhlasu pacienta s prístupom k svojim
zdravotným informáciám. Prínosy zavedenia tejto služby sú predovšetkým vo zvýšení kvality
poskytovania zdravotnej starostlivosti z dôvodu dostupnosti zdravotnej relevantných podkladov pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vo zvýšení efektívnosti využitia verejných zdrojov
v zdravotníctve.
Ďalšie prioritné oblasti eHealth
Ďalšie prioritné oblasti eHealth boli spracované v štúdii FS2 pre druhú prioritnú oblasť. Táto štúdia sa
týka nasledujúcich oblastí:


Pripájanie nemocničných, ambulantných, lekárenských a laboratórnych IS na eHealth
v rozsahu aplikácií 1. vlny



Budovanie obsahu NZP - 2. vlna



2.vlna – zber podkladov priamo od PZS a ich integrácia do klinickej databázy EHR



EZKO – sprístupnenie EHR v dohodnutom rozsahu pre pacienta a ním poverené osoby



ePreskripcia – 2. etapa



eMedikácia - 2. etapa



eAlokácia - 2. etapa



Integrácia epSOS a eHealth (switch point, pilotné miesta, jazyková bariéra, dátové úložisko)



Budovanie sémantickej interoperability a nomenklatúrnej základne na báze SNOMED,
MKCH10 v súlade s projektom epSOS a prioritami EÚ v predmetnej oblasti.



Vzdelávací program a eLearning v rámci eHealth



Nasadenie identifikačného a autentizačného tokenu zdrav. profesionála a občana/poistenca



Vytvorenie jednotnej referenčnej údajovej infraštruktúry eHealth (MDR)



Autorizácia výkonov u PZS kartou pacienta aj profesionála - pilotný projekt



Realizovať pilotné projekty pre oblasť telemedicíny v súlade s akčnými plánmi EÚ



Budovanie národnej PACS infraštruktúry – peeringové centrum



Projekt transformácie papierových zdravotných záznamov do digitálnej formy



IS priestorových informácií súvisiacich s determinantami zdravia (v rozsahu Public Health) pre
občanov, PZS, ZP a MZ SR



Pilotné projekty cieľa C4 (personálna genomika)



Service desk jednotlivým aplikáciám eHealth

Business domény eHealth
V rámci prvej prioritnej oblasti bola navrhnutá elektronizácia služieb štyroch hlavných oblastí, ktoré
pokrývajú 13 business domén.
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Obr. 2 – Prehľad oblastí a business domén prvej prioritnej oblasti služieb
1

eAlokácia

eMedikácia / ePreskripcia

2

 eMedikácia

 eObjednávanie (eBooking)
 eČakacia listina (eWaiting list)
 Manažment eKalendárov (eCalendar Management)

 ePreskripcia

 eLaboratórium (eLaboratory)
 eOčkovanie (eVaccination)
 ePresmerovani (eRefferals)
 ePripomenutie (eReminder)

3

Národný zdravotný portál

1. prioritná oblasť
(prvá vlna eHealth)

 eHealth fórum

El. zdravotná knižka občana

4

 sub-EHR management

 eSO
 eWarning

Priradenie IS služieb do business domén a do oblastí zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Tab. 3 – Rozdelenie IS služieb prvej prioritnej oblasti do business domén a oblastí
Oblasť

Doména

eBooking

eČakacia listina

eKalendár
eAlokácia
eLaboratórium

eOčkovanie

ePresmerovanie

IS služba
Podanie žiadanky na objednanie sa k lekárovi primárnej ZS
Poskytnutie zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre
výber
Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke
Zmena objednania sa (presun/zrušenie)
Informovanie sa o poradí v čakacej listine
Podanie žiadanky o zdravotný výkon v rámci terciárnej zdravotnej
starostlivosti
Zmena čakacej listiny
Generovanie a manažment kalendára pre PZS
Zápis naplánovania termínov a vyšetrení pacientov
Zrušenie kalendára PZS
Generovanie identity pre vzorku pri odbere
Informovanie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení
Informovanie PZS o výsledkoch analýzy
Overenie identity vzorky pri vyšetrení
Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie
Poskytnutie zoznamu laboratórií pre výber
Generovanie termínov na očkovanie vzhľadom na povinný
očkovací plán
Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach
Zápis vykonania očkovania
Podanie spätnej zdravotnej informácie
Podanie sprievodnej zdravotnej dokumentácie
Podanie žiadanky na objednanie sa k špecialistovi / špeciálne
vyšetrenie
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IS služba
Vydanie odporúčania na prijatie do sekundárnej ústavnej
zdravotnej starostlivosti
Vydanie žiadanky na objednanie sa k špecialistovi / špeciálne
vyšetrenie
Generovanie pripomienky naplánovanej zdravotnej činnosti
Generovanie upozornenia na spustenie procesu zdravotného
výkonu
Informovanie sa o dostupnosti lieku, doplatkoch a alternatívach
Informovanie sa o liekovej interakcii
Informovanie sa o medikačnej histórii pacienta
Informovanie sa o mieste výskytu a možnosti dodávky lieku
Informovanie sa o elektronickom recepte
Poskytnutie informácií z podporného systému rozhodovania v
preskripčnom procese
Vydanie elektronického receptu - dlhodobé časové obdobie
Vydanie elektronického receptu – jednorazové
Vydanie lieku na základe receptu
Zápis medikačného záznamu lekárňou
Zápis medikačného záznamu lekárom
Zmena receptu – obnovenie
Zneplatnenie receptu
Informovanie sa o zdravotných informáciách pacienta (subEHR)
Podanie súhlasu so sprístupnením zdravotných informácií

EZKO

sub-EHR
management

Poskytnutie depersonifikovaných údajov na štatistické účely a pre
Úrad verejného zdravotníctva
Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej
podobe
Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v papierovej
podobe
Poskytnutie záznamov o prístupoch k zdravotným informáciám
pacienta
Zápis fakturačných údajov od ZP do elektronickej zdravotnej
knižky
Zápis údajov do elektronickej zdravotnej knižky (časom do EHR)
od PZS

eHealth fórum

NZP

eSO

eWarning

Podanie názoru na zameranie a rozvoj eHealth
Podanie podnetu k problematike verejného zdravia pre ÚVZ
Informovanie sa o liekoch, liečivách a zdravotných pomôckach
Informovanie sa o poskytovaní ZS v EÚ a vo svete
Informovanie sa o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Informovanie sa o preventívnej starostlivosti občana a o zdravom
životnom štýle
Informovanie sa o zdravotne relevantných informáciách
a zisteniach
Vydanie varovania občanom v prípade epidémii alebo iných
skutočností a hrozieb
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Domény eHealth v rámci druhej prioritnej oblasti
V rámci druhej prioritnej oblasti eHealth bude elektronizovaných 11 nových business domén, pričom
dôjde k rozšíreniu už existujúcich business domén z 1. vlny (eMedikácia, ePreskripcia, eAlokácia,
NZP a EZKO).
Obr. 3 – Prehľad nových business domén druhej prioritnej oblasti služieb

Telemedicína

Zdravotná
starostlivosť v
EU pre občanov
v SR

Integrácia s
NZIS

Personálna
genomika

Poskytovanie
referenčných
eHealth údajov
Zdravotný
výkon

Novo elektronizované business
2. vlnadomény
eHealth služieb
2. vlny eHealth služieb

Zdravotná
starostlivosť v
SR pre občanov
EU
Autentizácia v
eHealth

Servisná podpora
občanon a
zdravotníckým
pracovníkom
eLearning

Terminológia

Priradenie IS služieb 2. vlny do business domén a do oblastí zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Tab. 4 – Rozdelenie IS služieb druhej prioritnej oblasti do business domén
Business doména
Integrácia s NZIS
Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií

Zdravotný výkon

Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta

IS služba
Informovanie sa o možnostiach integrácie s NZIS
Poskytnutie integračného rozhrania do NZIS
Informovanie sa o oblastiach managementu zdravia
Informovanie sa o ďalších zdravotne relevantných informáciách
Informovanie sa o slovenskom zdravotníctve pre občana EU
Konzultovanie zdravotných otázok
Získanie informácií o kľúčových KPI nad údajovou základňou eHealth
Získanie priestorových informácií o determinantoch zdravia, rizikách
a poskytovaní ZS
Zadanie záznamu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti
Zadanie špecifických údajov o pacientovi
Podanie autorizačného súhlasu občana so zdravotným výkonom
Podanie autorizačného súhlasu zdravotníckeho profesionála so
zdravotným výkonom
Informovanie zdravotnej poisťovne o výkaze zdravotných výkonov
Informovanie sa o komplexných zdravotných informáciách pacienta
Získanie informácii z EZKO v požadovanom formáte
Zadanie odkazu na PACS snímok
Získanie prístupu k PACS snímku
Zadanie popisu k PACS snímku
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Európska únia

IS služba

Poskytnutie integračného rozhrania do telerádiologických centier
Získanie prístupu k historickému papierovému záznamu v elektronickej
forme
Zadanie historickému papierovému záznamu v elektronickej forme
Zadanie metadát k historickému papierovému záznamu v elektronickej
forme
Zadanie historickej zdravotnej dokumentácie občana do EZKO
formulára
Zápis historických preskripčných údajov
Podanie objednávky na liek v lekárni
Získanie podporných informácii v preskripčnom procese
Vydanie lieku, optických pomôcok, zdravotných potrieb bez lekárskeho
ePreskripcia
predpisu
Vydanie elektronického receptu - bez nutnosti návštevy PZS
Informovanie sa o štatistických údajoch z ePreskripcie
Získanie informácií z liekopisu
Zadanie medikačných pravidiel a algoritmov
eMedikácia
Konzultovanie liekopisu
Zadanie rozhodnutia kategorizačnej komisie liekov
Informovanie sa o štatistických údajoch z eAlokácie
Podanie žiadanky na objednanie sa na plne hradený výkon
Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie - všetky odbery
eAlokácia
Podanie žiadanky na preferenčne objednanie sa
Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke na preferenčne objednanie sa
Informovanie sa o možnosti a podmienkach poskytnutia svojich
zdravotných záznamov PZS v iných krajinách EÚ
Podanie žiadosti o aktiváciu epSOS-EZKO
Poskytnutie preloženého pacientskeho sumáru do systému výmeny
Zdravotná starostlivosť v
zdravotných záznamov v rámci EÚ
EU pre občanov v SR
Zápis informácie o preskripčnom procese vykonanom občanovi SR
v krajine EU
Generovanie obsahu stránky EZKO vo formáte epSOS
Generovanie obsahu stránky epSOS vo formáte EZKO
Podanie žiadosti o sprístupnenie pacientskeho sumára občana EU
Zápis pacientskeho sumára a medikačného záznamu od občana EU
Zadanie relevantných informácií o poskytnutej zdravotnej starostlivosti
Zdravotná starostlivosť v
do prílohy pacientskeho sumára občana EU
SR pre občanov EU
Poskytnutie informácie o preskripčnom procese vykonanom občanovi
EU v SR
Získanie prekladu lekárskej terminológie medzi slovenčinou
Terminológia
a angličtinou vo vymedzenom rozsahu
Získanie prístupu k vzdelávacím témam eHealth
eLearning
Poskytnutie možnosti testovania v rámci vzdelávacích tém
Podanie žiadosti o vydanie eHealth IA token
Vydanie eHealth IA tokenu
Overenie vlastníctva a platnosti IA tokenu
Poskytnutie autentizácie zdravotníckeho profesionála prostredníctvom
Autentizácia v eHealth
IA tokenu
Poskytnutie autentizácie občana prostredníctvom IA tokenu
Overenie vlastníctva a platnosti autorizačnej karty
Získanie autorizovaných údajov z JRÚZ
Informovanie sa o statuse subjektu v eHealth
Poskytovanie referenčných Informovanie sa o rozsahu evidencie občana v JRÚZ
eHealth údajov
Informovanie sa o nakladaní s údajmi o občanovi v JRÚZ
Podanie žiadosti o zmenu údajov v JRÚZ
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Business doména

IS služba

Telemedicína

Zápis údajov z monitorovacieho systému do EZKO
Informovanie o reakcii znalostného systému na základe údajov
z monitorovacieho systému
Zadanie genetických údajov

Personálna genomika
Servisná podpora
občanom a zdravotníckym
pracovníkom
3.4.2

Získanie technickej podpory eHealth

Štúdia zameraná na služby eHealth na základe procesno-funkcionálnej analýzy

V rámci štúdie zameranej na služby eHealth na základe procesno-funkcionálnej analýzy bol
definovaný detailný procesný model eHealth. Procesný model eHealth slúžil ako jeden zo vstupov pre
definovanie elektronických služieb eHealth pre prvú a druhú prioritnú oblasť.
Nasledujúci obrázok znázorňuje prvú a druhú úroveň procesov definovaných v rámci eHealth
a označuje procesy zdravotníctva, ktoré boli dotknuté v rámci Štúdie pre prvú a druhú prioritnú oblasť.
Obr. 4 – Procesný model starostlivosti o zdravie občana

Procesný model starostlivosti o zdravie občana

Výkon starostlivosti o zdravie
2.0 Výkon starostlivosti o zdravie

1.0 Strategické riadenie
starostlivosti o zdravie
Riadenie
finančných
tokov

Riadenie
kvality a
kontroly

Politické riadenie

Komunitná
zdravotná
starostlivosť

Profesionálna
zdravotná
starostlivosť

Riadenie
informatizácie
zdravotníctva

Riadenie
akreditácie

Riadenie
legislatívy

Individuálna
zdravotná
starostlivosť

Verejné
zdravotníctvo

3.0 Financovanie starostlivosti
o zdravie
Riadenie
štandardizácie

Financovanie
poskytovania zdr.
starostlivosti

Financovanie
investícií v rámci
zdravotníctva

4.0 Ostatné procesy
Riadenie IT v
eHealth

Zdroj: KPMG

Riadenie IT v
NCZI

Obstarávanie

Vzdelávanie

Riadenie
ľudských zdrojov

Starostlivosť o
majetok

Výskum a vývoj

Procesy dotknuté v rámci štúdií uskutočniteľnosti pre prvú a druhú prioritnú oblasť
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Architektonický rámec

4.1
4.1.1

Analýza východiskového stavu eHealth
Popis súčasného stavu eHealth v zahraničí

Táto kapitola v krátkosti popisuje eHealth riešenia vo vybraných európskych štátoch. Pri výbere
referenčnej skupiny štátov, ktoré sme zahrnuli do tejto analýzy, sme vychádzali z workshopu
s projektovým tímom a tiež z predchádzajúcich štúdií. Hlavným kritériom boli podobnosť systému
poskytovania zdravotnej starostlivosti a vysoká úroveň eHealth v danom štáte.
Kapitola je rozdelená na dve časti. Prvá časť vychádza z najnovšieho Indexu Euro Health Consumer
Index 2009, ktorý bol vypracovaný pre EÚ a porovnáva jednotlivé štáty z hľadiska výkonnosti
a orientácie systému zdravotníctva na pacienta. Súčasťou tohto dokumentu je aj hodnotenie úrovne
eHealth v jednotlivých štátoch, ktoré tu bude použité.
V druhej časti je uvedená stručná charakteristika stavu eHealth v danej krajine, popis hlavných cieľov,
aktérov a najdôležitejších poskytovaných eHealth služieb. Nasleduje popis technologickej
a bezpečnostnej infraštruktúry podľa jednotlivých atribútov architektonického rámca, ktorý bol
vypracovaný na základe odpovedí relevantných zahraničných subjektov na pripravený dotazník počas
realizácie tohto projektu.
Úroveň eHealth podľa Health Consumer Index 2009
Tento index je vypracovaný každý rok a porovnáva úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti
v jednotlivých štátoch z pohľadu orientácie na pacienta. Nasledujúca tabuľka znázorňuje časť tohto
indexu zameranú na úroveň eHealth. Úroveň eHealth je hodnotená podľa šiestich ukazovateľov, ktoré
predstavujú základné služby eHealth – Využitie EHR, Elektronický transfer zdravotných dát medzi
PZS, Poskytovanie výsledkov laboratórnych vyšetrení priamo pacientom elektronicky, Existencia
eObjednávania pre pacientov, On-line prístup k informáciám o výške poplatku účtovaného poisťovni
za služby poskytované lekármi/klinikami, ePreskripcia.
Systém hodnotenia využíva trojstupňovú stupnicu. Zelené políčko v tabuľke znamená vysokú úroveň
zabezpečenia danej služby, béžové nízku úroveň a biele políčko znázorňuje, že daná služba nie je
ešte zavedená. Ak nie je možné danú službu v štáte zaviesť (kvôli systému zdravotníctva) je to
zohľadnené a v odpovedajúcom políčku je pomlčka.
Každej z týchto hodôt je priradený určitý počet bodov a ich súčtom dostaneme celkový počet bodov za
eHealth pre daný štát. Maximálny počet, ktorý bolo možné dosiahnuť je 75.

Švédsko

Slovinsko

Slovensko

Taliansko

Nórsko

Nemecko

Holandsko

Francúzsko

Fínsko

Dánsko

Vybrané ukazovatele
úrovne eHealth

Česká
republika

Obr. 5 – Výsledky Health Consumer Index 2009 za oblasť eHealth

Využitie EHR
Elektronický transfer
zdravotných dát medzi PZS
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Česká
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-

-

Poskytovanie výsledkov
laboratórnych vyšetrení
priamo pacientom
elektronicky
Existencia eObjednávania pre
pacientov
On-line prístup k informáciám
o výške poplatku účtovaného
poisťovni za služby
poskytované lekármi/klinikami
ePreskripcia
Celkový počet bodov za
kategóriu eHealth

38

63

50

33

63

38

50

33

29

38

54

Výsledný počet bodov za
všetky kategórie

667

819

721

778

863

787

740

671

560

668

762

Z tabuľky vyplýva, že najlepšie si vedú Dánsko a Holandsko, nasledované Švédskom Nórskom
a Fínskom. Z celkového počtu bodov za všetky kategórie je tiež zrejmé, že štáty, ktoré dosahujú
vysoké hodnotenia za úroveň eHealth, patria k štátom s najvyššou úrovňou poskytovania zdravotných
služieb všeobecne. Z 32 porovnávaných štátov boli len dva štáty hodnotené horšie ako Slovensko –
Rumúnsko a Grétsko. Tento výsledok potvrdzuje nízku úroveň elektronizácie zdravotníctva v
Slovenskej republike.
Charakteristika technologickej a bezpečnostnej infraštruktúry riešenia eHealth
V tejto časti sú zhrnuté výsledky odpovedí na dotazník, ktorý bol zaslaný predstaviteľom ministerstiev
zdravotníctva vybraných štátov, ktorí sú zodpovední za problematiku eHealth. V dotazníku boli
uvedené otázky na základné prvky riešenia eHealth v danej krajine podľa atribútov architektonického
rámca tak, ako sú popísané v kapitole 4.4.2.4. Tabuľky zobrazujú výsledky tohto dotazníka a sú veľmi
cenným materiálom pri posudzovaní konkrétneho riešenia pre slovenský eHealth. Pri každej krajine je
popísaná aj stručná charakterisktika eHealth spolu s najdôležitejšími poskytovanými službami.
Česká republika
Ministerstvo zdravotníctva ČR má najväčší vplyv na politiku vzťahujúcu sa k rozvoji eHealth v Českej
republike. Hlavné ciele eHealth sú postupné nahradenie existujúcich kariet zdravotného poistenia
čipovými kartami, zavedenie systému poskytovania verejných zdravotníckych informácií a rozvoj
informačnej siete. Jedna z najúspešnejších iniciatív v rámci e-Health v Českej republike je celoštátny
systém elektronických zdravotných záznamov, ktorý bol vyvinutý a je poskytovaný firmou IZIP a.s.
Systém zahŕňa aj ďalšie funkcie ako sú ePrescription, eMessages a eAlarming.
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Hlavné priority eHealth v Českej republike podľa Ministerstva zdravotníctva ČR sú:1


Elektronická zdravotná dokumentácia



ePreskripcia



Elektronická identifikácia poistenca a poskytovateľa zdravotníckych služieb, elektronický
platobný styk



Zdravotné registre NZIS a konsolidácia rezortných dát



Elektronizácia pre/postgraduálneho
a zdravotníckych zariadení



Dátové rozhranie komunikácií zdravotných
referenčných zdravotných záznamov



Klasifikačné systémy a eHealth Technology Assessment



Systémy podpory klinického rozhodovania, štandardy, klinické protokoly



Elektronizácia predávania dokumentu so zahraničnými platcami v CMU



Zdravotný informačný systém pre občanov (portál), vrátane údajov o kvalite

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

vzdelávania,

a

telemedicíny,

informačných

bezpečnostnej

registrov

systémov

infraštruktúry

zdravotníkov

a

podľa

centrálnych

atribútov

Česká republika
Strategická orientácia riešenia eHealth
Miera bezpečnosti
Počet operátorov eHealth

Vlastníctvo operátora

Architektúra prístupu k službám

Údajová základňa (registre)
Kompatibilita s eGovernmentom
Spôsob autentizácie

Štandard výmeny klinických údajov
Koncept PHR

1

Zdravie občana aj poskytovanie zdravotnej
starostlivosti
Vysoká nad úrovňou iných aplikácií eGovernment
Niekoľko – Projekty eHealth, ktoré budú realizované
v rokoch 2010 až 2013 spadajú do piatich okruhov.
Predpokladá sa rovnaký počet operátorov
Kombinované – Projekty eHealth budú financované
z Európskeho sociálneho fondu a žiadateľom bude
pravdepodobne vo všetkých prípadoch Ministerstvo
zdravotníctva ČR. Pri prevádzke, udržateľnosti
projektu, sa predpokladá účasť súkromného sektora
Centrálny bod prístupu – Momentálne existuje
viacero vstupných bodov k zdravotníckym službám
a informáciám – Národní zdravotnický informační
systém, Ordinace.cz, Medvik.cz, MedGate, portál
systému IZIP, ale predpokladá sa vytvorenie jedného
portálu – projekt EPORTAL
Distribuovaná
Používajú sa zdieľané služby eGovernmentu
Jeden overovací mechanizmus - Predpokladá sa
jednotná identifikácia poistenca a poskytovateľa
zdravotníckych služieb v nadväznosti na základné
registre VS (register obyvateľov, osôb, územnej
orientácie a práv a povinností)
HL7 v3
PHR ako integračný komponent

Návrh Koncepcie zdravotníctva na roky 2005-2009
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Česká republika
Použitie klinickej terminológie
Integračná architektúra domén
Údajová základňa (klinické údaje)
Dátový model EHR
Dátový model údajovej základne (registre)

SNOMED CT
Integračný hub v architektúre SOA
Distribuovaná
Založený na OpenEHR – plánované
Demografické údaje založené na archetypoch

Dánsko
Dánsko patrí ku krajinám s najrozvinutejším eHealth na svete. V rebríčkoch Európskej únie
hodnotiacich úroveň elektronizácie zdravotníctva sa pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach.
Informatizácia zdravotníctva patrí k najvyšším prioritám vlády. K tomuto účelu bol v Dánsku zriadený
Koordinačný výbor pre rozvoj IT, ktorý je zložený zo zástupcov miestnych samospráv, miest Kodaň
a Frederiksberg, regiónov a niektorých ministerstiev.
Hlavným strategickým dokumentom ohľadom eHealth je Národná stratégia pre digitalizáciu dánskych
zdravotných služieb na roky 2008-2012. Určuje strategické ciele eHealth pre dané obdobie.
Pre prístup k službám eHealth bol pre občanov zriadený centrálny prístupový bod – portál
sundhed.dk. Medzi najdôležitejšie služby poskytované v rámci eHealth patria:


Elektronický záznam pacienta – EHR



eMedikácia



ePreskripcia



eLaboratórium



Prenos obrazových informácií



Elektronické konzultácie



Elektronické záznamy do karty pacienta



Tele-medicína, atď.

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov

Dánsko
Strategická orientácia riešenia eHealth
Miera bezpečnosti
Počet operátorov eHealth

Vlastníctvo operátora
Architektúra prístupu k službám

Údajová základňa (registre)
Kompatibilita s eGovernmentom
Spôsob autentizácie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Štandardná ako v eGovernmente – prijatá legislatíva
k ochrane osobných dát
Niekoľko – National Board of Health, Sundhed.dk,
MedCom, Connected
Digital Health in Denmark, Regions and Municipalities
Verejné vlastníctvo
Centrálny bod prístupu – www.sundhed.dk – The
Health Portal (podľa typu užívateľa sú možné aj iné
vstupné body, napr. priamy prístup k národným
registrom)
Centralizovaná údajová základňa
Rozšírená
Jeden overovací mechanizmus – Jednorázové heslá
– pri narodení je každému občanovi pridelený
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Dánsko

Štandard výmeny klinických údajov

Koncept PHR
Použitie klinickej terminológie

Integračná architektúra domén
Údajová základňa (klinické údaje)

jedinečný osobný identifikátor. Občania a pacienti
majú prístup k svojim dátam po autentifikácii pomocou
digitálneho osobného certifikátu založeného na
národnom OCES štandarde. Zdravotnícky profesionáli
majú prístup k záznamom pacienta po získaní
súhlasu a lokálnej autentifikácii.
Nie je stanovený žiadny národný štandard, ale od
dodávateľov sa očakáva, že použijú relevantné
medzinárodné štandardy
PHR ako prezentačný komponent
Vykonávajú sa rozsiahle práce vo vzťahu k SNOMED
CT, ale štandard nie je systematicky implementovaný
(Dánsko patrí k členom IHTSDO – International
Health Terminology Standards Developmnet
Organisation, ktorá je zodpovedná za správu
štandardu SNOMED)
Priama vzájomná komunikácia
Kombinovaná

Fínsko
Fínsko patrí v úrovni informatizácie zdravotníctva v rámci EÚ k veľmi vyspelým štátom. Stratégia
informatizácie je zameraná na zdravie občana. V roku 2007 bola publikovaná tzv. 2007 eHealth
roadmap, ako strategický dokument, ktorý stanovil hlavné ciele pre rozvoj eHealth do budúcnosti
v súlade s Akčným plánom Európskej únie. Hlavným strategickým dokumentom v rámci eGovernment
je National Knowledge Society Strategy 2007-2015, prijatá v septembri 2006.
Organizácií, ktoré sa podieľajú na zavádzaní a prevádzke eHealth riešení je niekoľko. Hlavným
koordinátorom je Ministerstvom sociálnych vecí a zdravotníctva (Ministry of Social Affairs and Health).
K identifikácii pri použití eHealth služieb sú pre občanov používané občianske preukazy vo forme
smart ID kariet. Pre zdravotných profesionálov sú vydávané smart karty len pre účely eHealth.
Medzi najdôležitejšie služby zavedené v rámci eHealth patria:


Elektronický záznam pacienta



Národná databáza ePreskripcie



Telemedicínske aplikácie



eConsultation



eBooking

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov

Fínsko
Strategická orientácia riešenia eHealth

Miera bezpečnosti
Počet operátorov eHealth

Zdravie občana – Fínska stratégia využitia IKT
v zdravotníctve je budovaná na princípe orientácie na
kvalitnú a bezproblémovú službu občanom
Vysoká nad úrovňou iných aplikácií eGovernment
Niekoľko – Ministerstvo zdravotníctva je
koordinátorom eHealth; Inštitút je národným
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Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Fínsko

Vlastníctvo operátora
Architektúra prístupu k službám
Údajová základňa (registre)
Kompatibilita s eGovernmentom
Spôsob autentizácie
Štandard výmeny klinických údajov
Použitie klinickej terminológie
Integračná architektúra domén
Údajová základňa (klinické údaje)
Dátový model EHR
Dátový model údajovej základne (registre)

operátorom; KELA – Národná poisťovacia agentúra je
samostatná inštitúcia s vlastným rozpočtom, s ktorým
hospodári pod dozorom parlamentu. Rieši
problematiku archivácie a elektronickej preskripcie
(eArchiving, ePrescription) v rámci budovaných
eHealth služieb; ďalej sa na eHealth podieľajú
niektoré lokálne organizácie
Štátny
Viacero prístupových bodov
Centralizovaná údajová základňa
Základná
Viacero overovacích mechanizmov
HL7
Vlastná terminológia
Integračný hub v architektúre SOA
Kombinovaná
Vlastný návrh
Demografické údaje založené na archetypoch

Francúzsko
Úroveň zdravotných služieb poskytovaná občanom je vo Francúzsku na veľmi vysokej úrovni. Taktiež
informatizácia zdravotníctva je na vysokej úrovni. Prístup k elektronickým službám majú občania cez
oficiálny zdravotnícky webový portál pomocou elektronického podpisu. Tento je pod správou
Generálneho zdravotného direktorátu, spadajúceho priamo pod Ministerstvo zdravotníctva.
K identifikácii a autentifikácii bude použitá nová generácia čipovej karty "Vitale 2", ktorá spĺňa nové
IAS štandardy. Roll-out sa plánuje až v roku 2010.
Medzi hlavné poskytované služby eHealthu vo Francúzsku patria:


Osobný zdravotný spis (EHR)



ePreskripcia



eLaboratórium – prenos laboratórnych výsledkov



SESAM-Vitale systém – spája zdravotných profesionálov so systémom zdravotného poistenia,
umožňuje preplatenie nákladov pacientom od poisťovne do 5 dní, namiesto pôvodných 2 až 3
týždňov

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov

Francúzsko
Miera bezpečnosti
Počet operátorov eHealth

Vysoká nad úrovňou iných aplikácií eGovernment
Niekoľko – GIE SESAM-VITALE – (The Groupement d’Intérêt
Economique SESAM-Vitale / Economic Interest Group) je
poskytovateľ služieb systému SESAM-Vitale, ktorého
základnými úlohami sú technické poradenstvo, vývoj
a podpora programu SESAM-Vitale.
GIP CPS (Groupement d'Intérêt Public - Carte de
Professionnel de Santé) zabezpečuje vydávanie,
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Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Francúzsko

Vlastníctvo operátora
Architektúra prístupu k službám

Spôsob autentizácie
Štandard výmeny klinických údajov

spravovanie a personalizáciu kariet a prevádzku certifikačnej
autority
CNDA (Centre Niational de Dépôt at d’ Agrément)
Generálny zdravotný direktorát – spadajúci pod Ministerstvo
zdravia
Štátny
Viacero – Existuje oficiálny zdravotný portál, ktorý je
spravovaný Generálnym zdravotným direktorátom, pod
Ministerstvom zdravotníctva. K ďalším portálom patrí Plan
Cancer, slúžiaci k prevencii rakoviny
Čipové karty – elektronické identifikačné karty Vitale 2
HL7

Holandsko
Holandsko je považované za jednu z popredných krajín, čo sa týka využívania elektronického
zdravotníctva medzi všeobecnými lekármi. Hlavným cieľom holandskej vlády v IT politike v oblasti
zdravotnej starostlivosti je zlepšiť dostupnosť a kvalitu tým, že vytvorí predpoklady pre optimálne
a bezpečné používanie informačných a komunikačných technológií. Zavedenie elektronických
zdravotných záznamov (EHR) s príslušnou infraštruktúrou by malo fungovať ako páka pre iné
aplikácie informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve (napr. Telemedicína).
Holandské ministerstvo zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu spolupracuje s mnohými
organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve na vybudovaní národného systému pre bezpečnú
a spoľahlivú elektronickú výmenu zdravotníckych údajov. Bola vytvorená IT & Innovation Steering
Group, zložená z výberu zástupcov zastrešujúcej organizácie (Ministerstvo zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti a športu, NICTIZ, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti a poisťovne), ktorá sa
schádza raz za šesť týždňov pod vedením ministerstva, aby prijímala rozhodnutia a monitorovala
pokrok v oblasti IT a inovačných projektov.
Medzi najdôležitejšie poskytované služby eHealth patria:


Elektronický záznam pacienta – EHR



Špecifický elektronický zdravotný záznam všeobecného lekára – Electronic General
Practitioner’s Record



Špecifický elektronický záznam o medikácii – Electronic medication record



ePreskripcia – Elektronické predpisovanie liekov



eLaboratórium



ZorgDomein – Systém odovzdávania informácií o pacientovi medzi obvodným lekárom
a špecialistom

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov

Holandsko
Počet operátorov eHealth

Vlastníctvo operátora

Niekoľko – Department of Health; National IT Institute for
Healthcare in the Netherlands (NICTIZ) – podlieha Ministerstvu
zdravia, sociálnych vecí, športu a zdravotníctva; CSC Computer
Sciences B.V.
Štátny / Súkromný
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Holandsko
Architektúra prístupu k službám
Spôsob autentizácie

Štandard výmeny klinických
údajov
Použitie klinickej terminológie

Jeden vstupný bod do eHealth – centrálny eHealth portál
Kiesbeter.nl
Na identifikáciu a autorizáciu sa používa čipová karta s
elektronickým podpisom. Občanom je prilelený unikátny
identifikátor občanov (BSN) – Citizen service number
HL 7 / ISO 13606
Snomed – Holandsko patrí k členom IHTSDO (International
Health Terminology Standards Developmnet Organisation)

Nemecko
Hlavným cieľom nemeckej stratégie elektronického zdravotníctva je modernizácia systému zdravotnej
starostlivosti pomocou informačných a komunikačných technológií, s týmito úlohami: vytvoriť služby
viac orientované na občana, podpora starostlivosti zameraná na pacientov, zlepšenie kvality služieb,
zníženie nákladov a poskytovanie lepších údajov pre správu systému zdravotnej starostlivosti.
Základným konceptom nemeckej stratégie elektronického zdravotníctva sú "občanom riadené, osobné
elektronické zdravotné záznamy".
Jedným z najvýznamnejších projektov bolo zavedenie elektronickej zdravotnej karty
(Gesundheitskarte). K prístupu k službám eHealth sa používa elektronická čipová karta poistenca
(eGK – Elektronische Gesundheitskarte), ktorá je spojená s EHIC kartou (European Healthcare
Insurance Card).
Medzi najdôležitejšie zavedené služby patria:


Elektronický záznam pacienta – EHR



ePreskripcia



eLaboratórium



Informácie o poistnom krytí (on-line údaje o poistení)



Aplikácie telemedicíny



eHealth Card System

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov

Nemecko
Počet operátorov eHealth

Vlastníctvo operátora
Architektúra prístupu k službám

Spôsob autentizácie

Niekoľko – Gematik Gmbh – Asociácia, ktorá je zodpovedná
za implementáciu eHealth služieb a vydávanie profesijných
kariet; Fraunhofergesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung (Fraunhofer ISST); Zentralinstitut
für die kassenärztliche Versorgung (ZI); Federálne
ministerstvo zdravotníctva
Štátny / Súkromný
Viacero vstupných bodov – existuje tu veľké množstvo
zdravotných portálov, napr. www.aponet.de, Best-MED-Link
– The Medical Link Dictionary, Hlavný národný portál pre
zdravotných profesionálov, Spolkový zdravotnícky
monitorovací systém, atď.
Čipové karty – bola zavedená elektronická karta pacienta
eGK - elektronische Gesundheitskarte
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Európska únia

Nemecko
Štandard výmeny klinických údajov

HL7

Nórsko
Nórsko patrí v poskytovaní verejnej zdravotnej starostlivosti k veľmi vyspelým európskym štátom.
Zdravotnícke služby sú zabezpečované na troch úrovniach: národnej, regionálnej a lokálnej. Takto je
rozložená aj zodpovednosť za elektronické zdravotnícke služby. Najdôležitejším dokumentom ohľadne
stratégie eHealth na nasledujúce roky je National Health Plan for Norway (2007–2010). Za hlavný cieľ
stanovuje poskytovanie vysokokvalitných služieb, ktoré budú k dispozícii v prijateľnej vzdialenosti
a čakacích dobách a poskytovanie potrebnej pomoci každému, bez ohľadu na finančnú situáciu,
sociálne postavenie, vek, pohlavie a príslušnosť k etnickej skupine.
Medzi hlavné poskytované služby eHealth patria:


Elektronický záznam pacienta – EHR



ePreskripcia



PACS a Tele-medicína



Elektronická výmena informácií



Fórum pre pacientov



eObjednávanie (eBooking)

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov

Nórsko
Počet operátorov eHealth
Architektúra prístupu k službám

Niekoľko – KITH – Norwegian Centre for Informatics in Health
and Social Care
Viacero – Existuje informačný portál eGovernmente, ktorý
zahŕňa aj oblasť eHealth; Národný portál pre zdravotníckych
profesionálov – www.legeforeningen.no; Nórska zdravotnícka
knižnica (Norwegian Health Library) a dalšie portály
prevádzkované okresmi.

Taliansko
V Taliansku je zdravotná starostlivosť silne decentralizovaná. Regióny sú v značnej miere
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti nezávislé na centrálnej vláde. Toto spôsobuje veľké rozdiely
v úrovni informatizácie zdravotníctva v jednotlivých regiónoch. Medzi regióny, ktoré sú najvyspelejšie
v zavádzaní IKT v zdravotníctve patria Veneto, Lombardia a Emilia Romagna. Tieto sú v porovnaní
s ostatnými štátmi EÚ na pomerne vysokej úrovni, ale zvyšok regiónov výrazne zaostáva.
Hlavným prístupovým bodom ohľadne eHealth pre občanov je centrálny vládny portál Italia.gov.it,
ktorý zahŕňa eGovernment celkovo, ale obsahuje aj sekciu ohľadom eHealth.
Medzi hlavné eHealth služby patria (sú poskytované v určitých regiónoch, nie celoštátne):


Elektronický záznam pacienta – EHR



ePreskripcia



eRefferals



Poskytovanie zdravotníckych informácií pacientom



Emergency data management
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Základná charakteristika
architektonického rámca:

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

Európska únia

podľa

atribútov

Taliansko
Počet operátorov eHealth

Vlastníctvo operátora
Architektúra prístupu k službám

Spôsob autentizácie

Štandard výmeny klinických údajov

Niekoľko – za zavádzanie a prevádzku eHealth riešení sú
zodpovedné jednotlivé regióny, ktoré majú veľké právomoci
v oblasti zdravotníctva. Medzi najúpešnejšie patria regióny
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna
Štátny
Jeden vstupný bod do eHealth – Centrálny vládny portál
Italia.gov.it obsahuje sekciu eHealth, v ktorej sú informácie
o poskytovaných eHealth službách aj všeobecné zdravotné
informácie.
V regióne Lombardia funguje projekt NSIS (Nový
informačný systém pre zdravotnú starostlivosť) založený na
čipových kartách – smart cards, ktoré garantujú užívateľom
vstup do tohto IS.
Celonárodným projektom je zavedenie elektronickej
zdravotnej karty, ktorá neobsahuje čip, ale magnetický
prúžok.
HL7

Slovinsko
V roku 2005 bol slovinskou vládou publikovaný strategický plán pre eHealth do roku 2010
“eHealth2010 – Strategic plan for the Slovenian health sector informatisation. Medzi hlavné priority
patrí zlepšenie zdravia a preventívnej činnosti, formulovanie národnej politiky a stratégií umožňujúcich
a propagujúcich zdravý životný štýl, organizácia systému zdravotnej starostlivosti, financovanie
zdravotnej starostlivosti a vytvorenie modelu pre monitorovanie a hodnotenie kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti.
Hlavným orgánom, ktorý rozhoduje o projektoch eHealth v Slovinskej republike je Ministerstvo verejnej
správy. K zabezpečeniu identifikácie v prostredí eHealth sa používajú elektronické čipové karty, ktoré
dosiahli v roku 2000 celoštátne pokrytie. Tým sa Slovinsko zaradilo k prvým krajinám EÚ, ktoré tento
systém zaviedli.
Medzi najdôležitejšie poskytované služby patria:


Elektronický záznam pacienta – EHR



ePreskripcia



Telemedicínske aplikácie



Transfer snímok – Rádiologické PACS systémy



e-Birth projekt – Prepojenie a elektronická komunikácia medzi informačnými systémami
nemocníc a národnými registrami

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov

Slovinsko
Strategická orientácia riešenia eHealth
Miera bezpečnosti

Zdravie občana / Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti
Vysoká nad úrovňou iných aplikácií eGovernment
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Európska únia

Slovinsko
Počet operátorov eHealth

Vlastníctvo operátora
Architektúra prístupu k službám
Údajová základňa (registre)
Kompatibilita s eGovernmentom
Spôsob autentizácie

Štandard výmeny klinických údajov
Použitie klinickej terminológie
Integračná architektúra domén
Údajová základňa (klinické údaje)
Dátový model EHR

Jeden – Hlavným orgánom, ktorý rozhoduje o
projektoch eHealth je Ministerstvo verejnej správy
(Ministrstvo za javno upravo, Ministry of Public
Administration). Je zodpovedné za ich koordináciu
a implementáciu.
Štátny
Centrálny bod prístupu
Centralizovaná údajová základňa
Rozšírená
Jeden overovací mechanizmus: Čipové karty –
Slovinská republika patrí k prvým krajinám EÚ, ktoré
zaviedli elektronické karty na zabezpečenie
identifikácie v prostredí eHealth služieb
HL7
Vlastná terminológia
Integračný hub v architektúre SOA
Kombinovaná
Založený na OpenEHR

Švédsko
Aj keď Švédsko patrí k najvyspelejším štátom EÚ z hľadiska informatizácie zdravotníctva, ešte
donedávna boli riešenia eHealth vyvinuté bez celonárodnej stratégie eHealth. Boli vypracované
v spolupráci národných a regionálnych orgánov na dobrovoľnom základe. Organizácia "Carelink"
(založená v roku 2000) bola poverená pôsobiť ako spojovací článok medzi regionálnymi iniciatívami
k podpore využívania IT v zdravotníctve. Správna rada Carelink sa skladá zo zástupcov obcí,
regiónov, Národnej rady pre zdravie (The National Board of Health) a Apoteket AB (švédsky reťazec
lekární).
V roku 2005 Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí, Švédske združenie miestnych orgánov
a regiónov, Národná rada pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, agentúra liečiv, Národné
združenie švédskych lekární a Carelink založili národnú skupinu pre eHealth, ktorá mala za úlohu
vypracovať národnú stratégiu eHealth. Stratégia bola zverejnená v marci 2006.
Veľmi dôležitým prvkom eHealth vo Švédsku je Sjunet – spoločná telekomunikačná sieť, ktorá bola
implementovaná v roku 2002 a spája všetky nemocnice, centrá primárnej starostlivosti, krajské úrady
a lekárne.
Medzi základné poskytované eHealth služby patria:


Elektronické zdravotné záznamy – EHR



ePreskripcia – Elektronické predpisovanie liekov



eMedikácia



(eLaboratórium – Elektronické prepojenie s laboratóriami



Tele-medicína

Základná charakteristika
architektonického rámca:

technologickej

a

bezpečnostnej

infraštruktúry

podľa

atribútov
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Európska únia

Švédsko
Počet operátorov eHealth

Štandard výmeny klinických údajov
Použitie klinickej terminológie

4.1.2

Niekoľko – Carelink je organizácia zriadená za účelom
rozvoja ICT a zabezpečenia jednotnej národnej informačnej
infraštruktúry. Carelink sa 1.1. 2008 zlúčil s organizáciou
Sjukvårdsrådgivningen. Carelink je rovnako koordinačným
partnerom národných projektov, ktoré sa dotýkajú rozvoja
ICT v oblasti zdravotnej starostlivosti.
HL7 / EN 13606
Snomed – patrí k členom IHTSDO (International Health
Terminology Standards Developmnet Organisation)

Popis súčasného stavu technologickej a bezpečnostnej infraštruktúry v SR

Východiskom pre popis súčasného stavu je materiál „Správa o stave informatizácie v rezorte
zdravotníctva“ prerokovaný vládou SR 26. marca 2008 a materiál „Strategické ciele eHealth - kľúčový
nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku“ schválený uznesením
vlády SR 16. júla 2008.
Stav informatizácie na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR)
Budovanie, rozvoj a správu informačných systémov na MZ SR zabezpečuje Odbor informatiky
MZ SR vykonávaním nasledujúcich činností:


Zabezpečuje prevádzku a rozvoj komplexného administratívno – riadiaceho informačného
systému KARIS



Zabezpečuje prevádzku systému LOTUS NOTES (LN) - SW prostredie určené pre pracovné
skupiny, ktoré umožňuje efektívnu spoločnú administratívnu prácu. Základom je elektronický
dokument, ktorý môže mat' textový, grafický či iný formát (zvukový alebo obrazový). Program
umožňuje zdieľanie, využívanie a tvorbu dokumentov (informácii) jednotlivými členmi pracovnej
skupiny, bez ohľadu na ich umiestnenie v priestore a čase



V rámci prevádzkovaného aplikačného programového vybavenia (APV) sa na MZ SR používa
viacero SW produktov orientovaných na odbornú resp. profesijnú aplikačnú podporu pre


personalistiku, mzdy a dochádzku,



účtovníctvo a skladové hospodárstvo,



zber a vyhodnocovanie údajov pre rozpočet (IVES),



právnický SW (JURIX, ASPI),



SW pre ekonomizáciu nemocníc (VEIS),



SW pre farmaceutov (AISLP) a ďalšie.



Spravuje koncový uzol vládnej siete GOVNET a webovú stránku ministerstva



Spravuje špecializované informačné systémy na ministerstve (napr. GIS)

V súčasnosti je na zabezpečenie týchto činnosti na MZ SR pripojených 246 pracovných staníc
rôznych značiek v rôznej HW konfigurácií. Viaceré z 9 používaných serverov už nevyhovujú súčasným
požiadavkám kladeným na IKT. Ako serverovské platformy sú používané Microsoft Windows, Sun
Solaris, FreeBSD a Redhat Linux a Lotus Domino.
Stav informatizácie v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI)
NCZI postupne buduje a prevádzkuje tieto rezortné informačné systémy a vlastné informačné
systémy:


Centrálny zdravotnícky informačný systém, ktorý má dva subsystémy:


Informačný systém zdravotníckych indikátorov,



Elektronický štatistický zdravotnícky informačný systém,
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Knižničný informačný systém Rapid Library, ktorý bol v roku 2007 nahradený novou verziou
Advanced Rapid Library,



Informačný systém práce a mzdy – IS HUMAN firmy HOUR,



Ekonomický informačný systém firmy DATALOCK – využíva moduly účtovníctvo a majetok.

Centrálny zdravotnícky informačný systém sa v NCZI buduje a prevádzkuje ako ťažiskový informačný
systém s celoslovenskou pôsobnosťou. Dátový obsah tvoria:


Národné administratívne registre,



Výkazy zdravotníckej štatistiky,



Hlásenia o zdravotnom stave,



Národné zdravotné registre.

Stav informatizácie na Úrade verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)
Jednou z priorít vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva na roky 2006-2010 je
postupne zabezpečiť dobudovanie IS ÚVZ v týchto oblastiach:


oblasť kontroly a ochrany zdravej výživy,



oblasť kontroly a starostlivosti o mladú generáciu,



oblasť kontroly vplyvu faktorov životného prostredia,



oblasť preventívneho pracovného lekárstva,



oblasť ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia,



oblasť sledovania a prevencie šírenia nákazlivých ochorení,



oblasť rozvoja aktivít podpory zdravia populácie,



oblasť administratívna a dokumentačná.

Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 až 2010 predpokladala kooperáciu jednotlivých
IS v rámci siete verejného zdravotníctva a následne kompatibilitu s pripravovaným Národným
zdravotným informačným systémom. Súčasný IS ÚVZ v SR má v sebe aplikované technológie, ktoré
umožnia prepojenie IS do celonárodnej zdravotníckej informačnej siete.
Stav informatizácie v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
ŠÚKL, ako štátny regulačný orgán pre oblasť liečiv a zdravotníckych pomôcok, prevádzkuje vnútorný
informačný systém o liekoch, ktorý zaznamenáva tok informácií od podania žiadosti klienta až po
vydanie príslušného rozhodnutia. Pokrýva evidenciu väčšiny kľúčových informácií, ktoré umožňujú
prehľad o stave úloh a operatívne analyzovať i riadiť pracovný proces. Jeho súčasťou je aj aktuálny
zoznam registrovaných liekov v Slovenskej republike a ďalšie číselníky.
Nová internetová stránka ŠÚKL bola na báze flexibilného redakčného systému koncipovaná ako
primárny prvok sprostredkovania elektronického kontaktu so svetom. Má slúžiť odbornej i laickej
verejnosti, ktorá v nich nájde informácie o aktivitách ŠÚKL, možnosť interaktívneho vyhľadávania
informácií o registrovaných liekoch a ďalšie zoznamy (zdravotnícke pomôcky, výdajne zdravotníckych
pomôcok, lekárne, laboratóriá). V zmysle projektu eHealth sa ŠÚKL snaží implementovať interaktívny
webový komunikačný nástroj na komunikáciu s klientom – žiadateľom, resp. držiteľom registračného
rozhodnutia.
Stav informatizácie Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS)
Pre popis informatizácie PZS sme definovali niekoľko kritérií, ktoré by mali jasne vyjadriť úroveň
informatizácie daného typu PZS. Tieto kritériá boli rozdelené do troch oblastí: IT vybavenie,
Zabezpečenie a Podporné kritériá. Sú uvedené v nasledujúcom obrázku:
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Obr. 6 – Kritériá hodnotenia stavu informatizácie PZS
IT vybavenie

Zabezpečenie

 Vybavenie HW

 Aplikačná bezpečnosť

 Počítačové siete

 Fyzická bezpečnosť

 Internetové pripojenie

 Prístupové práva

Kritériá
hodnotenia
stavu
informatizácie
PZS

 Zálohovanie údajov

 IT gramotnosť zamestnancov
 Zapojenie do systému eHealth

Podporné kritériá

Pre každý druh poskytovateľa ZS bolo vypracované hodnotenie všetkých týchto kritérií:

Stav informatizácie v zariadeniach ambulantnej starostlivosti

Kritériá hodnotenia
Vybavenie HW
Počítačové siete
Internetové pripojenie
IT bezpečnosť
Fyzická bezpečnosť
Prístupové práva
IT gramotnosť zamestnancov
Zapojenie do systému eHealth
Zálohovanie údajov

Hodnotenie
Zastaralé vybavenie – prevládajú staršie počítače
Používané v malej miere, väčšinou sa jedná o siete bez
štruktúrovanej kabeláže
Internetové pripojenie má približne polovica zariadení ambulantnej
starostlivosti
Váčšinou nie sú definované bezpečnostné pravidlá
a bezpečnostná ochrana pred vírusmi je na nízkej úrovni
Štandardná úroveň
Na úrovni operačného systému
Štandardná úroveň
Absentujú štandardy pre interoperabilitu IS s národnými IS
Nedostatočné

Stav informatizácie nemocníc

Kritériá hodnotenia
Vybavenie HW
Počítačové siete

Hodnotenie
Zastaralé vybavenie – prevládajú staršie počítače
Nemocnice sú vo veľkej miere počítačovými sieťami vybavené
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Hodnotenie
Internetové pripojenie má približne polovica zariadení ambulantnej
starostlivosti
Nie je definovaná konzistentná stratégia realizácie IT bezpečnosti
Štandardná úroveň
Na úrovni (sieťového) operačného systému a tiež oddelene na
prístup do špecializovaného informačného systému
Štandardná úroveň
Absentujú štandardy pre interoperabilitu IS s národnými IS
Nedostatočné

Stav informatizácie v zariadeniach Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)

Kritériá hodnotenia
Vybavenie HW
Počítačové siete
Internetové pripojenie
IT bezpečnosť
Fyzická bezpečnosť
Prístupové práva
IT gramotnosť zamestnancov
Zapojenie do systému eHealth
Zálohovanie údajov

Hodnotenie
Zastaralé vybavenie – prevládajú staršie počítače
SVaLZ sú vo veľkej miere počítačovými sieťami vybavené
Internetové pripojenie má približne polovica zariadení ambulantnej
starostlivosti
Nie je definovaná konzistentná stratégia realizácie IT bezpečnosti
Štandardná úroveň
Na úrovni (sieťového) operačného systému a tiež oddelene na
prístup do špecializovaného informačného systému
Štandardná úroveň
Absentujú štandardy pre interoperabilitu IS s národnými IS
Nedostatočné

Stav informatizácie v zariadeniach Liečebné ústavy a iné špecializované zariadenia (LÚŠZ)

Kritériá hodnotenia
Vybavenie HW
Počítačové siete
Internetové pripojenie
IT bezpečnosť
Fyzická bezpečnosť
Prístupové práva
IT gramotnosť zamestnancov
Zapojenie do systému eHealth
Zálohovanie údajov

Hodnotenie
Zastaralé vybavenie – prevládajú staršie počítače
Liečebné ústavy sú vo veľkej miere počítačovými sieťami
vybavené
Internetové pripojenie má približne polovica zariadení ambulantnej
starostlivosti
Nie je definovaná konzistentná stratégia realizácie IT bezpečnosti
Štandardná úroveň
Na úrovni (sieťového) operačného systému a tiež oddelene na
prístup do špecializovaného informačného systému
Štandardná úroveň
Absentujú štandardy pre interoperabilitu IS s národnými IS
Nedostatočné
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Stav informatizácie v zariadeniach Záchrannej zdravotnej služby (ZZS)

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie

Vybavenie HW
Počítačové siete
Internetové pripojenie
IT bezpečnosť
Fyzická bezpečnosť
Prístupové práva
IT gramotnosť zamestnancov
Zapojenie do systému eHealth
Zálohovanie údajov

Zastaralé vybavenie
Používané v malej miere
U všetkých ZZS
Nie je definovaná konzistentná stratégia realizácie IT bezpečnosti
Štandardná úroveň
Na úrovni operačného systému
Štandardná úroveň
Absentujú štandardy pre interoperabilitu IS s národnými IS
Nedostatočné

Inštitucionálne zabezpečenie informatizácie zdravotníctva
V súčasnosti sú na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) činné v oblasti
informatizácie zdravotníctva nasledujúce štruktúry:


Rada ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre informatiku a štatistiku



Komisia eHealth pri Rade ministra zdravotníctva SR pre informatiku a štatistiku



Odbor informatiky MZ SR (OI)
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Zhrnutie
Na základe skutočností uvedených v správe možno konštatovať, že informatizácia zdravotníctva, i keď
je jednou z kľúčových priorít vlády SR na obdobie rokov 2006 až 2010, bola pomalá a stanovené
úlohy sa v rámci daných možností (najmä finančných prostriedkov, pridelených rezortu zdravotníctva
na tento účel) plnili v obmedzenom rozsahu. Preto sa aj SR nachádza v rámci EÚ na konci rebríčka
eHealth.
Obr. 7 – Informačné systémy v rezorte zdravotníctva

Znázornenie informačných systémov v zdravotníctve
Ministerstvo
zdravotníctva SR

Poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti

IS Ministerstva
zdravotníctva

Zariadenia ambulantnej starostlivosti

…..
Nemocnice

Organizácie
v pôsobnosti MZ SR
IS NCZI
IS Úradu verejného
zdravotníctva SR

…..
Spoločné vyšetrov. a liečebné zložky

…..
Liečebné ústavy a iné špec. zariadenia

…..

…..

Zariadenia záchrannej zdravot. služby

IS Štátneho ústavu pre
kontrolu liečiv

4.1.2.1

…..

Závery
 Absencia štandardov pre
interoperabilitu
jednotlivých IS systémov
s národnými IS a
zapojenie do systému
elektronického
zdravotníctva
 Väčšina organizácií nemá
definovanú konzistentnú
stratégiu realizácie IT
bezpečnosti v rámci svojej
IT infraštruktúry
 Jednotlivé IS v rezorte nie
sú prepojené
 Zastaralé HW/SW
vybavenie

Bezpečnosť v rámci informatizácie verejnej správy

Informatizácia verejnej správy na Slovensku prebieha vďaka Operačnému programu informatizácie
spoločnosti výrazným spôsobom. V relatívne krátkom čase sa v rámci prioritnej osi 1 – Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb OPIS budújú komplexné informačné správy riešiace
agendy na úsekoch správy povinných osôb s cieľom poskytovať elektronické služby s maximálnou
mierou sofistikácie. Pre jednotlivé IS VS bol zvolený hybridný model, keď časť komunikácie
s občanom bude riešená cez spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy a časť cez vlastné
komunikačné mechanizmy povinnej osoby. Ako základný autentifikačný a autorizačný prostriedok
NKIVS predpokladá používanie eID karty občana so zabudovaným elektronickým podpisom.
Dá sa predpokladať, že v najblyžšej dobe dôjde v súlade s NKIVS k radikálnej premene informačného
prostredia eGovernmentu smerom od spracovávania papierovej agendy k integrovaným elektronickým
službám, k zrovnoprávneniu papierovej a elektronickej komunikácii a k všeobecnému používaniu ZEP.
Metodický pokyn k riadeniu informačnej bezpečnosti
Relevantnými dokumentami pre oblasť bezpečnosti budovaných informačních systémov v rámci OPIS
sú Národná stratégia informačnej bezpečnosti a Výnos Ministerstva financií SR o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy, ďalej tiež Výnos MF SR. Tento výnos vychádza z normy STN
ISO/EIC 27001.
Na základe výnosu MF SR je oblasť bezpečnosti členená nasledovne:
Oblasť architektúry riadenia


§ 27 Riadenie informačnej bezpečnosti
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§ 28 Personálna bezpečnosť



§ 29 Manažment rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti



§ 30 Kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti

Európska únia

Oblasť (minimálneho) technického zabezpečenia


§ 31 Ochrana proti škodlivému kódu



§ 32 Sieťová bezpečnosť



§ 33 Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia



§ 34 Aktualizácia softvéru



§ 35 Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov



§ 36 Periodické hodnotenie zraniteľnosti



§ 37 Zálohovanie



§ 38 Fyzické ukladanie záloh



§ 39 Riadenie prístupu



§ 40 Aktualizácia informačno-komunikačných technológií



§ 41 Účasť tretej strany

Aby dokázal SORO OPIS (Ministerstvo financií SR) čeliť týmto výzvam, bol pripravený Metodický
rámec pre projekty prioritnej osi 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
OPIS – Riadenie informačnej bezpečnosti. Tento dokument detailne rozpracováva oblasť riadenia
informačnej bezpečnosti (§ 27) a definuje Riadenie informačnej bezpečnosti v životnom cykle modulu
IISVS. V rámci predpokladov prostredia RIB metodika definovala nasledujúce aktivity:


Riadenie informačnej bezpečnosti počas riadenia projektu



Riadenie informačnej bezpečnosti počas prevádzky

Predpoklady prostredia Riadenia informačnej bezpečnosti


V rámci predpodkladov prostredia RIB metodika definovala nasledujúce aktivity:



Riadenie informačnej bezpečnosti



Vypracovanie a schválenie bezpečnostnej politiky



Stanovenie rolí, zodpovedností a úloh pre RIB



Riadenie rizík



Zriadenie rámca pre riadenie rizík



Vypracovanie analýzy kritických procesov a kritických IS



Vypracovanie stratégie obnovy činností pre kritické IS



Personálna bezpečnosť



Zabezpečenie personálnej bezpečnosti



Kontrolné mechanizmy



Zriadenie kontrolných mechanizmov



Ďalšie oblasti informačnej bezpečnosti



Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia



Zabezpečenie technologickej bezpečnosti (antivírus, sieťová bezpečnosť)



Zavedenie manažmentu bezpečnostných incidentov a výpadkov



Zavedenie organizačných a personálnych opatrení na riadenie prístupov



Zaistenie podmienok pre činnosť tretích strán

Riadenie informačnej bezpečnosti počas riadenia projektu
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V rámci RIB počas riadenia projektu boli v metodickom rámci definované nasledovné bezpečnostné
aktivity pre národné projekty v rámci OPIS:


Definovanie bezpečnostných cieľov



Definovanie bezpečnostnej architektúry



Odsúhlasenie funkčnej a technickej špecifikácie riešenia



Odsúhlasenie systémovej dokumentácie



Vypracovanie testovacích scenárov



Testovanie



Akceptácia riešenia

Riadenie informačnej bezpečnosti počas prevádzky
V rámci RIB počas riadenia projektu boli v metodickom rámci definované nasledovné bezpečnostné
pre všetky procesy prevádzky podľa metodiky ITIL.
Koncept bezpečnosti Ústredného portálu verejnej správy
Centrálnym prístupovým komponentom k elektronickým službám bude ústredný portál verejnej správy,
takže koncept jeho bezpečnosti definuje základnú úroveň bezpečnosti v eGovermente. Koncept
bezpečnosti ÚPVS je postavený na nasledujúcich princípoch:
Spoľahlivú výmenu informácií je potrebné realizovať v rámci odsúhlasenej jednotnej bezpečnostnej
politiky, ktorá je podriadená pravidlám a praktikám zabezpečujúcim ochranu informácií a ich bezpečnú
distribúciu.
Jednotnú bezpečnostnú politiku umožní uplatniť centrálny autentifikačný mechanizmus v rámci
centrálneho systému správy identít.
Pre zabezpečenie prístupu k interaktívnym (portálovým) službám je potrebné zabezpečiť bezpečnú
identifikáciu a autentifikáciu občana, t.j. možnosť spoľahlivo určiť, ktorý občan k týmto službám
pristupuje. Pre tieto účely nie je možné z legislatívnych a bezpečnostných dôvodov využiť zaručený
elektronický podpis.
Na základe vyššie uvedeného bolo navrhnuté používanie autentifikačného certifikátu pre účely
autentifikácie jeho držiteľa pri prístupe k službám verejnej správy. IAM riešenie bude podporovať
autentifikáciu identít na základe verejných kľúčov a príslušných certifikátov.
Zoznam všetkých podporovaných autentifikačných prostriedkov je vedený v systéme IAM, napríklad
certifikáty, one-time password tokeny, heslá. Bez definovania bezpečnostných požiadaviek na úroveň
bezpečnosti pri využívaní jednotlivých služieb eGovernmentu je potrebné využívať najsilnejší spôsob
autentifikácie – autentifikácia protokolmi verejnej kryptografie využitím certifikátov. Z pohľadu
bezpečnosti komunikácie medzi systémami a obmedzenia možného úniku údajov je jednoznačne
preferovaným konečným spôsobom autentifikácie pre informačné systémy použitie certifikátov
a vzájomná autentifikácia pomocou nich. Identity v roli občana sa budú autentifikovať eID kartou, na
ktorej budú relevantné autentifikačné certifikáty.
Z analýzy bezpečnostných požiadaviek na autentifikáciu, ktorá by bola z pohľadu legislatívy
nevyhnutná a nebola jednoducho napadnuteľná útočníkmi, vyplynulo, že jediné možné riešenie je
využitie čipových technológií. Čipové technológie umožnia niesť autentifikačný PKI kľúč a príslušný
certifikát a sú integrovateľné do PKI infraštruktúr.
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Vyhodnotenie komponentov eHealth

Vyhodnotenie komponentov tvorí prílohu tejto štúdie; hlavné príncipy vyhodnotenia sú zhnuté nižšie.
Cieľom vyhodnotenia komponentov eHealth je vecná dekompozícia Národného programu
informatizácie zdravotníctva Slovenskej republiky (eHealth) na jeho jednotlivé komponenty, určenie
ich vzájomných väzieb, vzájomnej logickej nadväznosti a postupnosti ich realizácie.
Z pohľadu programového riadenia spĺňa Národný program informatizácie zdravotníctva SR svojím
charakterom a zložitosťou všetky atribúty komplexného programu (je unikátny, jedinečný,
neopakovateľný, dlhodobý, interdisciplinárny; má veľa činností, špeciálnu organizačnú štruktúru,
vysoké náklady, veľa zdrojov, veľký počet subprojektov...). Pre jeho úspešné zvládnutie je preto
bezpodmienečne nutné postupovať v súlade s princípmi programového manažmentu.
Na základe uvedených princípov musí byť v jednom z prvých krokov programového riešenia eHealth
vykonaná jeho vecná dekompozícia – rozklad obsahu programu na menšie (relatívne samostatné)
komponenty tak, aby bola viditeľná jeho komplexnosť a bolo uľahčené jeho riadenie a kontrola.
Vecná dekompozície zahŕňa:


rozdelenie programu na komponenty



určenie vzájomných závislostí medzi komponentmi



určenie vzájomnej logickej nadväznosti komponentov

Vecná dekompozícia programu eHealth
Rozdelenie programu na komponenty
V programe eHealth bolo identifikovaných 45 komponentov, ktoré je možné logicky zoskupiť do 7-mich
základných oblastí:








Normatívna oblasť, zahŕňa komponenty:


Národná legislatíva



Legislatíva EÚ



Národné normy a dátové štandardy / rozhrania



Medzinárodné normy a dátové štandardy / rozhrania



Architektonický rámec



Certifikácia / akreditácia / HTA

Oblasť technickej infraštruktúry, zahŕňa komponenty:


Sieťová vrstva HIN (Health Information Network)



Podpora HIN



Dátové úložiská v rámci HIN



PKI infraštruktúra pre HIN a eHealth

Oblasť dátovej infraštruktúry, zahŕňa komponenty:


Registre a MPI (Master Pacient Index)



Infraštruktúra pre EHR (Electronic Health Record) vrátane terminologickej základne



Infraštruktúra pre EDS (Emergency Data Set)

Oblasť aplikačnej infraštruktúra, zahŕňa komponenty:


Národný zdravotný portál (ako prezentačná vrstva pre NZIS)



SwitchPoint



Elektronický preukaz PZS



Elektronický preukaz poistenca



Infraštruktúra pre ePreskripciu



Infraštruktúra pre elektronické výkazníctvo / výkony v eHealth
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Integračný middleware

Oblasť aplikácií na úrovni PZS (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti), zahŕňa komponenty:


Ambulantné IS



Lekárenské IS



Laboratórne IS



Rádiodiagnostické IS - PACS



Nemocničné IS



Národná transfúzna služba



IS medicínsku časť pre IZS (Integrovaný záchranný systém)



IS pre záchranné služby

Oblasť ďalších služieb nad NIS a HIN, zahŕňa komponenty:


Objednávanie / eReferrals



ePreskripcia



Informatizácia verejného zdravotníctva



Monitoring a hodnotenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti



Integrácia aplikácií do Národného zdravotného portálu



Call centrum pre eHealth



Telemedicína



Evidence-Based Medicine electronic Decision Support (EBMeDS)



IT podpora DRG (Diagnosis Related Group)



EÚ mobilita pacienta



eLearning v eHealth



IT v nových oblastiach medicíny



Výskum a vývoj v oblasti eHealth



Viacnásobné využitie tokenu v eHealth



Integrácia s eGovernment



Celospoločenská akceptácia a mediálna podpora

Oblasť IS súvisiacich s eHealth, zahŕňa komponent:


Informatizácia subjektov v rezorte zdravotníctva

Matica závislostí komponentov
Pre vyhodnotenie komponentov bola sostavená matica závislostí komponentov, ktorá schématicky
znázorňuje vzťahy medzi jednotlivými komponentmi eHealth. Matica slúži pre nasledujúce hodnotenie
závislostí komponentov (matica je uvedená v prílohe 2 – Vyhodnotenie komponentov programu
eHealth).
Hodnotenie závislostí komponentov
Na základe vyšše popsanej matice závislostí bol pre jednotlivé komponenty vypočítaný rating
s využitím nasledovných váhových koeficientov:


v prípade, že od daného komponentu niektorý ďalší komponent silne závisí, do ratingu daného
komponentu prispeje hodnotou 46,



v prípade, že od daného komponentu niektorý ďalší komponent závisí, do ratingu daného
komponentu prispeje hodnotou 2,



v prípade, že od daného komponentu niektorý ďalší komponent závisí v menšej miere, do
ratingu daného komponentu prispeje hodnotou 1,



v prípade, že od daného komponentu niektorý ďalší komponent dostáva podnety a požiadavky,
do ratingu daného komponentu prispeje hodnotou 1.
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Hodnoty váhových koeficientov boli určené na základe počtu komponentov s využitím nasledovných
výpočtov a úvah:


pomer váhových koeficientov pre sZ a Z (23:1) bol určený ako priemer


maximálneho pomeru - v prípade silnej závislosti (sZ) jedného komponentu od daného
komponentu musí byť rating vyšší ako v prípade, že by od komponentu bol závislý (Z)
veľký počet komponentov (maximálne 44) – pomer 45:1,



minimálneho pomeru - silná závislosť (sZ) má rovnakú váhu ako závislosť (Z) – pomer 1:1,



pomer váhových koeficientov pre Z a mZ (2:1) bol určený na základe úvahy, že jedna
závislosť (Z) zodpovedá dvom závislostiam v menšej miere (mZ),



prenásobením uvedených pomerov vznikol celkový pomer váhových komponentov pre sZ,
Z a mZ – 46:2:1,



váhový koeficient prípadu, že od daného komponentu dostáva podnety iný komponent (P) nie
je vyšší ako váhový koeficient závislosti v menšej miere (mZ)

Výsledkom takéhoto hodnotenia je nasledujúca tabuľka, v ktorej sú jednotlivé komponenty zotriedené
podľa ratingu zostupne.
Tab. 5 – Hodnotenie závislostí komponentov
P.č.

Komponent

5

Architektonický rámec

1

sZ

Z

mZ

P

Rating

11

13

11

7

550

Národná legislatíva

8

17

16

2

420

7

Sieťová vrstva HIN

7

11

13

3

360

14

Národný zdravotný portál

6

9

7

12

313

25

Nemocničné IS

5

9

3

21

272

43

Integrácia s eGovernmentom

5

14

11

3

272

9

Dátové úložiská v rámci HIN

5

10

9

7

266

42

Viacnásobné využitie tokenu

5

10

10

4

264

16

Elektronický preukaz PZS (HPI)

5

9

6

8

262

10

PKI infraštruktúra v rámci HIN

4

11

7

6

219

2

Legislatíva EÚ

4

4

26

0

218

3

Národné normy a dátové štandardy

3

14

21

1

188

11

Registre

3

13

15

7

186

17

Elektronický preukaz poistenca

3

14

3

8

177

21

Samostatné ambulantné IS

3

7

3

21

176

30

ePreskripcia

3

11

2

11

173

32

Monitoring / hodnotenie poskyt. ZS

3

2

2

24

168

13

Infraštruktúra pre EDS

3

4

10

9

165

23

Samostatné laboratórne IS

3

0

4

16

158

4

Medzinárodné normy a štandardy

2

14

25

1

146

22

Samostatné lekárenské IS

2

4

4

18

122

29

Objednávanie / eRefferals

1

7

7

14

81

33

Integrácia aplikácií do NZP

1

10

3

12

81

12

Infraštruktúra pre EHR

1

10

6

7

79
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P.č.

Komponent

P

Rating

38

EÚ mobilita poistenca / pacienta

1

4

2

23

79

27

IS pre Integrovaný záchr. systém

1

7

3

13

76

18

Infraštruktúra pre ePreskripciu

1

4

11

10

75

28

IS pre záchranné služby

1

6

4

11

73

24

Rádiodiagnostické IS / PACS

1

3

4

15

71

20

Integračný middleware

0

8

17

9

42

35

Telemedicínske aplikácie

0

5

7

19

36

40

IT v nových oblastiach medicíny

0

3

3

24

33

19

Infraštruktúra pre el. clearing

0

7

6

10

30

26

IS národnej transfúznej služby

0

6

3

15

30

31

Informatizácia verejného zdrav.

0

3

2

22

30

15

Switch Point

0

6

8

8

28

6

Certifikácia / akreditácia / HTA

0

9

1

3

22

8

Podpora HIN

0

6

7

3

22

34

Call centrum pre eHealth

0

3

3

12

21

41

Výskum a vývoj v oblasti eHealth

0

2

2

13

19

44

PR / celospoločenská akceptácia

0

1

0

17

19

36

Evidence based medicine support

0

1

0

14

16

37

IT podpora DRG

0

1

0

13

15

45

IS subjektov verejnej správy v zdrav.

0

1

0

8

10

39

eLearning v eHealth

0

0

2

7

9

Pri zohľadnení uvedených ratingov jednotlivých komponentov môžu byť analogickým spôsobom
ohodnotené aj základné oblasti eHealth, pričom jednotlivé ratingy v tomto prípade boli vypočítané ako
aritmetický priemer ratingov komponentov zahrnutých v príslušnej oblasti.
Tab. 6 – Rating základných oblastí eHealth
P.č.

Oblasť

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Normatívna oblasť
Oblasť technickej infraštruktúry
Oblasť dátovej infraštruktúry
Oblasť aplikačnej infraštruktúry
Oblasť aplikácií na úrovni PZS
Oblasť ďalších služieb nad NIS a HIN
Oblasť IS súvisiacich s eHealth

Rating

257,33
216,75
143,33
132,43
122,25
82,25
10,00
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Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth ďalej obsahuje slovné vyhodnotenie
všetkých jednotlivých komponentov a schématické znázornenie závislosti daného komponentu na
ostatných komponentoch programu eHealth. Celkovo bolo vyhodnotených 45 komponentov programu
eHealth.
4.3

Katalóg požiadaviek na posúdenie architektonického rámca

Katalóg požiadaviek je zložený z dvoch častí – úvodnej časti a katalógu požiadaviek, ktorý obsahuje
prehľad jednotlivých požiadaviek a ich atribúty. Boli zavedené nasledujúce atribúty požiadaviek:


Funkčná doména a subdoména – domény sú zoskupené do oblastí eHealth služby, Podporné
služby a Infraštruktúra (jednotlivé položky uvádza nasledujúca tabuľka)



Subdoména 2. až n-tej úrovne (ak je potrebné)



Zodpovednosť – subjekt zodpovedný za požiadavku



ID – číselné označenie požiadavky



Špecifikácia požiadavky – Prísudok v neurčitku + predmet, napr. zabezpečiť / umožniť /
zobraziť koho/čo



Priorita požiadavky – 1 až 3; 1 najvyššia priorita



Projekt, v ktorom sa očakáva splnenie požiadavky – zaradenie požiadavky do projektu



Kategória – kategória bude určená z nižšie uvedeného zoznamu



Subkategória – pre každú kategóriu bude vybraná jedna vhodná subkategória

Katalóg požiadaviek je samostaným dokumentom, ktorý je prílohou tejto štúdie.
4.3.1

Vyhodnotenie cieľov programu eHealth na základe strategických cieľov eHealth

Nasledujúca tabuľka sumarizuje vyhodnotenie plnenia strategických cieľov eHealth v rámci
jednotlivých hlavných aktivít implementácie eHealth. Percentá v tabuľke nižšie uvádzajú, nakoľko
bude konkrétny ciel po ukončení danej fáze programu eHealth napĺňaný.
Tab. 7 – Vyhodnotenie cieľov programu eHealth
Strategický cieľ eHealth

Operatívne
Prvá
Druhá
úlohy,
prioritná prioritná
príprava
oblasť
oblasť

C1

Vytvorenie legislatívneho a normatívneho rámca
eHealth

50%

80%

95%

C1.1

zosúladiť legislatívny proces a proces normotvorby
s normotvorným a štandardizačným procesom pre
eHealth v rámci EÚ

10%

50%

85%

C1.2

zabezpečiť legislatívne úpravy a zmeny potrebné pre
naplnenie poslania a vízie eHealth

15%

60%

90%

C1.3

definovať, schváliť a zaviesť do praxe záväzné štandardy
pre potrebnú technickú infraštruktúru, interoperabilitu,
zdravotnícku informatiku a štatistiku v súlade s normami
a štandardami EÚ

10%

50%

90%

C1.4

vypracovať procesno-funkčnú analýzu zdravotníctva
z hľadiska požiadaviek eHealth, identifikovať procesy,
ktorých informatizácia má najväčší prínos, identifikovať
a klasifikovať riziká, ktoré je možné prostredníctvom

90%

100%

100%

42

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Strategický cieľ eHealth

Európska únia

Operatívne
Prvá
Druhá
úlohy,
prioritná prioritná
príprava
oblasť
oblasť

eHealth eliminovať alebo znížiť
C1.5

na základe analýzy vypracovať vysokoúrovňový
procesný model poskytovania zdravotníckych služieb
z verejných zdrojov v aktuálnom stave a cieľovom stave

90%

100%

100%

C1.6

vypracovať vysokoúrovňový architektonický návrh
eHealth na základe vysokoúrovňového procesného
modelu

90%

100%

100%

C2

Vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu
vízie, poslania a strategických cieľov eHealth

4%

40%

85%

C2.1

vytvoriť sieťovú infraštruktúru na báze informačných
technológií pre bezpečnú a vysoko dostupnú
komunikáciu medzi všetkými poskytovateľmi služieb
zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych služieb

5%

40%

85%

C2.2

vytvoriť infraštruktúru pre identifikáciu, autentizáciu
a autorizáciu prijímateľov a poskytovateľov
zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom elektronického tokenu (napr. čipová
karta)

0%

10%

80%

C2.3

vytvoriť infraštruktúru pre tvorbu a ukladanie vysoko
dostupnej a zabezpečenej elektronickej dokumentácie
pacienta a pre výmenu zdravotníckych informácií v
rámci SR

0%

50%

75%

C2.4

vytvoriť platformovú infraštruktúru pre všetky zložky
eHealth (vrátane Národného zdravotného informačného
systému NZIS a Národného zdravotného portálu NZP)

5%

50%

90%

C2.5

vytvoriť infraštruktúru pre bezpečné zálohovanie a
archiváciu elektronických dát vytvorených v systéme
poskytovania zdravotnej starostlivosti s garanciou ich
integrity a dostupnosti

5%

30%

80%

C2.6

podporiť proces migrácie zdravotnej dokumentácie
pacienta z aktuálnej papierovej formy do elektronickej
formy v podobe EHR (elektronický záznam pacienta)

0%

5%

80%

C3

Informatizácia procesov a služieb v systéme
zdravotníctva z verejných zdrojov

3%

25%

60%

C3.1

Vybudovať NZIS zahŕňajúci integráciu systémov NCZI,
ÚDZS, Verejného zdravotníctva, NTS, ZP do NZIS a
poskytujúci funkčnosť:

5%

20%

65%

spracovania a výmeny zdravotníckych záznamov
C.3.1.1 v elektronickej podobe (základné registre, EHR, EDS,
dáta pre urgentnú medicínu, PACS, ePrecription)

2%

40%

85%

systémov pre klinický manažment a logistiku (riadenie
C.3.1.2 zdravotných prípadov, zdieľanie skúseností, monitoring
a dohľad, spolupráca PZS)

1%

20%

50%

manažmentu a controllingu procesov (vyhodnocovanie,
C.3.1.3 výkazníctvo, správa finančných tokov, systémy podpory
rozhodovania)

3%

15%

40%

C.3.1.4 verejného zdravotníctva - public health (národné

2%

10%

70%
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Operatívne
Prvá
Druhá
úlohy,
prioritná prioritná
príprava
oblasť
oblasť

zdravotné programy, epidemiológia, vakcinácia,
štatistiky, systém včasného zdravotného varovania,
monitorovacie systémy pre hodnotenie zdravotných rizík)
C.3.1.1

prierezových a všeobecných agend MZ SR
a podriadených organizácií

3%

10%

40%

C3.2

Vybudovať prezentačnú vrstvu eHealth vo forme NZP
a poskytnúť jej služby:

5%

30%

75%

2%

30%

85%

2%

25%

80%

2%

5%

60%

1%

20%

70%

C3.2.5 PZS (prezentácia poskytovaných služieb)

1%

20%

50%

C3.2.6 ZP (prezentácia svojich služieb)

1%

20%

50%

C3.2.7 verejnému zdravotníctvu (informácia o svojich aktivitách)

1%

30%

80%

prijímateľom zdravotnej starostlivosti (prehľad
C3.2.1 o predpísaných liekoch a poskytnutých zdravotných
výkonoch, informácie o PZS a ZP)
C3.2.2

občanom poskytnúť všeobecne prístupné medicínske
informácie a informácie z oblasti verejného zdravotníctva

C3.2.3 darcom (požiadavky NTS)
C3.2.4

odbornej verejnosti (platná legislatíva, štandardy,
odporúčania, odborné dianie a informácie)

C4

Podpora nových procesov a foriem zdravotnej
starostlivosti

0%

12%

50%

C4.1

mobilita: zabezpečiť medzinárodnú dostupnosť údajov
o pacientovi, mobilitu zdravotnej starostlivosti a pripojiť
sa k celoeurópskemu systému elektronickej podpory
poskytovania cezhraničnej starostlivosti

0%

10%

90%

C4.2

samoobslužné formy zdravotnej starostlivosti

0%

10%

30%

C4.3

telemedicína (diagnostika, monitoring, terapia), vrátane
telepreskripcie – predpisovanie liekov na diaľku

0%

5%

30%

C4.4

on-line monitoring: obmedzovať možnosť chybných
rozhodnutí lekára pri diagnostike, pri predpisovaní liekov
a liečebnom postupe monitoringom v rámci ePreskripcie
a dohľadu nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou

0%

20%

80%

C4.5

personálna genomika – individualizovaná medicína na
báze scanu genetickej informácie

0%

5%

30%

4.3.2

Vyhodnotenie potrieb programu eHealth

Vyhodnotenie závislostí aplikácií a potrieb je spracované v tabuľkovej podobe a tvorí prílohu 1 tohto
dokumentu.
4.3.3

Katalóg požiadaviek

Katalóg požiadaviek je samostaným dokumentom, ktorý je prílohou tejto štúdie. Katalóg požiadaviek
je zložený ze dvoch častí – úvodnej časti a samotného katalógu požiadaviek, ktorý obsahuje prehľad
jednotlivých požiadaviek a ich atribúty. Boli zavedené nasledujúce atribúty požiadaviek:


Funkčná doména a subdoména – domény sú zoskupené do oblastí eHealth služby, Podporné
služby a Infraštruktúra (jednotlivé položky uvádza nasledujúca tabuľka)
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Subdoména 2. až n-tej úrovne (ak je potrebné)



Zodpovednosť – subjekt zodpovedný za požiadavku



ID – číselné označenie požiadavky



Špecifikácia požiadavky – Prísudok v neurčitku + predmet, napr. zabezpečiť / umožniť /
zobraziť koho/čo



Priorita požiadavky – 1 až 3; 1 najvyššia priorita



Projekt, v ktorom sa očakáva splnenie požiadavky – zaradenie požiadavky do projektu



Kategória – kategória bude určená z nižšie uvedeného zoznamu



Subkategória – pre každú kategóriu bude vybraná jedna vhodná subkategória

Tab. 8 – Položky funkčných domén a subdomén
eHealth služby
eAlokácia
ePreskripcia
eMedikácia
EZKO
NZP

eZdravotný výkon
Terminológia
epSOS (EÚ a svet)

Položka funkčných domén

ESB (message hub)
Funkcionalita NZP
Prezentačná vrstva
Informačný obsah portálu

ZS pre občanov SR v EÚ
ZS pre občanov SR mimo EÚ
ZS pre občanov EÚ v SR

eLearning
Telemedicína
Personálna genomika
Kvalita PoZS
Podporné služby

Položka funkčných domén

Integrácia

Integrácia s IS PZS
Integrácia s LIS
Integrácia s IS ZP
Integrácia s IS povinných osôb
Integrácia so základnými registrami podľa NKIVS
Integrácia so spoločnými modulmi ÚPVS
Integrácia s JRÚZ
Integrácia aplikácií s ESB
Integrácia aplikácií s NZP
Integrácia s epSOS CP
Integrácia s eGovernmentom

Migrácia
QA
PgM / PM
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eHealth služby

Položka funkčných domén

Infraštruktúra

Položka funkčných domén

Fyzická infraštruktúra

Objekty
Vybavenie objektov
Dátové centrum
Sieťová infraštruktúra
HW
Balíkový SW
Objektová bezpečnosť
Sieťová bezpečnosť
Bezpečnosť OS
Databázová bezpečnosť
Aplikačná bezpečnosť
Personálna bezpečnosť
Administratívna bezpečnosť
Plánovanie kontinuity činností
Autentizácia a autorizácia
Administratívne registre
Zdravotné registre
Katalógy a zoznamy

Technická infraštruktúra

Bezpečnosť

JRÚZ

Európska únia

Servisná podpora
Navrhujú sa nasledujúce "kategórie" a im priradené "subkategórie":


Funkcionalita – špecifická, záleží od typu aplikácie



Použiteľnosť – dosiahnuteľnosť, estetika, konzistencia GUI, ergonómia, jednoduchosť použitia



Spoľahlivosť – dostupnosť, robustnosť, presnosť, obnoviteľnosť, odolnosť voči zlyhaniu,
ochrana, bezpečnosť, správnosť



Výkonnosť – priepustnosť, doba odozvy, doba obnovy, doba nábehu / ukončenia, kapacita,
využiteľnosť zdrojov



Podpora a prevádzka – testovateľnosť, adaptovateľnosť, údržba, kompatibilita,
konfigurovateľnosť, upgradovateľnosť, inštalovateľnosť, škálovateľnosť, portabilita, opätovné
využitie, interoperabilita, súlad, nahraditeľnosť, meniteľnosť, auditovateľnosť, lokalizovateľnosť



Obmedzenia designu – N/A



Implementačné požiadavky – N/A



Interfejsové požiadavky – N/A



Fyzické požiadavky – N/A



Požiadavky na dokumentáciu – N/A



Licenčné a legislatívne požiadavky – Legislatívne požiadavky, Licenčné požiadavky
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

eKonzul.

sZ

sZ

-

mZ mZ

Z

Z
sZ
mZ
sZ
Z
Z
sZ
x
mZ
mZ
Z
Z

Z
Z
mZ
sZ
Z
sZ
Z
sZ
Z
Z
Z
Z
Z
sZ
Z
sZ
Z
sZ
x
-

sZ
Z
mZ
sZ
Z
sZ
Z
sZ
sZ
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
mZ
mZ
mZ
sZ
sZ
-

mZ
Z
mZ
Z
Z
Z
Z
Z
mZ
sZ
sZ
Z
sZ
sZ
x
-

Z
Z
mZ
sZ
Z
Z
mZ
Z
Z
mZ
mZ
mZ
mZ
Z
-

Z
Z
mZ
sZ
Z
sZ
Z
Z
Z
Z
mZ
mZ
mZ
mZ
mZ
-

Z
Z
mZ
sZ
Z
Z
mZ
mZ
Z
Z
mZ
mZ
Z
Z
Z
-

mZ

-

-

-

-

-

-

-

-

Ďalšie apl.

PACS clearing

Z

eVarovania

Genomika

mZ mZ
mZ mZ

eAlokácie

Z
Z

EZKO

Z
Z

Národná legislatíva
Legislatíva EÚ
Národné normy a dátové
štandardy
Medzinárodné normy a štandardy
Architektonický rámec
Certiifikácia / akreditácia
Sieťová vrstva HIN
Podpora HIN
Dátové úložiská v rámci HIN
PKI infraštruktúra v rámci HIN
Registre
Infraštruktúra pre EHR
Infraštruktúra pre EDS
Národný zdravotný portál
Switch Point / NCP epSOS
Elektronický preukaz PZS
Elektronický preukaz poistenca
Infraštruktúra pre ePreskripciu
Infraštruktúra pre el. výkazníctvo
Ambulantné IS
Lekárenské IS
Laboratórne IS
Rádiodiagnostické IS / PACS
Nemocničné IS
Národná transfúzna služba
IS pre Integrovaný záchr. systém
IS pre záchranné služby
Integračný middleware
Objednávanie / eRefferals
ePreskripcia
Informatizácia verejného zdrav.
Monitoring / hodnotenie poskyt.
ZS
Integrácia aplikácií do NZP
Call centrum pre eHealth
Telemedicínske aplikácie
Evidence based medicine
support
IT podpora DRG
EÚ mobilita poistenca / pacienta
eLearning v eHealth

eLearning

3

Telemedicína

1
2

Komponenty eHealth
mZ sZ sZ mZ Z
mZ Z
Z mZ mZ

Kľúčové doménové eHealth
aplikácie

NZP + obsah

ID

ePreskr./eMed.

Tab. 9 – Závislosti komponentov a aplikácií

-

Z
mZ

-

mZ

mZ mZ mZ Z
mZ mZ mZ Z
- mZ
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
- mZ
Z
Z
Z
Z
Z
mZ - mZ
mZ - mZ
- mZ
Z
- mZ
- mZ
- mZ
Z
Z
-

-

-

Z

Z sZ sZ sZ Z
Z sZ sZ sZ Z
Z
mZ mZ mZ Z mZ mZ mZ Z mZ mZ mZ
mZ mZ mZ x
Z
Z
mZ

Z

-

-

mZ

-

Z
Z

sZ
-

sZ
-

-

mZ mZ
-

-

Z

-

mZ

-

Z
-

-

mZ
-

x

mZ
mZ
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mZ
mZ
mZ
sZ
Z

mZ mZ mZ mZ
- mZ
- mZ
mZ Z mZ mZ
sZ sZ sZ sZ
mZ Z mZ Z

Ďalšie apl.

eKonzul.

mZ
Z
mZ
sZ
mZ

eLearning

PACS clearing

mZ
Z
mZ
sZ
mZ

eVarovania

Genomika

Komponenty eHealth
IT v nových oblastiach medicíny
mZ mZ mZ mZ
Výskum a vývoj v oblasti eHealth
- mZ mZ Viacnásobné využitie tokenu
mZ Z
Z mZ
Integrácia s eGovernmentom
Z mZ mZ Z
Akceptácia / médiá
sZ sZ sZ sZ
IS subjektov v zdravotníctve
mZ sZ mZ mZ

EZKO

Telemedicína

Európska únia

eAlokácie

40
41
42
43
44
45

Kľúčové doménové eHealth
aplikácie

NZP + obsah

ID
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ePreskr./eMed.

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Architektonický rámec a kandidátska architektúra

V kapitole je rozpracovaný postup návrhu architektonického rámca a výber kandidátskej architektúry
pre slovenský eHealth.
Najprv je popísaný postup, proces a metóda výberu kandidátskej architektúry. Začína sa od
architektonického rámca, ktorý definuje referenčné východiská, funkčné bloky riešenia a základné
atribúty riešenia. V ďalšej časti sú podrobne analyzované alternatívy pre jednotlivé atribúty
architektonického rámca. Na záver, po výbere najvhodnejšieho riešenia je predstavená kandidátska
architektúra detailným popisom jednotlivých funkčných blokov pri ich dekompozícii na komponenty
a služby komponentov.
4.4.1

Postup výberu kandidátskej architektúry eHealth

Architektonický rámec eHealth predstavuje zjednodušený model eHealth riešenia, identifikujúci jeho
základné komponenty a služby. Na architektonický rámec sa môžeme dívať ako na štruktúru
spolupracujúcich funkčných blokov s určujúcimi atribútmi.
Atribúty architektonického rámca predstavujú zásadné vlastnosti, ktorých určenie determinuje
charakter celého riešenia a po výbere a následnej implementácii alternatívy nie je jednoduchým
spôsobom možné realizovať zmenu na inú alternatívu.
Alternatíva riešenia je konkrétny spôsob realizácie atribútu.
Architektonický rámec znázorňuje štruktúru funkčných blokov, ich atribútov a možných alternatívnych
riešení. Kandidátska architektúra je výberom jednej možnosti z architektonického rámca.
Hlavným cieľom tejto kapitoly tak je vybrať najlepšiu možnú kandidátsku architektúru v rámci
definovaného architektonického rámca a popísať ju na dostatočnej úrovni tak, aby sa o ňu mohli
opierať rozhodnutia pri implementácií eHealth.
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Obr. 8 – Znázornenie postupu výberu kandidátskej archikektúry eHealht
Postup výberu kandidátskej architektúry eHealth
1

Referenčná
architektúra

Zjednodušený model eHealth
riešenia
 Identif ikuje základné
komponenty a služby

2

Definovanie
funkčných
blokov

Funkčný blok – štrukturovaná
množina komponentov a
služieb komponentov
 Def inovanie
– Vnútornej štruktúry
f unkčného bloku
– Vzťahov medzi
f unkčnými blokmi

3

Atribúty
architektonické
ho rámca

Zásadné vlastnosti riešenia,
ktoré determinujú jeho
charakter
 Požiadavky na atribúty:
– Pokrytie všetkých
relevantných možností
technickej a
bezpečnostnej
implementácie eHealth

4

Vyhodnotenie
alternatív pre
atribúty

Def inovanie a výber alternatív
pre jednotlivé atribúty
 Kritériá:

– Atribúty čo najviac
nezávislé

– Praktické skúsenosti
krajín s najrozvinutejším
eHealthom
– Stav technologických
inovácií v obore

5

Výber
kandidátskej
architektúry

Výber kandidátskej
architektúry
 Pomocou analýzy výhod a
nevýhod každej alternatívy

Cieľ: Výber najlepšej možnej kandidátskej architektúry v rámci definovaného architektonického rámca

Tento cieľ je možné dosiahnuť vykonaním nasledujúcich aktivít:


Definovať funkčné bloky – referenčnú architektúru tak, aby komplexne dokázali pokryť katálóg
požiadaviek.
Pri definovaní funkčných blokov je možné oprieť sa o relevantné dokumenty, ktoré sa snažili
eHealth popísať. Dôležitým prvkom takýchto úvah je tiež stanovenie množiny referenčných
princípov, ktoré by malo riešenie eHealth pokryť, aby maximalizovalo efektivity a zároveň
minimalizovalo náročnosť implementácie požiadaviek v kandidátskej architektúre eHealth.
S pohľadu metódy je vhodné sa na funkčný blok pozerať ako na štrukturujúcu sa množinu
komponentov a služieb komponentov: každý funkčný blok má svoje špecifické prvky a spôsoby
interakcie medi nimi. Okrem vnútornej štruktúry funkčného bloku je tiež dôležité definovanie
vzťahov medzi funkčnými blokmi, pomocou služieb, ktoré si tieto bloky poskytujú.
Z pohľadu schopnosti návrhu uchopiteľným spôsobom modelovať realitu je vhodné, aby počet
funkčných blokov neprekročil 10 a zvyšná komplexicita bola prenesená na nižšiu úroveň.



Stanoviť reprezentačný zoznam atribútov architektonického rámca tak, aby výberom alternatív
bolo možné zabezpečiť pokrytie všetkých relevantných možností technickej a bezpečnostnej
implementácie eHealth.
Atribúty architektonického rámca musia byť tak, aby pokryli všetky navrhnuté funkčné bloky.
Jeden atribút sa môže týkať viacerých funkčných blokov. Rozhodnutie, dané výberom
alternatívy atribútu musí byť z pohľadu implementácie strategické a jednoducho nemeniteľné
a musí mať tiež vplyv na kvalitu napĺňania požiadaviek z katalógu požiadaviek. Ďalšia analýza
tiež ukázala, že je vhodné, aby boli atribúty čo najviac nezávislé, to znamená že výber
alternatívy jedného atribúty by mal čo najmenej ovplyvňovať rozhodnutia pre ostatné atribúty.
Javí sa vhodné, aby počet atribútov bol o niečo vyšší ako počet funkčných blokov, ale aby
rádovo počet funkčných blokov výrazne neprevyšoval. V samotnom návrhu bolo
identifikovaných 15 atribútov architektonického rámca.



Definovať najzaujímavejšie alternatívy architektonického rámca.
Každý identifikovaný atribút je možné realizovať viacerými možnosťami. Najzaujímavejšie
alternatívy sú určené na jednej strane praktickými skúsenosťami krajín s najrozvinutejším
eHealthom, na druhej strane stavom technologických inovácií v obore. Z charakteru vlastností
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vyplýva, že budú kopírovať hlavné koncepčné a ideové spôsoby riešenia problému, poprípade
hybridné verzie.
V ďalšej analýze obmedzíme počet zvažovaných alternatív na 2 pre každý atribút. Výrazne sa
tak zjednoduší výber pri komplexnom porovnávaní najväčších favoritov, pričom riziko
nesprávneho určenia je možné považovať za malé.


Vybrať najlepšiu kandidátsku architektúru pre slovenský eHealth.



Máme množinu 15 atribútov, pre každý z nich boli identifikované 2 alternatívy pre výber,
celkovo nám to dáva 215, to je 32768 možností ako si pri danej konfigurácii je možné predstaviť
riešenie úloh. Ohodnotiť a preskúmať každé možné riešenie nie je efektívne a jednoducho
technicky prevediteľné. Prijmeme teda predpoklad, že atribúty sú vzájomne nezávislé, to
znamená, že optimálnosť riešenia je možné posudzovať z hľadiska každého atribútu
samostatne. Prijatím tohto predpokladu sa celá úloha zredukuje na preskúmanie 2*15, to je 30
možností, čo je jednoducho realizovateľné.



Ako metódu výberu sme určili kvalitatívnu analýzu výhod a nevýhod každej alternatívy.
Vyberieme tú alternatívu, ktorá má vyššiu hodnotu rozdielu výhod a nevýhod. Jednotlivé
výhody a nevýhody musia byť nezávislé, nedajú sa odvodiť jedny od druhých len pomocou
logických deduktívnych operácií.



V popise výberu sa zameriavame na predstavenie každej možnosti a identifikáciu hlavných
dopadov rozhodnutia.



Podrobne popísať kandidátsku architektúru pre slovenský eHealth.
Kandidátska architektúra je určená výberom alternatív pre každý atribút. Následne je
štruktúrovane rozvíjaná pomocou dekompozície funkčných blokov na komponenty a ich
služby.

4.4.2

Architektonický rámec eHealth

Architektonický rámec eHealth ako zjednodušený model eHealth riešenia je možné definovať v troch
rovinách:


Princípy architektonického rámca určujú základné východiská, ktoré musí riešenie, navrhnuté
podľa architektonického rámca spĺňať, aby efektívne umožnilo splniť požiadavky kladené na
eHealth. Princípy sú odpoveďami na základné výzvy, s ktorými musí počítať každý pokus
o návrh eHealth riešenia.



Funkčné bloky sú základné stavebné jednotky architektonického rámca, štruktúrované na
komponenty a služby, ktoré komponenty budú poskytovať,



Atribúty, ako vlastnosti určujúce konceptuálny charakter riešenia na úrovni funkčných blokov.

Skôr, ako sa zamyslíme nad samotným modelom, pokúsme sa zovšeobecniť požiadavky a pozrieť sa,
aké výzvy pri definovaní architektúry eHealth riešenia pred nami stoja.
4.4.2.1

Výzvy pre architektonický rámec

Ak chceme správne definovať princípy architektonického rámca, musíme najprv identifikovať otázky,
ktoré zovšeobecňujú tok požiadaviek kladených na riešenie – musíme identifikovať výzvy.
Výzvy architektonického rámca sa dajú chápať ako externé faktory, ktoré stoja pred každým návrhom
architektonického rámca. Hlavné výzvy pre riešenie eHealth sú:


Flexibilita



Akceptácia užívateľmi



Rastúci rozsah služieb



Správa zdravotníckych dát



Bezpečnosť, identita a prístup



Interoperabilita



Dostupnosť, pružnosť a obnovenie riešenia
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Nasadenie rozvinutých eHealth služieb

V nasledujúcich odstavcoch sú tieto výzvy podrobne rozpísané.
Flexibilita
Flexibilta je schopnosť efektívne spracovávať zmeny, adaptovať sa na nové požiadavky je dôležitá pre
každý systém. Takáto schopnosť je pri eHealth riešeniach ešte dôležitejšia, nakoľko rýchlosť rastu
a objem neznámych faktorov pri ich začiatku spôsobuje, že množstvo zmien je ďaleko vyššie. Tiež
existuje vyššia potreba poskytovať spätnú kompatibilitu s nasadenými systémami a verziami.
eHealth riešenie musí poskytnúť platformu, ktorá bude podporovať rastúci rozsah služieb. Na rozdiel
od mnohých komerčných systémov, kde rozsah a rozličnosť služieb a kanálov dodávky (existujúcich
alebo predpokladaných) je presne stanovený a stabilný, integračná platforma eHealth sa musí
efektívne vysporiadať so zmenami (či už predpokladanými alebo nepredpokladanými) a to bez
opätovného návrhu alebo výpadku existujúcich služieb.
Vytvorenie architektúry, ktorá predpokladá a obstaráva rozmanitosť na každej úrovni (podstata a typ
participujúcich uzlov, poskytovateľov autentifikácie, modelov identifikácie a pravidiel špecifických pre
službu), je nevyhnutnou požiadavkou. Vzhľadom na fakt, že je potrebné očakávať zmenu požiadaviek
a pravidiel pre jednotlivé služby, je potrebné aby implementovaná architektúra podporovala
segregáciu na úrovni jednotlivých služieb.
Akceptácia užívateľmi
Úspech (alebo zlyhanie) eHealth systému, bez ohľadu na technickú kvalitu, je kriticky závislý na
akceptácii užívateľmi. Preto zabezpečenie, že ich práca so systémom je ľahká a intuitívna, systém
podporuje nimi používané zariadenie a zvyšuje ich produktivitu, sú dôležité kritéria pre rozhodnutia
o architektúre takéhoto systému.
Čisté, konzistentné a jednoduché rozhranie umožňuje zdravotníckym pracovníkom vykonávať ich
prácu efektívnejšie poskytnutím možnosti nájsť, prezerať a zadávať informácie o pacientoch
predpovedateľnou a jednoducho rozpoznateľnou metódou. Táto vlastnosť tak umožňuje redukciu času
potrebného na vykonanie potrebných činností a tiež potrebu špeciálneho školenia.
Užívateľské rozhranie musí byť „šité“ na rolu užívateľa a to tak, že bude poskytovať iba funkcionalitu
a dáta potrebné na vykonanie konkrétnej úlohy pridelenej užívateľovi. Rozsah takéhoto rozhrania však
môže byť napriek tomu veľmi široký, jedným extrémom je jednoduchá webová stránka ukazujúca
zdravotnej sestre jej pacientov a druhým extrémom je „tučný“ klient zobrazujúci doktorovi históriu
pacienta, výsledky vyšetrení, predpísané lieky, výsledky výskumov a pod. Je preto potrebné nájsť
vhodnú rovnováhu medzi týmito extrémami a poskytnúť užívateľov iba potrebnú funkcionalitu a dáta.
Rastúci rozsah služieb
Veľké množstvo aspektov eHealth služieb spôsobuje, že takéto riešenie čelí problému ich veľkého
počtu. Vzhľadom na túto skutočnosť takéto riešenie môže mať veľký prospech z konsolidácie
a zjednodušenia, ktoré poskytuje unifikovaná a zdieľaná infraštruktúra podporujúca tieto služby.
Efektívna eHealth platforma musí byť schopná podporovať neustále pridávanie nových účastníkov,
služieb, transakcií a iných zmien na požiadavkách. Tieto aktivity musí podporovať, čo najviac plynulo,
bez zmien zdrojového kódu jadra riešenia a preferovane bez výpadku existujúcich služieb. Pridanie
nových služieb teda bude najvyužívanejšou schopnosťou a nie zriedkavým javom – toto musí byť
zohľadnené aj v návrhu riešenia.
Je veľmi dôležité vytvoriť takú architektúru pre integračnú platformu eHealth, ktorá bude plne
rešpektovať obmedzenia a požiadavky pre širokú podporu klientskych rozhraní, nakoľko uspokojenie
týchto požiadaviek v neskorších fázach môže byť veľmi drahé resp. skoro nemožné.
Správa zdravotníckych dát
Zdravotné dáta konkrétneho jednotlivca sú často uložené v rozdielnych softvérových systémoch,
obsluhované rozdielnymi poskytovateľmi starostlivosti a tiež na rôznych miestach. Existuje teda
podstatný problém vo vedomostiach aké dáta sú kde uložené, aká je ich úroveň aktuálnosti
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a presnosti. Zhromaždenie konsolidovaného záznamu z takto rozdielnych zdrojov (či už proaktívne,
napĺňaním hlavného dátového zdroja, alebo dynamicky podľa potreby) za účelom poskytnutia
relevantných elektronických údajov zdravotným profesionálom a podpory rozhodovania, predstavuje
podstatnú architektonickú výzvu. Výber najvhodnejšej – v konkrétnom kontexte a na rôznej úrovni
systému – dátovej topológie je teda jednou z hlavných výziev architektúry eHealthe systémov a má
rozhodujúci vplyv na úspech tohto riešenia. Typické na dáta vzťahujúce sa požiadavky v eHealth
systémoch môžu byť zoskupené nasledovne:


Dostupnosť – dáta musia byť dostupné v čase a mieste potreby



Presnosť a Konzistencia – dáta musia správne odrážať „posledný známy“ stav



Prístup a Audit – prístup k dátam musí byť kontrolovaný a auditovaný



Semantická interoeprabilita – rozhodujúce, teda klinické dáta pacientov musia byt uložené vo
formáte, ktorý podporuje interoperabilitu rôznych aplikácií bez požiadaviek na transformáciu
dát



Dôvernosť – osobné dáta musia byť chránené pred neautorizovaným a neprimeraným
prístupom, táto ochrana teda musí byť v súlade s právnymi nariadeniami a nariadeniami
v oblasti ochrany súkromia. K obsahu dát môže pristupovať len autorizovaná osoba, pre
ostatných byť dáta neprístupné alebo nepochopitelné



Integrita - označuje platnosť, konzistentnosť a presnosť a hovorí o tom, že systém obsahuje
správne údaje. To znamená, že je potrebné riadiť paralelný prístup k dátam, ktoré by chceli
modifikovať, alebo rušiť súčasne viacerí užívatelia, prípadne vkladať dáta, pre ktoré nie je
zabezpečená referenčná integrita

Bezpečnosť, identita a prístup
Aspekty bezpečnosti, správy identity a prístupov sú dôležité pre akýkoľvek rozsiahly distribuovaný
systém – a teda existuje množstvo všeobecných spôsobov a riešení. Avšak v eHealth riešení, okrem
štandardných výziev v tejto oblasti, existujú aj špecifické požiadavky, ktoré spôsobujú že štandardné
postupy a riešenia nie je možné aplikovať.
Zo všetkých výziev, ktorým musí návrh a vývoj eHealth riešenia čeliť, je práve aspekt bezpečnosti ten,
ktorý môže spôsobiť najviac problémov v prípade, že nie je implementovaný v šírke a hĺbke v celom
systéme. Bezpečnosť je často pokladaná za „pridanú“ vlastnosť, ktorá je často zvažovaná až po
návrhu a implementácii systému. Takýto prístup však môže mať katastrofálne dopady a preto je
nevyhnutné aby bezpečnostné aspekty boli súčasťou architektúry eHealth riešenia, čo vyžaduje brať
do úvahy:


Návrh pripravený na expanziu služieb a vlastností.



Implementovať zabezpečené úložisko citlivých dát a zariadení ako sú digitálne kľúče a
certifikáty.



Zabezpečiť použitie a nasledovanie najlepších praktík v oblasti bezpečnosti.



Dôkladne testovanie aplikácie, ktoré overí implementovanie všetkých bezpečnostných
požiadaviek.



Zabezpečenie produkčného prostredia počas a po nasadení riešenia.



Monitorovanie výkonnosti, audit procesov a vytvorenie akčného plánu pre prípady
neoprávneného vniknutia do systému alebo zneužitia dát.



Zaviesť proces priebežnej odpovede na nové bezpečnostné hrozby a pravidelnej aktualizácie
softvéru a hardvéru.

eHealth riešenie musí účinne podporovať širokú škálu scenárov používania, typov užívateľov, metód
autentifikácie, poskytovateľov identity a technológií. Škála a dynamická podstata takéhoto systému
vyžaduje zabudovanú schopnosť v priebehu času sa zmeniť a zväčšiť, pripojiť nových účastníkov
a rozšíriť scenáre používania a to všetko pri minimálnom výpadku existujúcich služieb a účastníkov.
Systém správy identity musí byť navrhnutý na použitie viacerých autentifikačných metód – závislých
na type užívateľa, zariadení, komunikačného kanálu, scenára použitia. Dokonca musí užívateľovi
(napr. doktorovi) podľa okolností (použitie „smart“ karty v PC, odtlačok prsta v notebooku, heslo alebo
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PIN na mobile atď.) umožniť použitie rôznych autentifikačných metód . Kľúčové princípy systémov
správy digitálnej identity a teda princípy, ktoré by eHealth riešenia malo dodržovať:


Systém môže sprostredkovať iba informácie potrebná na identifikáciu užívateľa a aj tie iba
s jeho súhlasom. Užívateľ musí tento proces plne kontrolovať, čo je nevyhnutnú na získanie
jeho dôvery.



Riešenie môže poskytovať iba najmenšiu možnú sadu informácií na identifikáciu užívateľa
a kontrolovať použitie týchto informácií.



Systém musí byť navrhnutý tak, aby poskytoval informácie o identite iba nevyhnutným
a známym „tretím“ stranám.



Systém musí podporovať jednosmerné identifikátory, čím sa zabráni neželanému vydaniu
interných informácií.



Univerzálny systém správy identity musí umožňovať spoluprácu viacerých technológií na
správu identity a viacerých poskytovateľov tejto identity.



Univerzálny metasystém na správu identity musí implementovať jednoznačný komunikačný
mechanizmus na komunikáciu medzi človekom a softvérovým systémom za účelom ochrany
pred krádežou identity.



Univerzálny systém na správu identity musí garantovať užívateľom jednoduché a konzistentné
používanie.

Prístup na základe užívateľských rolí (v súčasnosti najpoužívanejší spôsob v softvérových systémoch)
je vysoko použiteľný aj v eHealth riešeniach. Umožňuje definovať prístupové práva na „logickej“
úrovní vo väzba na rolu a aplikovať automaticky tieto práva na všetkých užívateľov s touto rolou.
Avšak na rozdiel od ostatných odvetví, kde mapovanie užívateľov na role je relatívne statické,
v eHealth riešeniach sa toto mapovanie mení viac často a to v prípade, že granularita rolí je príliš
dôkladná alebo je potreba tímov, práce na zmeny a pod. Správa takto dynamických vlastností
užívateľov ich priradením do rolí a skupín, prostredníctvom tradičných adresárov a nástrojov na
správu užívateľov, sa môže ukázať ako nepohodlná a preto sa vyžadujú alternatívne prístupy k tejto
aktivite.
Interoperabilita
Interoperabilita na všetkých úrovniach – od národnej a regionálnej až po jednu organizáciu – je pri
rastúcom počet nezávislých systémov jednou z hlavných výziev architektúry eHealth riešenia.
Komplexné komerčné systému sa musia integrovať s konečným a typicky od začiatku dobre známym
súborom informačných systémov, zatiaľ čo eHealth riešenia väčšinou čelia komplexnejšej výzve.
Musia poskytnúť platformu pre integrovanie väčšej a do istej miery neznámej sade súčasných
a budúcich služieb resp. systémov. Vytvorenie platformy, ktorá je schopná jednoduchšej integrácie
aplikácií (služieb) a vyhnúť sa zmene súčasných služieb, je dôležitým faktorom pre úspešné prijatie
eHealth riešenia. Požiadavky na iteroperabilitu sú zahrnuté v norme CEN 13 606 a sú podporované
riešením.
Dostupnosť, pružnosť a obnovenie riešenia
Nedostatočná výkonnosť samozrejme negatívne ovplyvňuje dostupnosť riešenia a spôsobuje občasné
alebo dokonca pravidelné chybu pri prístupe užívateľov do systému. Poskytnúť vysokú dostupnosť
znamená zabezpečiť, že všetky súčasti infraštruktúry ako hardvér, softvér a sieť sú dostatočne
pružné. Inými slovami by jediný konkrétny bod zlyhania nemal spôsobiť katastrofický efekt.
Samozrejme neexistuje spôsob, ktorý by garantoval absenciu zlyhania systému. Zlyhanie môže byť
jednoduchá softvérová chyba, poškodený hardvérový komponent alebo dokonca aj poškodenie siete
mimo priestory dátového centra (napr. pri rozkopávkach ulíc a pod.). Na vysporiadanie sa s takýmito
zlyhaniami vyžaduje dobre definovaný, dôkladný a plne otestovaný záložný pohotovostný plán.
Nasadenie rozvinutých eHealth služieb
eHealth nie je iba o konverzii papierových záznamov do elektronických, ale hlavne o sprístupnení
týchto elektronických záznamom všetkých relevantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – od

53

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

všeobecných doktorov až po nemocnice a lekárne. Umožňuje analýzu výsledkov a prenos vizuálnych
obrazov zdravotníckemu špecialistovi na vyhodnotenie. Tiež poskytuje pacientom možnosť z domu
monitorovať svoj zdravotný stav. Takéto služby sú typicky poskytované pre rôzne druhy užívateľov:
zdravotníckych profesionálov, administrátorom údajov alebo všeobecnej verejnosti.
V prípade, že by takéto služby boli vyvíjané nezávisle a teda každá služba by implementovala
identifikáciu a komunikáciu rozdiel spôsobom, užívateľ by musel udržiavať identifikáciu (ako napr.
užívateľské meno a heslo) zvlášť pre každú ním používanú službu. Avšak, zároveň s rastom
dostupných služieb, rastie aj komplexita správy tejto identifikácie a tiež zabezpečenej a dôveryhodnej
komunikácie s užívateľom. Takýto prístup k vývoju služieb vedie k problémom s duplicitou vývojových
prác, viacnásobnými identitami užívateľov a spôsobuje, že dosiahnutie spoločnej orchestrácie
procesov je vysoko náročné.
V tomto režime sa každý užívateľ pripája k jedinému koncovému bodu a jediná množina údajov
poskytuje identifikáciu užívateľov. Vývojové práce sa môžu koncentrovať na poskytnutie
zabezpečeného a spoľahlivého komponentu pre všetky druhy užívateľov. Tento spoločný softvérový
komponent brány alebo „hub-u“ tak môže prevziať zodpovednosť za prepojenie užívateľov
s príslušnou cieľovou službou.
Hodnota spoločnej infraštruktúry
Spoločné eHealth integračné riešenie, zdieľané medzi mnohými službami, sa môže veľmi efektívne
vysporiadať s mnohými doteraz popisovanými architektonickými výzvami. Hoci ma tento prístup
definitívne výhody, jeho implementácia môže byť náročná z dôvodov politických, komerčných a iných
obmedzení:


Potreba vlastníka alebo sponzora riešenia – najlepšie výsledky sú dosahované pri existencii
centrálneho orgánu s potrebnou autoritou a rozpočtom za účelom zvýšenia adopcie eHealth
služieb a schopnej riadiť dodávky spoločnej integračnej platformy. Takýto centrálny orgán
potom vystupuje ako faciliátor, ktorý iniciuje a hosťuje diskusie a snaží sa dosiahnuť
konsenzus medzi všetkými „stakeholdermi“ a tiež pôsobí ako správca celkovej architektúre
riešenia.



Vysoká úvodná investícia so získaním benefitov v budúcnosti – výstupom úvodných fáz
implementácie je primárne infraštruktúra, ktorá nie je pre užívateľov a „stakeholderov“ viditeľná
a priamo negeneruje žiadne benefity. Z tohto pohľadu je kľúčové demonštrovať možné benefity
platformy a to rýchly nasadením starostlivo vybraných služieb. Takéto nasadenie zhmotní
a zviditeľní benefity eHealth integračného riešenia. Po nasadení architektúry a implementácii
takejto platformy kumulované čisté benefity rastú s každou novou pripojenou službou, zatiaľ čo
nárast nákladom na ich implementáciu bude klesať.



Všeobecné konflikty s individuálnymi projektmi – pri implementácii rozsiahli projektov existuje
prirodzená tendencia, obzvlášť pod tlakom času a rozpočtu, vlastníkov jednotlivých častí
celého riešenia, posúvať hranice medzi jednotlivými služba a dosiahnuť implementáciu danej
funkcionality iným subjektom celého riešenia. Kombinujúc túto skutočnosť s faktom, že eHealth
projekty sú často riadené primárne jednou resp. niekoľkými málo vplyvnými organizáciami
(a rozsah a rozpočet na implementáciu spoločnej infraštruktúry treba získať z ich vlastných
zdrojov), je snahe implementovať veľký rozsah funkcionality ako spoločnú – napriek tomu, že
nie je všeobecná a znovu použiteľná, avšak ušetrí konkrétnemu vlastníkovi jednej časti čas aj
náklady – veľmi náročné odolať. Takýto postup však nevyhnutne kompromituje integritu
architektúry riešenia a ovplyvní súvisiace služby – kde bude nútené urobiť úpravy, ktoré budú
vyhovovať iba niekoľkým málo iným službám. Z pohľadu zachovania integrity architektúry
eHealth riešenia je kľúčové odmietnuť vkladanie týchto „nespoločných“ a neprepoužiteľných
služieb do spoločnej zdieľanej infraštruktúry.

4.4.2.2

Princípy architektonického rámca

Aby dokázal architektonický rámec efektívne odpovedať na identifikované výzvy, mal by byť
postavený na základných abstraktných princípoch. Tieto princípy dokážu efektívne zabezpečiť
napĺňanie požiadaviek eHealth. Princíp vyjadruje ideový pohľad, akým spôsobom majú byť
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elektronické služby zdravotníctva a informačné systémy pre eHealth koncipované a následne
implementované. Každý z princípov by mal odpovedať na jednu alebo viacero výziev.
Ako hlavné princípy architektonického rámca sme identifikovali:


Flexibilita



Orientácia na služby



Rozhrania a štandardy



Sprístupnenie služieb



Bezpečnosť



Rozšíriteľnosť a výkonnosť

V nasledujúcej časti budú tieto princípy podrobne popísané.
Flexibilita
Pre riešenie eHealth je nevyhnutné poskytnúť agilnú platformu pre rastúci počet účastníkov a služieb,
táto agilná platforma je nevyhnutná na efektívne vyrovnanie sa so zmenami a adaptovanie nových
požiadaviek.
Kľúčovým faktorom úspechu eHealth riešení je flexibilita, ktorá je podporovaná priamo architektúrou
riešenia a je zabudovaná od začiatku implementácie. Požiadavka na rozšírenie a zmenu základnej
infraštruktúry ako odpoveď na meniaci sa rozsah a požiadavky (napríklad pridanie nových služieb,
participujúcich subjektov, metód overenia a pododbne) je v eHealth riešeniach štandardnou aktivitou,
ktorá musí byť podporovaná implementovaným architektonickým rámcom, procesmi a nástrojmi.
Architektúra musí byť flexibilná do takej miery aby bola schopná podporiť eHealth riešenie na všetkých
participujúcich úrovniach: inštitucionálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej. Dôležitá je podpora
zmien v kooperácií systémov rôznych inštitúcií.
Orientácia na služby
Zavedenie Service Oriented Architecture (SOA – architektúra orientovaná na služby) prístupu pri
implementácii rozsiahleho a komplexného softvérového systému ako integračné riešenie eHealth,
umožňuje efektívne pripraviť toto riešenie tak aby bolo v prípade zmeny prispôsobivé, flexibilné
a spoľahlivé.
Funkcionalita integračnej platformy eHealth musí byť dostupná ako množina všeobecných služieb,
ktoré budú dostupné pre nezávislé použitie. SOA je základným rámcom a súborom politík a praktík,
ktorý umožňuje implementovanej aplikačnej funkcionalite byť publikovaná ako služba v granularite
relevantnej pre klientov tejto služby. Pomáha abstrahovať implementáciu a to použitím platformovo
nezávislých a štandardizovaných rozhraní.
Rozhrania a štandardy
Na dosiahnutie požadovanej nezávislosti rôznych participujúcich uzlov od implementácie a platformy,
a v súlade s princípmi architektúry orientovanej na služby (SOA), musia byť rozhrania medzi
autonómnymi subsystémami a uzlami definované relevantnými štandardami. Tento prístup by mal byť
preferovaný pre všetky interoperabilné vrstvy – technickú, syntaktickú a sémantickú.
Na úrovni technickej infraštruktúry sa takýmto štandardom na vystavenie služieb stávajú webové
služby, ktoré sú nezávislé na implementácii a platforme. Všetci hlavný softvéroví dodávatelia zahŕňajú
štandard webových služieb do stále väčšieho rozsahu svojich produktov. Takto orientované produkty
budú neustále znižovať podiel systémov vyvinutých na kľúč. Pri implementácii systémov tak bude
možné sa spoľahnúť na vstavané základné vlastnosti ako bezpečnosť a spoľahlivý „messaging“, čo
zníži náklady a rozsah prác potrebných na implementáciu požadovanej funkcionality.
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Sprístupnenie služieb
Architektúra musí obsahovať infraštruktúru založenú na odvetvových (IT) štandardoch, ktorej úlohou
bude registrácia a sprístupnenie (v čase návrhu ako aj v behovom prostredí externých systémov)
dostupných služieb a tiež úložisko pre relevantné metadáta ako schémy, rozhrania a politiky.
Bezpečnosť
Architektúra musí poskytnúť všeobecný rámec so schopnosťou pridať nového poskytovateľa a metódy
(identít, autorizácie a pod.) a tiež budovať systémy s rôznymi topológiami za účelom vyhovieť
špecifickým požiadavkám a obmedzeniam. Riešenie by nemalo predpokladať centrálnu
autentifikáciou, ale malo by počítať s možnosťou správy všetkých potenciálnych užívateľov.
Použitie princípov popísaných v kapitole 2.5 Bezpečnosť, identita a prístup a štandardov webových
služieb umožní interoperabilitu medzi rozdielnymi implementáciami a efektívne použitie komerčných
produktov s týmito možnosťami.
Viacúrovňová ochrana a rôzne aspekty bezpečnosti musia byť od začiatku časťou implementovanej
architektúry, čo umožní budovať riešenia s primeranou úrovňou bezpečnosti eHealth služieb.
Bezpečnostný model musí byť flexibilný, umožňovať adaptovať rôzne súčasné a budúce
bezpečnostné technológie bez výrazných zmien v dizajne eHealth integračného riešenia.
Rozšíriteľnosť a výkonnosť
Architektúra musí poskytovať adekvátnu výkonnosť a podporovať rast z dôvodov zvyšujúceho sa
dopytu a rozširujúceho sa súboru poskytovaných služieb.
4.4.2.3

Funkčné bloky architektonického rámca

Funkčné bloky architektonického rámca vnímame ako základné stavebné jednotky, ktoré je potrebné
ďalej logicky štrukturovať na komponenty a služby, ktoré budú takéto komponenty poskytovať.
Definícia funkčných blokov vychádza zo zásady, aby každú relevantnú oblasť eHealth bolo možné
zaradiť do štruktúry funkčných blokov, pri čo najväčšej miere jednoduchosti a prehľadnosti.
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Obr. 9 – Funkčné bloky Architektonického rámca eHealth

Funkčné bloky architektonického rámca eHealth

Aplikačné komponenty

Funkcie dátovej základne

Dátový štandard

Dátová základňa

Identity & access
management

Integrácia

Prezentácia

Bezpečnosť

eHealth služby a domény

Infraštruktúra
Prevádzka

Organizácia

Funkčný blok architektúry



eHealth služby a domény – základný funkčný blok definujúci služby a funkcionalitu pre
používateľov riešenia. Funkčný blok spája rovinu aplikácii s deklarovanými naprojektovanými
službami pre podporou jednotlivých procesov riešenia zdravotnej potreby. eHealth služby je
možné štrukturovať organizáciou do domén, sledovať ich sofistikovanosť a plánované etapy,
kedy sa služby začnú používať,



Integrácia – funkčný blok rieši integráciu medzi aplikačnými komponentmi eHealht a najmä
systémami tretích strán a eHealthom na úrovni integrácie procesov a integrácie údajov.
Funkčný blok rozvýja myšlienky SOA v prostredí eHealht a možnosti používanie spoločného
integračného uzlu, vrámci funkčného bloku sú definované komunikačné štandardy,



Prezentácia – funkčný blok má na starosti interakciu používateľov s eHealth riešením na
všetkých úrovniach, ako sú informačná, konzultačná a kolaboračná,



Bezpečnosť – funkčný blok bezpečnosti je kľúčový pre zabezpečenie dôvery používateľov
a rieši bezpečný spôsob používania aplikácii, bezpečnosť dát, bezpečnosť prístupu do
systému, fyzickú bezpečnosť a podobne,



Identity a Access Managemet – funkčný blok sa zaoberá autentifikáciu a autorizáciou
používateľov v procesoch riešenia zdravotnej potreby a celkovou správou používateľov,



Aplikačné komponenty – funkčný blok tvorí jadro systému, definuje reálne nasaditeľné
komponenty, ktorých spolupráca cez integračný uzol zabezpečí všetky požadované služby.
Štruktúra funkčného bloku závisí na optimálnom návrhu aplikácii eHealht domén,
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Funkcie dátovej základne – funkčný blok zabezpečuje sofistikovanú funkcionalitu a špeciálne
služby nad údajovou základňou eHealht,



Dátový štandard – funkčný blok definuje spôsob modelovania a štandardizáciu dát
používaných v eHealht,



Dátová základňa – funkčný blok znázorňuje fyzické uloženie a organizáciu dát používaných
v eHealht,



Infraštruktúra – funkčný blok združuje softvérovú, hardvérovú a sieťovú infraštruktúru, ktoré
sú potrebné na to, aby mohli byť poskytovane eHealth služby v potrebnom rozsahu,



Prevádzka – funkčný blok definuje spôsoby, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby mohlo byť
eHealth riešenie reálne prevádzkované,



Organizácia – funkčný blok rozvíja organizačnú štruktúru, ktorá je potrebná pre realizáciu
a prevádzku eHealth riešenia.

Štruktúra funkčných blokov je podrobne rozpracovaná v kapitole Kandidátska architektúra eHealth.
Podstatnou vlastnosťou funkčných blokoch je, že si navzájom poskytujú služby. Ďalej ich nazývame
referenčné služby. Poskytovanie týchto služieb dá architektonickému rámcu dynamický charakter
a umožní vytvoriť funkcie schopné eHealth riešenie.
Ako základné referenčné služby boli identifikované:


Správa identít



Autentifikačné a autorizačné služby





Autentifikácia



Autorizácia



Služby bezpečnostného tokenu

Služby na zabezpečenie súkromia


Ochrana dát a súkromie



Anonymizácia a pseudonymizácia



Publikovanie a zistiteľnosť



eHealth služby


Služby eHealth domén



Služby zdravotného záznamu (EHR)



Služby zdravotných registrov



Integračné služby



Dátové služby


4.4.2.4

Komunikačné služby
Atribúty architektonického rámca

Pri výbere kandidátskych architektúr je potrebné zvoliť si sadu atribútov, ktoré budú použité
v rozhodovacom procese. Pri výbere atribútov sme vychádzali z národných eHealth programov iných
krajín (viď Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth f. KPMG z marca 2009). Išlo o nasledujúce
krajiny:


Česká republika



Dánsko



Fínsko



Francúzsko



Holandsko



Nemecko



Nórsko
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Ďalším zdrojom rozhodovania sú závery projektu EÚ v oblasti eHealth – projekt epSOS, ktorý sa
zaoberá interoperabilitou elektronických zdravotných záznamov v rámci EÚ so zameraním na
pacientsky sumár. K tomuto zdroju sa pridávajú normy a štandardy v oblasti eHealth – najmä EN
13606 a HL7 v.3, závery z EÚ v rámci DG SANCO a DG INFSO, ako aj celková architektúra v rámci
NKIVS.
Atribúty architektonického rámca pokrývajú definované funkčné bloky podľa obrázka. Navrhnuté
atribúty považujeme za relevantné vyriešiť pri technickej a bezpečnostnej implementácií eHealth.
Obr. 10 – Atribúty architektonického rámca eHealth

Atribúty architektonického rámca eHealth

1

eHealth služby a domény
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Navrhnuté atribúty pre výber z alternatívnych riešení
1) Strategická orientácia riešenia eHealth – Zdravie občana / Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti
2) Miera bezpečnosti – Vysoká nad úrovňou iných aplikácií eGovernment / Štandardná ako v
eGovernmente
3) Počet operátorov eHealth - Jeden / Niekoľko
4) Vlastníctvo operátora - Štátny / Súkromný
5) Architektúra prístupu k službám – Centrálny bod prístupu / Viacero prístupových bodov
6) Údajová základňa (registre) – Centralizovaná údajová základňa / Distribuovaná
7) Kompatibilita s eGovernmentom – Základná / Rozšírená
8) Spôsob autentizácie – Jeden overovací mechanizmus / Viacero overovacích mechanizmov
9) Štandard výmeny klinických údajov – HL7 v3 / EN 13606 (STN EN 13606)
10) Koncept PHR – PHR ako prezentačný komponent / PHR ako integračný komponent
11) Použitie klinickej terminológie – Snomed / Vlastná terminológia
12) Integračná architektúra domén – Integračný hub v architektúre SOA / Priama vzájomná
komunikácia
13) Uloženie údajov v rámci EHR - Decentralizované / Kombinované
14) Dátový model EHR – Založený na OpenEHR / Vlastný návrh
15) Dátový model údajovej základne (registre) – Demografické údaje založené na archetypoch /
Fixný dátový model
4.4.3

Vyhodnotenie alternatív architektonického rámca

V nasledujúcej časti popisujeme výber rozhodnutia pre každý atribút. Postup vyhodnotenia spočíva
v analýze problému, identifikácií plusov a mínusov jednotlivých alternatív, vyvodení záveru a určení
dopadov víťaznej alternatívy

1. Strategická orientácia riešenia eHealth – Zdravie občana / Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti
Analýza
Toto rozhodnutie ovplyvňuje rozsah Programu implementácie eHealth a jeho zameranie, preto je to
jedno z kľúčových rozhodnutí.
Prvé eHealth riešenia vo svete boli orientované na zefektívnenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Boli to oblasti ako elektronické zdravotné záznamy pacienta, elektronická medikácia
a preskripcia, elektronické objednávanie pacientov, PACS systémy pre prácu s obrazovými
záznamami. Bol to prístup orientovaný na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vychádzajúci
z orientácie zdravotníctva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
V posledných 3 rokoch dochádza k zmene paradigmy v zdravotníctve, s dôrazom na prevenciu,
zdravý životný štýl občanov, partnerský prístup medzi lekárom a pacientom. Táto zmena paradigmy
sa prejavuje aj v oblasti eHealth. Preferuje sa oblasť PHR (personal health records – osobné
zdravotné záznamy), kde občan je vlastníkom záznamov o svojom zdraví, národných zdravotných
portálov, ktoré podporujú snahu občanov starať sa o svoje zdravie. Ide o prístup, kde v strede je
zdravie občana.
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Aj náš prístup k starostlivosti o zdravie občanov uvedený v Strategických cieľoch eHealth, znázornený
v nasledujúcej schéme, podporuje túto víziu:
Obr. 11 – Schéma prístupu k starostlivosti o zdravie občanov

Prístup k starostlivosti o zdravie občanov

Zdroj: Strategické ciele eHealth
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V rámci Katalógu potrieb a služieb eHealth bol vymedzený potenciálny rozsah eHealth aktivít
komponentmi eHealth, ktorý je uvedený v tab. 2.
Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy:

Zdravie občana




+








–

Poskytovaná ZS

Poskytovaná ZS je podmnožinou k cieľu
„zdravie občana“
Najväčšie prínosy pre občanov
Výrazné úspory v systéme verejných
zdrojov
V plnom súlade so štátnou politikou
zdravia
V súlade so zameraním OPIS
a eGovernmentu
V súlade s Programovým vyhlásením
vlády SR





Menší, ľahšie zvládnuteľný obsah
Menšie počiatočné náklady
Výrazné prínosy pre poskytovateľov
ZS

Vyššie počiatočné náklady
Zložitejšia implementácia




Menšie priame prínosy pre občanov
Menšie priame prínosy pre systém
verejných zdrojov
Nie je plne využitý potenciál ICT
technológií v zdravotníctve



Záver
Zameranie národného programu implementácie eHealth bude na zdravie občana.
Dopady


Program implementácie eHealth bude postupne realizovaný v rozsahu všetkých
horeuvedených 45 komponentov v po sebe nasledujúcich vlnách s podporou všetkých štyroch
prúdov starostlivosti o zdravie (individuálna, komunitná, profesionálna a verejné zdravotníctvo).



Prvou prioritou preto bude Národný zdravotný portál, v ktorom bude významná časť obsahu
venovaná práve podpore občanov v ich starostlivosti o vlastné zdravie a zdravie ich blízkych,
ako aj podpore zdravotníckych pracovníkov pri starostlivosti o zdravie občanov. NZP bude
súčasne jedinou vstupnou bránou pre národné eHealth služby a aplikácie.



V rámci elektronickej zdravotnej dokumentácie je ako prvý implementovaný prístup PHR
(personal health record) vyjadrený vo forme EZKO a následne bude realizované rozšírenie
EZKO na sprístupnenie EHR záznamov pacienta.



Prioritou je elektronické objednávanie občanov / pacientov u lekárov prvého kontaktu
a vybraných špecialistov.



Prioritou je elektronická medikácia, ktorá umožňuje občanovi a aj jeho lekárovi mať k dispozícii
medikačnú históriu a všetky relevantné podklady pre preskripčný proces a posúdenie
prípadných rizík.
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2. Miera bezpečnosti – Vysoká nad úrovňou iných aplikácií eGovernment / Štandardná ako v
eGovernmente
Analýza
Toto rozhodnutie ovplyvňuje architektúru a dizajn jednotlivých aplikácií programu implementácie
eHealth a celú jeho infraštruktúru. Má významný dopad na určenie miery investícií do bezpečnosti.
Rozhodnutie závisí od miery požiadaviek na dôvernosť, dostupnosť a integritu údajov v eHealth
a dostupnosť a integritu eHealth služieb.
Ako bolo povedané v predchádzajúcej kapitole, významnú časť údajov v rámci eHealth tvoria osobné
údaje. Legislatíva súvisiaca s ochranou osobných údajov je obsiahnutá v Zákone č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona
č. 90/2005 Z. z. V zmysle tohto zákona existuje v rámci osobných údajov skupina údajov so
zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť – osobitná kategória osobných údajov. Z pohľadu občana
môžu byť najviac rizikové údaje o diagnózach, histokompatibilite, predpísaných liekoch, genetické
riziká a genetické skeny.
Z týchto faktov vychádza aj návrh internej klasifikácie údajov a systémov v rámci Programu
implementácie eHealth, kde sa ráta so zavedením kategórie „Mimoriadne citlivé“ (viď podkapitola
východísk Katalógu požiadaviek).
Masovo používané osobné údaje osobitnej kategórie v rámci eHealth sú z hľadiska bezpečnostných
požiadaviek odlišnosťou eHealth od ostatných častí eGovernmentu, kde prioritami sú integrita
a dostupnosť. Preto ak by mala byť rovnaká úroveň bezpečnosti aj v eHealth, vyžadovalo by si to
masívne investície do bezpečnosti v rámci eGovernmentu. S takýmto rozsahom investícií
a prioritizáciou bezpečnosti sa v eGovernmente nepočítalo.
Aj z hľadiska dostupnosti výpadok väčšiny eGovernment služieb pre občanov nie je kritický. Iné je to
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade eHealth môže viachodinový výpadok výrazne
narušiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Aj v oblasti integrity údajov sú požiadavky na eHealth vyššie. Napr. u výsledkov laboratórnych testov,
kódu diagnózy, dávkovania niektorých liekov.
Bezpečnostné požiadavky na eHealth v prioritných eHealth aplikáciách sú zhrnuté v nasledujúcich
hodnotiacich tabuľkách.
EZKO
Miera bezp./atribút
Nízka
Stredná
Vysoká
NZP
Miera bezp./atribút
Nízka
Stredná
Vysoká

Dôvernosť

Dostupnosť

Integrita

X

X

X

Dôvernosť
X

Dostupnosť

Integrita

Elektronická medikácia /preskripcia
Miera bezp./atribút
Dôvernosť
Nízka
Stredná
Vysoká
X

X
X

Dostupnosť

Integrita

X

X
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Miera bezp./atribút
Nízka
Stredná
Vysoká
Telemedicína / PACS
Miera bezp./atribút
Nízka
Stredná
Vysoká
eLearning
Miera bezp./atribút
Nízka
Stredná
Vysoká
Personálna genomika
Miera bezp./atribút
Nízka
Stredná
Vysoká
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Dôvernosť

Dostupnosť

X

X
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Integrita

X

Dôvernosť

Dostupnosť

Integrita

X

X

Dostupnosť
X

Integrita

X

Dôvernosť
X

X

Dôvernosť

Dostupnosť

Integrita

X
XXX

X
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Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Vysoká bezpečnosť




+







–







Štandardná bezpečnosť

Nízke riziko narušenia dôvernosti
a integrity údajov
Znížené riziko narušenia dostupnosti
eHealth služieb
Vyššia miera dôvery používateľov
v eHealth
Nižšie riziko odmietnutia eHealth služieb
Vyššia miera garancie súladu
s požiadavkami zákona na ochranu
osobných údajov
Systémy v eHealth môžu priamo
podporovať aj záchranu životov (tzv. life
critical applications), preto musia mať
vysokú mieru garancie spoľahlivosti
Bezpečnosť je hlavné kritérium pri
rozhodovaní o vstupe používateľa do
eHealth
Vyššie náklady
Zložitejšia implementácia
Náročnejšia prevádzka
Sťažená použiteľnosť eHealth aplikácií
Zložitejšia integrácia s eGovernmentom







Nižšie náklady
Jednoduchšia implementácia
Jednoduchšia prevádzka
Ľahšia použiteľnosť
Ľahšia integrácia s eGovernmentom



Nízka miera dôvery občanov v eHealth
pri štandardnej úrovni bezpečnosti
Vysoké riziko odmietnutia eHealth
služieb
Vysoké riziko narušenia dôvernosti
a integrity osobných údajov občanov
Vyššie riziko na narušenia dostupnosti
eHealth služieb
Vyššie riziko porušenia požiadaviek
legislatívy






Záver
Úroveň bezpečnosti v rámci národného programu implementácie eHealth musí byť vysoká.
Dopady
 V rámci programu implementácie eHealth musí byť vykonaná detailná analýza rizík,
vypracovaný bezpečnostný zámer a projekt.


Na základe bezpečnostného
bezpečnostných opatrení.



V rámci prevádzky eHealth musí byť zabezpečený nepretržitý bezpečnostný monitoring.



V rámci prevádzky eHealth musí byť zabezpečený záložný výpočtový priestor.



Objektová bezpečnosť v mieste prevádzky eHealth musí byť na vysokej úrovni.



V rámci prevádzky eHealth musia byť implementované osobitné režimové opatrenia.



Pri riešeniach s vysokou úrovňou bezpečnosti je očakávaná miera investícií do bezpečnosti až
do úrovne cca. 20 % celkových nákladov na riešenie.

projektu

musí

byť

implementovaný

schválený

súbor
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3. Počet operátorov eHealth - Jeden / Niekoľko
Analýza
Operátor eHealth je zodpovedný za implementáciu a zabezpečenie prevádzky eHealth riešenia, alebo
jeho časti. Jedná sa najmä o vybudovanie zabezpečeného a vysoko dostupného informačného
systému / systémov v rámci eHealth, vytvorenie základnej infraštruktúry pre nové procesy, formy
zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke služby a dobudovanie a efektívne využívanie existujúcich
systémov pre zber, spracovanie a distribúciu údajov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.
V štátoch Európskej únie je bežnou praxou zriadenie jedného operátora, ktorý má na starosti
implementáciu a prevádzku eHealth riešení a je orgánom verejnej správy. Najčastejšie sa jedná
o úrad, ktorý podlieha ministerstvu zodpovednému za sektor zdravotníctva. Tento orgán býva
zodpovedný za celkovú koncepciu eHealth v štáte a prevádzku najdôležitejších častí / komponentov
eHealth riešenia. V niektorých prípadoch sa členmi tejto organizácie stávajú aj zástupcovia
súkromných spoločností a iných združení (napr. Carelink vo Švédsku – jedná sa o organizáciu
zriadenú za účelom rozvoja ICT a zabezpečenia jednotnej národnej informačnej infraštruktúry).
Nie všade ale existuje centrálna inštitúcia v zmysle národného operátora eHealth. V Taliansku, kde je
zdravotníctvo silne decentralizované, sú za zdravotnú starostlivosť aj implementáciu eHealth
zodpovedné jednotlivé regióny. Vznikajú tak veľké rozdiely v úrovni eHealth služieb naprieč regiónmi.
Medzi hlavné kompetencie a zodpovednosti operátorov eHealth patrí:


Zabezpečenie programu implementácie eHealth



Prevádzka eHealth riešení



Riadenie informačnej a komunikačnej infraštruktúry



Poskytovanie komunikačnej, hardvérovej, softvérovej a dátovej základne pre prístup
k národným eHealth službám ostatným subjektom v zdravotníctve



Zaistenie prevádzky z hľadiska bezpečnosti systému



Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií

Význam atribútu Počet operátorov eHealth


Určuje organizačnú podobu riešenia a výrazne ovplyvňuje procesy zavádzania a poskytovania
elektronických služieb.



Úzko súvisí s modelom financovania elektronických služieb zdravotníctva.



Umožňuje realizáciu a určenie zodpovednosti za prevádzku a úroveň kvality elektronických
služieb zdravotníctva.

Alternatíva Jeden operátor


Implementácia a zabezpečenie prevádzky elektronických služieb zdravotníctva zabezpečuje
jedna poverená organizácia – Národný operátor eHealth.

Alternatíva Niekoľko operátorov


Implementácia a zabezpečenie prevádzky elektronických služieb zdravotníctva zabezpečuje
sieť poverených organizácii, kompetencie sú rozdelené podľa relevantných kritérií ako región,
príslušnosť k zdravotnej poisťovni a podobne. Možnosťou je aj samostatné prevádzkovanie
jednotlivých služieb rôznymi operátormi alebo skupinami operátorov.
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Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Jeden operátor



+







–



Obvyklý model v EÚ
Lepšie riadenie miery integrácie
systémov eHealth
Vyššia koordinácia technickej podpory
Jeden bod zodpovednosti za
funkcionalitu a bezpečnosť
Efektívnejšie využitie investícií v dlhšom
horizonte
Vyššie počiatočné náklady
Väčšie dopady pri zlyhaní
prevádzkovateľa
Dlhšie nábehové krivky

Niekoľko operátorov









Nižšie počiatočné náklady
Nižšie dopady pri výpadku
prevádzkovateľa
Rýchlejšie nábehové krivky

Problémy s integráciou aplikácií
s jadrom eHealth
Vyššie náklady v dlhodobom časovom
horizonte
Nižšia miera bezpečnosti a garancie
ochrany osobných údajov
Komplikovanejší rozvoj a integrácia
nových aplikácií

Záver
Jeden operátor je obvyklým modelom v EÚ a poskytuje lepšie podmienky pre integráciu jednotlivých
komponentov eHealth. Z dlhodobého hľadiska sa javí ako efektívnejšia varianta jeden operátor, ktorý
bude zastrešovať všetky projekty v oblasti elektronizácie verejného zdravotníctva na Slovensku.
V súčasnom prostredí môže ísť o Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).
Dopady
 V rámci realizácie programu eHealth musia byť jasne určené kompetencie a právomoci
národného operátora eHealth.


Je potrebné realizovať procesy pre výber operátora – NCZI.



Národný operátor eHealth musí mať zabezpečený udržateľný model financovania.

4. Vlastníctvo operátora - Štátny / Súkromný
Analýza
Vlastníctvo operátora eHealth vyjadruje majetkové vzťahy riešenia a ich vzťah k verejnej a súkromnej
sfére.
V štátoch Európskej únie je prevádzkovateľom eHealth riešení vo väčšine prípadov verejný subjekt
štátnej správy. Jedná sa najčastejšie o subjekt, ktorý priamo podlieha ministerstvu, zodpovednému za
rezort zdravotníctva. Tento má na starosti celkový dohľad nad elektronizáciou zdravotníctva.
Na tvorbe a prevádzke jednotlivých konkrétnych riešení eHealth sa však v niektorých prípadoch
podieľajú súkromné firmy, ktoré majú know-how a skúsenosti s danou problematikou. Príkladom môže
byť Česká republika, kde súkromná spoločnosť IZIP, a.s. prevádzkuje systém elektronickej zdravotnej
knižky. V dozornej rade sú však zastúpení aj predstavitelia z verejnej správy. Takáto kombinácia
verejného a súkromného sektora pri konkrétnych riešenia eHealth je pomerne častá napríklad
v Dánsku (MedCom), Nemecku (Gematik) alebo Švédsku (Carelink).
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Modely kombinovaného vlastníctva fungujú na princípoch:


V riadiacich orgánoch organizácie sú zastúpení predstavitelia verejnej správy (vlády, regiónov)
aj súkromných podnikov.



Vlastníkom organizácie môžu byť orgány centrálnej správy, miestnej samosprávy aj súkromné
firmy.



Zabezpečí sa tým účasť kľúčových firiem s know-how v IT a zdravotníctve a tiež kontrola štátu
na realizácii eHealth.

Význam atribútu Vlastníctvo operátora:


Určuje dôležitosť politických (verejný záujem) a ekonomických faktorov (zisk) pri posudzovaní
zodpovednosti za implementáciu a prevádzku eHealth riešenia.



Zásadne ovplyvňuje tvorbu cieľov a stratégii prevádzky a implementácie eHealth riešenia.



Určuje mieru verejnej kontroly nad implementáciou a prevádzkou eHealth riešenia.

Alternatíva Štátne vlastníctvo operátora:


Národný operátor eHealth je 100 percentne vlastnený štátom, funguje ako inštitúcia
poskytujúca verejné služby.

Alternatíva Súkromné vlastníctvo operátora


Národný operátor eHealth je súkromný subjekt, predávajúci svoje služby štátnym a súkromným
inštitúciám a občanom zapojených do procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti za
účelom generovať zisk.

Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Štátny operátor



+





–





Garancia zabezpečenia prevádzky zo
strany štátu
Priamy vplyv štátu na elektronizáciu
služieb zdravotníctva a poskytovanie
služieb
Existencia orgánov štátnej správy, ktoré
majú dostatočné kompetencie pre výkon
tejto funkcie
Prístup je preferovaný v rámci EÚ
Rýchlosť implementácie komplexného
riešenia
Lepšia verejná kontrola,
Nižšia miera inovácií
Vyššie počiatočné náklady z verejných
zdrojov (nevyužitie súkromného kapitálu)

Súkromný operátor




Vyššia miera inovácií
Potencionálne efektívnejšia prevádzka
Využitie súkromného kapitálu



Vyššie riziko z hľadiska bezpečnosti
a ochrany informácií
Riziko zániku alebo zlyhania
súkromného operátora
Problém kontinuity pri zmene
súkromného operátora




Záver
Elektronizácia zdravotníctva bude vyžadovať nakladanie s veľmi citlivými informáciami o zdravotnom
stave pacientov v elektronickej podobe. Zabezpečenie proti zneužitiu je preto veľmi dôležitým
kritériom pri výbere operátora. V prospech štátneho vlastníctva tiež svedčia skúsenosti z Európskej
únie a existencia orgánov štátnej správy, ktoré majú dostatočné kompetencie k výkonu tejto funkcie.
Odporúčame preto štátne vlastníctvo operátora eHealth.
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Dopady


Výber vhodnej organizácie, alebo vytvorenie novej, ktorá bude priamo podliehať Ministerstvu
zdravotníctva SR, ktoré bude zároveň vykonávať dohľad nad pôsobením organizácie.



Je potrebné vytvoriť legislatívne prostredie pre Národného operátora eHealth, aby mohol
vykonávať svoju funkciu.



Jasne definované role s určenými úlohami a zodpovednosťami a jasne definované vzťahy
medzi rolami.



Potreba zabezpečiť financovanie a potrebné personálne a technologické vybavenie.

5. Architektúra prístupu k službám – Centrálny bod prístupu / Viacero prístupových bodov
Analýza
Z pohľadu architektúry riešenia eHealth je za klienta pokladaný akýkoľvek komponent, ktorý pristupuje
a využíva služby eHealth centrálneho prístupového bodu - integračného hub-u. Takýmito klientmi
môžu byť web stránky Národného zdravotného portálu, aplikácie bežiace na klientskych systémoch
alebo všetky ostatné systémy, ktoré využívajú služby integračného hub-u. Typické kategórie klientov
sú nasledovné:


Portál – ktorý typicky používajú bezpečnostné a identity služby poskytované integračným
hub-om na autentizáciu svojich užívateľov, výkon funkcií na prevádzku, odosielanie
dokumentov v mene užívateľa prostredníctvom messaging služieb integračného hub-u alebo
prístup na iné poskytované služby.



Klientske aplikácie – ako sú napr. nemocničné aplikácie bežiace na klientskych pracovných
staniciach resp. serveroch, tieto môžu komunikovať s integračným hub-om za účelom
odoslania požiadaviek, prístupu k dátam a iný funkcionalitám.



Iné systémy (resp. iné integračné hub-y) – ktoré vystupujú ako klienti eHealth integračného
hub-u a využívajú jeho funkcionalitu. Môžu byť predstavované softvérmi tretích strán, back-end
(poisťovne, nemocnice a pod.) systémami alebo inými integračnými hub-mi.

Všetka klientska interakcia by mala prebiehať cez definovaný bod prístupu - publikované rozhrania,
ktoré sú založené na priemyselných (eHealth) štandardoch. Toto poskytuje nevyhnutnú otvorenosť,
kompatibilitu so širokým rozsahom komerčných produktov a medzi-platformovú interooperabilitu. Tieto
klientske interakcie s eHealth integračným hub-om sú nezávislé od implementácie a platformy
klientskych aplikácií (portály, klientske aplikácie, iné systémy atď.).
Z architektonického pohľadu sú interakcie totožné s klientskymi interakciami, hlavné typy sú:


Údajové služby – na ktorých funkcionalitu sa eHealth integračný hub spolieha – ako napr.
externý autentifikačný poskytovatelia za účelom overenia identity užívateľa.



Cieľové služby – tieto služby prijímajú požiadavky od klientov cez eHealth integračný hub.
Tento potom vystupuje ako sprostredkovateľ komunikácia a môže do procesu smerovania
správ dodať pridanú hodnotu ako napr. validáciu. Môžu byť predstavované zdravotníckymi
subjektmi (poisťovne, nemocnice a pod.), inými komponentmi slovenského eHealth riešenia,
inými systémami alebo integračnými hub-mi.
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Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Centrálny bod prístupu


+









–

Konzistentnosť výsledkov služieb
pripojených cez centrálny prístupový bod
Lepšie možnosti riadenia prevádzky –
jednotným dohľadovým centrom
Lepšie možnosti zabezpečenia
centrálneho bodu prístupu
Lepšia využiteľnosť systémových zdrojov
Lepší bezpečnostný manažment
Na začiatku náročnejšia implementácia
Závislosť na jednom prístupovom bode
Vyššie riziko DDoS útokov na centrálny
prástupový bod

Viacero prístupových bodov










Rozloženie záťaže na prístupové body
jedntlivých systémov
Na začiatku jednoduchšia
implementácia
Vyššia odolnosť voči DDoS útokom

Náročnejšie dosiahnutie konzistencie
poskytovaných služieb
Náročnejšie riadenie prevádzky
viacerých prístupových bodov
Naročnejšie dosiahnutie
požadovaného stupňa zabezpečenia
Slabšia využiteľnosť sytémových
zdrojov
Obtiažnejšie manažovateľná
a udržateľná bezpečnosť

Záver
V rámci eHealth používať centrálny bod prístupu – integračný hub.
Dopady
 Bude nutné vytvoriť infraštruktúru pre eHealth integračný hub ako centrálny bod prístupu
k službám eHealth.


Postupne bude potrebné presmerovať komunikačné toky existujúcich systémov v zdravotníctve
z rôznych prístupových bodov na centrálny prístupový bod.



Vznikajúce systémy bude potrebné budovať v súlade s koncepciou a architektúrou centrálneho
prístupového bodu.

6. Údajová základňa
základňa

(registre) – centralizovaná údajová základňa / distribuovaná údajová

Analýza
Dátové zdroje používané v rezorte zdravotníctva (ďalej aj RZ) boli historicky budované ako súčasti
separátnych – vzájomne nespolupracujúcich zdravotníckych IS. Objektívnym dôsledkom tohto stavu je
nekonsolidovaná údajová základňa s duplicitnými informáciami a neujasnenou referenčnou údajovou
základňou.
Jedným z predpokladov úspechu eHealth je naviazanie novovytváraných procesov na konsolidovanú,
jasne definovanú údajovú základňu rezortu.
Konsolidovaná údajová základňa zabezpečí vysokú kvalitu a presnosť spracovávaných informácií
a odstráni chybovosť vyplývajúcu z nedostatočne zabezpečenej integrácie referenčných údajov
rezortu (redundancia údajov, jej nekoordinovaná aktualizácia a napĺňanie a pod.).
Z informácií získaných pri štúdiu stavu používania vybraných dátových zdrojov vyplýva, že bude
potrebné predovšetkým zabezpečiť sústredenie získaných údajov na jednom mieste. Takto sa
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dosiahne to, aby mohlo byť garantované, že ten kto sa na toto miesto odvolá pri požiadavke na
získanie spoľahlivých a aktuálnych údajov ich aj dostane. V súčasnosti sa niektoré dáta nachádzajú
postupne na viacerých miestach a posúvajú sa často medzi inštitúciami v rezorte zdravotníctva
v neefektívnej papierovej forme. Pre spoľahlivé fungovanie údajovej základne sú však požadované
úplné, aktuálne a konzistentné dáta. Úplnosť aj aktuálnosť sú samozrejme limitované legislatívnym
rámcom a ich dosiahnutie si môže vyžiadať aj prípadné doplnenie alebo úpravy legislatívy. Ak budú
subjekty spravujúce referečné zdroje právne zaviazané spolupracovať a navyše spolupracovať aj
v efektívnych časových intervaloch rozhodne sa zvýši kvalita, ale aj stabilita referenčnej údajovej
základne rezortu zdravotníctva. Konzistentnosť dát v registroch sa bude riešiť správnym vzájomným
prepojením registrov a to v rámci rezortu zdravotníctva, ale v prípade potreby aj s registrami v správe
iných rezortov (RFO, RPI, RA).
Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy:
Centralizovaná údajová základňa



+






–

Vysoká kvalita a presnosť
spracovávaných informácií
Jednoduchšia možnosť integrácie
referenčných údajov
Výrazne jednoduchšie odstraňovanie
duplicít a nekonzistentnosti dát v rámci
jednotlivých registrov
Jednoduchšie prepojenie na referenčné
dátové zdroje iných rezortov
Optimálne z hľadiska bezpečnosti
Potreba vytvorenia centralizovanej
referenčnej údajovej základne – náročné
na čas a zdroje

Distribuovaná údajová základňa



Nižšie náklady na riešenie
Väčší komfort práce pre správcov
registrov




Dátové duplicity
Náročná synchronizácia dátových
zdrojov
Bezpečnostné riziko



Záver
Údajová základňa (referenčné registre RZ) bude centralizovaná.
Dopady


Bude nutné vytvoriť infraštruktúru pre centralizovanú referenčnú údajovú základňu rezortu
zdravotníctva na NCZI.



Bude treba vytvoriť v rámci infraštruktúry NCZI centrálnu repliku dnes distribuovaných
referenčných registrov rezortu zdravotníctva a mechanizmus ich pravidelnej aktualizácie
s frekvenciou podľa požiadavky eHealth.



Zodpovednosť za dáta budú niesť subjekty, ktoré ich majú podľa legislatívy v správe.



Paralelne bude treba zabezpečovať konzistenciu registrov RZ medzi sebou a s ostatnými
referenčnými zdrojmi iných rezortov.



V súvislosti s optimalizáciou referenčných dátových zdrojov rezortu – bude potrebné presadiť
vyvolané legislatívne úpravy – napr. v oblasti novej definície referenčných registrov, ich
spravovania atď.
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7. Kompatibilita s eGovernmentom – Základná / Rozšírená
Analýza
Podľa Európskej komisie je úlohou e-Governmentu: „Zavádzanie IKT do verejnej správy spoločne
s organizačnými zmenami, novými postupmi a zručnosťami v snahe zvýšiť efektívnosť pri poskytovaní
služieb, zvýšiť transparentnosť a posilniť verejnú politiku.
Informatizácia verejnej správy rieši aplikáciu IKT vo výkone správy. Nepokrýva aplikáciu IKT
v oblastiach, ako sú eEducation, eHealth, eCulture, eResearch, atď, ale len čiastočne do nich
zasahuje.
Pri poskytovaní elektronických služieb je možné identifikovať aktivity, ktoré sa vyskytujú často
a opakovane. Príkladom takejto aktivity je autentifikácia používateľa prihlasujúceho sa na portál
poskytujúci e-službu, alebo služba elektronického doručenia výstupu poskytnutej služby, či služba
umožňujúca realizáciu e-platby. Nie je efektívne aby funkcionalita informačných systémov pokrývajúca
tieto aktivity bola opakovane implementovaná v každom z nich. Preto na úrovni eGovernmentu budú
vytvorené centrálne riešenia, (Moduly ústredného portálu verejnej správy - ÚPVS), ktoré budú
ostatným informačným systémom poskytovať služby, pokrývajúce túto funkcionalitu.
V nasledujúcom zozname sú uvedené navrhované spoločné moduly a komponenty eGovernmentu:
Moduly ÚPVS využiteľné v eHealth:


Identity and Acces Management - registrácia, identifikácia a autentizácia pri prístupe občana
na NZP



Platobný modul - realizácia platby v prípade platených služieb na NZP



eDesk modul - evidencie komunikácie (podaní a výstupov) pri komunikácii so subjektmi
verejnej správy v rámci eHealth



Notifikačný modul - zasielania notifikácií v rámci eAlokácií



Modul elektronického doručovania - doručovanie výstupu služby



eForm modul - vyplnenie a podanie elektronického formulára v rámci eHealth služieb



Modul centrálnej elektronickej podateľne - overenie elektronického podpisu podania
a vystavenie potvrdenia o prijatí podania

Základné prístupové komponenty:


Integrované obslužné miesto



Ústredný portál verejnej správy



Kontaktné Call Centrum

Ostatné spoločné komponenty:


Elektronická identifikačná karta (eID)



Základné identifikátory



Základné registre



Metainformačný systém IS VS
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Nasledujúci obrázok názorne zobrazuje cieľovú architektúru integrovaného informačného systému
verejnej správy:
Obr. 12 – Cieľová architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy

Cieľová architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy
Spoločné moduly ÚPVS
Identity and Access
Management

Základné prístupové komponenty
Integrované obslužné
miesto

Ústredný portál
verejnej správy

Elektronická identifikačná
karta

Kontaktné centrum
(Call Centrum)

Základné identifikátory
Informačný systém úseku 1…N

Platobný modul

Prezentačná vrstva
Internetový portál

Intranetový a extranetový
portál

Klientské aplikácie

Základné číselníky

eDesk Modul

Integračná vrstva (middleware)
Rozhrania webových služieb

Notifikačný Modul

Základné registre

Business Process Management
System (BPM)

Ostatné komponenty

Aplikačná vrstva

Modul dlhodobého ukladania
elektronických
registratúrnych záznamov

Špecializovaný systém/y
úseku správy 1…N
Podporujú výkon agend na prislúchajúcom úseku štátnej správy alebo
územnej samosprávy napr. správa dani,
soc. poistenie alebo miestne dane a
poplatky, atď.

…
Portál zamestnancov
verejnej správy

Podporné systémy

Dátová vrstva
Referenčné údaje

Metainformačný systém
IS VS

Správa
dokumentov

Správa
majetku

Modul centrálnej
elektronickej podateľně

Podateľňa

Správa
registratúry

Mzdy

eForm Modul

Administrativné systémy
Elektronická
podateľňa

Účtovnictvo

Modul elektronického
doručovania

Referencované údaje

…

Register inštitúcií
verejnej správy

Modul G2G výmeny
dokumentov


Pri budovaní riešenia eHealth považujeme za doležité zabezpečiť kompatibilitu na existujúce spoločné
moduly ÚPVS ako aj na pripravované komponenty eGovernmentu v súlade s NKIVS a strategickými
cieľmi eHealth. Z pohľadu občana je rovnako prínosom tesnejšia integrácia a spoľahlivá vzájomná
kompatibilita IS, hlavne v prípadoch keď rieši životnú situáciu s interkciami na viac subjektov verejnej
správy.
Ako už bolo spomínané pri rozhodovaní o úrovni bezpečnosti, ochrana osobitnej kategórie osobných
údajov v rámci eHealth si vyžaduje mieru bezpečnosti, ktorá je vyššia ako v ostatných aplikáciách
eGovernmentu. Preto v tejto oblasti eHealth bude realizovať samostatné riešenia so silnejšími
bezpečnostnými mechanizmami.
Istým problémom pri integrácii s eGovernmentom je časový nesúlad. Niektoré moduly ÚPVS / NKIVS
nebudú v čase implementácie eHealth k dispozícii v požadovanom rozsahu. Preto musí eHealth rátať
s prechodnými riešeniami v oblastiach, kde je cieľovým stavom integrácia s ÚPVS, ale v čase potreby
v eHealth nie je riešenie ÚPVS / NKIVS k dispozícii.
Kompatibilita v prvej vlne bude smerovaná najmä do oblasti architektúry a platformy NZP ako portálu
2. úrovne voči ÚPVS.
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Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Rozšírená kompatibilita s eGov



+







–





Pohodlie pre občana riešiaceho životnú
situáciu zasahujúcu do viacerých oblastí
verejnej správy
Nižšie náklady na integráciu —
štandardizované služby umožňujú ľahké
a rýchle prepojenie rôznorodých
aplikácií,
Nižšie náklady na údržbu — opakovane
použiteľné služby redukujú počet
a komplexicitu IT služieb, tým skracujú
čas potrebný na údržbu a podporu chodu
služieb,
Nižšie náklady na vývoj — z opakovane
použiteľných SOA služieb je možné
rýchlo zostavovať nové, kompozitné
aplikácie
Závislosť na komponentoch a moduloch
prevádzkovaných mimo Národného
operátora eHealth
Niektoré komponenty nebudú v rámci
prvej a druhej vlny eHealth k dispozícii
Vyššie nároky na súčinnosť mnohých
subjektov a projektov
Rozdielna úroveň bezpečnosti v eHealth
a ostatných častiach eGovernmentu

Základná kompatibilita s eGov







Na začiatku (pri malom počte služieb)
jednoduchšia implementácia
Menšia závislosť na komponentoch
a moduloch prevádzkovaných mimo
Národného operátora eHealth

Menšia miera pohodlia pre občana
riešiaceho životnú situáciu zasahujúcu
do viacerých oblastí verejnej správy
Vyššie náklady na budovanie
vlastných spoločných modulov
a komponentov pre eHealth
Vyššie náklady na prevádzku, údržbu
a rozvoj vlastných spoločných
komponentov pre eHealth

Záver
Cieľový stav je rozšírená kompatibilita s eGovernmentom s tým, že v rámci 1. vlny eHealth bude
implementovaná len základná kompatibilita a bezpečnosť bude v eHealth riešená na vyššej úrovni.
Dopady
 Je potrebné zabezpečiť súčinnosť zo strany eGovernmentu voči eHealth na podstatne vyššej
miere ako je realizovaná doteraz.


Aj eGovernment projekty súvisiace so spoločnými komponentami by mali podobne ako eHealth
deklarovať v zmysle RUP potreby stakeholderov a požiadavky kladené na cieľové riešenie.



Zo strany eGovernment musí eHealth dostať jasný časový plán implementácie jednotlivých
komponentov a modulov.



Bude potrebné vytvoriť pracovné tímy, ktorých úlohou bude architektonicky zosúladiť
existujúce a pripravované riešenia pre eGovernment a eHealth.



Pri analýze a návrhu pripravovaných modulov a komponetov eGovernmentu bude potrebné
zvážiť a prip. zapracovať špecifické požiadavky pre eHealth.
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8. Spôsob autentizácie – Jeden overovací mechanizmus / Viacero overovacích mechanizmov
Analýza
Autentizácia je významný bezpečnostný mechanizmus v rámci eHealth. Slúži na overenie identity
entity deklarovanej v kontrolnom bode (napr. vstup do NZP, do bezpečnostnej enklávy, do objektu
NCZI na vrátnici, pri prístupe k špeciálnej službe, výstup z objektu NCZI).
Týka sa najmä týchto kategórií entít:
1) občan / poistenec / pacient
2) zdravotnícky pracovník
3) oprávnení zamestnanci NOeH (administrátori, správcovia, operátori, ...)
4) zamestnanci oprávnených osôb (ÚDZS, ŠÚKL, ÚVZ, ...)
5) jednotlivé technické komponenty riešenia
V tomto rozhodovacom bloku sa zaoberáme kategóriami 1 – 4.
Je možné presadiť jeden spôsob autentizácie entít na báze eID (buď národného alebo
celoeurópskeho) alebo EHIC karty, alebo používať mix autentizačných mechanizmov pre rôzne entity
a rôzne situácie.
Občan
Občan bude využívať NZP a služby pod ním sprístupnené na troch úrovniach:
1) Bude pristupovať k všeobecným informáciám o zdraví a chorobe, kde má každý voľný prístup.
2) Bude pristupovať k aplikáciám ako je eObjednávanie, kde budú pre neho relevantné údaje,
ktoré nie sú citlivé údaje (napr. čas objednania sa k lekárovi).
3) Bude pristupovať k svojim zdravotným záznamom v rámci EZKO, ktoré sú citlivé údaje – až na
úrovni osobitnej kategórie osobných údajov.
Pre úroveň č.2 a č.3 bude potrebná identifikácia a autentizácia. Pre úroveň č. 2 postačuje základná
úroveň bezpečnosti (meno a heslo), pre úroveň č. 3 pokročilá alebo vysoká úroveň bezpečnosti, podľa
rozhodnutia občana. Táto úroveň bezpečnosti si môže vyžadovať od občana dodatočné náklady
a bude rozhodnutím občana, či si vyššiu úroveň zvolí. Formy autentizácie sú rozobrané v nasledujúcej
podkapitole.
Občan bude môcť pristupovať k týmto informáciám z nasledujúcich miest:


Doma zo svojho počítača



Z cudzieho počítača (napr. z Internetovej kaviarne)



Z jednotného obslužného miesta (IOM) v rámci eGovernment



Z kioskov u PZS



Z počítača lekára / sestry

Pri prístupe občana k EZKO a ďalším eHealth službám z IOM môže slúžiť ako nástroj silnej
autentizácie aj OP, ktorým sa občan preukáže oprávnenej obsluhe. Ďalej môže pokračovať menom
a heslom, nakoľko počítač IOM bude certifikovaný, bezpečnostne vyladený a monitorovaný. U IOM
bude k dispozícii aj čítačka tokenov (napr. eID, čipovej zdravotnej karty a pod.).
Pri prístupe občana k EZKO a ďalším eHealth službám z kioskov PZS je prípadné použitie len mena
a hesla zosilnené tým, že PZS na pripojenie k eHealth bude akreditovaný, počítač IOM bude
certifikovaný, bezpečnostne vyladený a monitorovaný. U kiosku môže byť k dispozícii aj čítačka
tokenov (napr. eID, čipovej zdravotnej karty a pod.).
Pri prístupe občana k EZKO a ďalším eHealth službám z počítača lekára a sestry je prípadné použitie
len mena a hesla zosilnené tým, že počítač bude bezpečnostne monitorovaný. U tohto počítača bude
byť k dispozícii aj čítačka tokenov (napr. eID, čipovej zdravotnej karty a pod.), nakoľko zdravotnícky
pracovník sa tiež musí autentizovať dvojfaktorovo.
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Pri prístupe občana k EZKO a ďalším eHealth službám z domáceho počítača je prípadné použitie
len mena a hesla rizikové, ak počítač obsahuje exploity alebo počítačové infiltrácie (boty, key loogery
a pod.). Tu je žiaduce použitie dvojfaktorovej autentizácie tak, aby v mene používateľa sa nemohol
prihlásiť útočník voči jeho identite.
Prístup občana k eHealth službám z cudzieho počítača (napr. internetová kaviareň) je okrem
verejného obsahu NZP nedoporučované.
Na základe tejto analýzy zastávame názor, že v prípade občana musíme rátať s viacerými formami
autentizácie.
Zdravotnícky pracovník
Zdravotnícky pracovník využívať NZP a služby pod ním sprístupnené na piatich úrovniach:
1) Bude pristupovať k všeobecným informáciám, kde má každý voľný prístup.
2) Bude pristupovať k odborným informáciám, kde majú prístup len zdravotnícki pracovníci .
3) Bude pristupovať k aplikáciám ako je eObjednávanie, kde sú informácie o pacientoch, ktoré
nie sú citlivé údaje (napr. čas objednania sa k lekárovi).
4) Bude pristupovať k zdravotným záznamom pacientov v rámci EZKO, ktoré sú citlivé údaje (až
na úrovni osobitnej kategórie osobných údajov), ku ktorým má oprávnenie a súhlas pacienta.
5) V špeciálnych prípadoch – napr. život ohrozujúci stav môže pristupovať aj k údajom, ku ktorým
má oprávnenie, ale nemá súhlas pacienta – EDS údaje (emergency data set).
K údajom pacienta v rámci EZKO bude môcť pristupovať zdravotnícky pracovník len z akreditovaného
pracoviska PZS a certifikovaného počítača. K tomuto počítaču sa autentizuje dvojfaktorovo.
V rámci EÚ je presadzovaná jednotná čipová karta profesionála platná v celej EÚ. Preto po schválení
EÚ je preferovaným tokenom HPRO karta – jednotná európska karta profesionála. Do času, kým
bude táto karta akceptovaná a zavedená aj v SR, je potrebné použiť inú formu dvojfaktorovej
autentizácie – v danom prípade sa ako najvhodnejšie javí využitie tokenu pre jednorázové heslá.
Na základe horeuvedenej analýzy zastávame názor, že aj v prípade zdravotníckeho pracovníka
musíme rátať minimálne v prvej vlne PIeH s viacerými formami autentizácie.
Kandidátske mechanizmy autentizácie podľa úrovne bezpečnosti
Základná úroveň bezpečnosti


Zadanie mena a hesla (len vedomosť)




Používateľ sa prihlási na NZP, zadá meno a heslo



Riešenie nie je odolné voči keyloggerom, phisingu, pharmingu a odpozeraniu hesla



Možné zosilnenie: meno a heslo možno zadať len z autorizovaného počítača (napr. podľa
ID sieťovej karty, ID BIOSu a pod.)

Zadanie mena, hesla a kontrolnej otázky, kde odpoveď je dopredu definovaná


Riešenie je odolné voči keyloggerom



Zadanie mena, hesla a logickej kontrolnej otázky



Využitie mobilného telefónu (len vlastníctvo)





Riešenie je odolné voči botom



Zadanie mena



Zaslaním prázdnej SMS na definované číslo sa ohlási užívateľ autorizačnému centru



Autorizačné centrum povolí a potvrdí autentizáciu na NZP



Sú náklady na SMS

Využitie mobilného telefónu (meno a heslo)


Zadanie mena



Po zadaní mena na definované mobilné číslo užívateľ zašle heslo vo forme SMS
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Je to odolné voči keyloggerom aj phisingu, ak nevie falošná stránka komunikovať
s autorizačným centrom



Sú náklady na SMS

Využitie tokenu (eID / EHIC karta) – len vlastníctvo


Token vložím do čítačky



Aplikácia ho využije na identifikáciu aj autentizáciu



Riešenie nie je odolné voči strate tokenu a vytvoreniu repliky tokenu



Riešenie vyžaduje vlastníctvo čítačky



Sú náklady aj na token

Pokročilá úroveň bezpečnosti


Zadanie mena a jednorázového hesla








Heslo je brané z grid karty alebo papierového zoznamu jednorázových hesiel alebo
z tokenu

Využitie mobilného telefónu I


Zadanie mena



Cez SMS zašle používateľ časť hesla



Cez NZP zadá používateľ druhú časť hesla



Nie sú dodatočné náklady



Náklady sú na SMS

Využitie mobilného telefónu II


Zadanie mena



Na základe zadanie mena sa na definované mobilné číslo užívateľa zašle SMS



Heslo sa skladá z privátnej časti (ako PIN kód) a zo zaslanej SMS



Nie sú dodatočné náklady na HW



Sú náklady na SMS



Možné zosilnenie: heslo je možné zadať len na autorizovanom počítači

Využitie čipovej karty (eID, EHIC karta.)


Zadanie mena



Vloženie tokenu do čítačky



Zadanie hesla (PIN kód)



Sú náklady na token aj čítačku

Vysoká úroveň bezpečnosti


Využitie vlastníctva, vedomosti a biometriky



Využitie dvojice z vlastníctva, vedomosti a biometriky a použitie dvoch nezávislých
autentizačných kanálov



Token + špecializovaná bezpečná čítačka mimo OS pracovnej stanice

HPRO karta
Európsky preukaz zdravotného profesionála má jednu stranu národnú a jednu medzinárodnú,
s jednotnou funkcionalitou v rámci celej EÚ.
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Obr. 13 – Európsky preukaz zdravotného profesionála – HPRO karta
HPRO karta

Možnú podobu architektúry riešenia znázorňuje nasledujúci obrázok:
Obr. 14 – Architektúra podľa špecifikácie HPRO karty

Príklad možnej architektúry podľa špecifikácie HPRO karty

Kompetentná autorita

Hr a
nica

Kompetentná autorita
Databáza
domovskej
krajiny

Databáza
hosťujúcej
krajiny

Odpoveď
Zbieranie dát o situácii
zdravotníckeho
personálu

Hr a

nica

Požiadavka: má tento
profesionál právo na
výkon zdrav. profesie?

Zdravotnícky
profesionál
Potencionálny
zamestnávateľ
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Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Jeden overovací mechanizmus







+





–




Ľahšia integrácia s eGovernmentom
V prípade eID vyššia miera úrovne
služieb pre občana
Šetrenie nákladov občana aj štátu
Jednotná prevádzka
Ľahšie presaditeľné používanie
Pokročilá miera bezpečnosti

Pri štarte eHealth neexistuje jednotný,
masovo používaný token
Len meno a heslo nestačí
U zdrav. pracovníkov už došlo k
zjednoteniu tokenu v rámci EÚ
EÚ sa ešte nezjednotila na eID, ale má
to v pláne.
Národné eID bude v SR masové až po
r. 2013

Viacero overovacích mechanizmov










Možnosť začať s implementáciou
eHealth v čase, keď neexistuje
národný autentizačný mechanizmus
Nižšie počiatočné náklady pri
jednoduchom variante
V rámci architektúry sa od začiatku
ráta s rôznymi mechanizmami
Optimalizácie pomeru bezpečnosti
k funkcionalite v závislosti od rolí
a situácií
Zložitejšia implementácia
Nutnosť v budúcnosti robiť isté zásahy
do systému
Ťažšia integrácia s eGovernmentom
Dodatočné náklady pri zmenách

Záver
V súčasnosti nie je možné okrem mena a hesla použiť v rámci eHealth jednotný autentizačný
mechanizmus. Meno a heslo pre mnohé potreby eHealth nestačí a preto musí byť v eHealth
implementovaných viacero autentizačných mechanizmov.
Dopady


Na základe analýzy rizík musí byť pre jednotlivé entity, role a situácie navrhnutý adekvátny
autentizačný mechanizmus.



Architektúra riešenia musí od začiatku podporovať viacero autentizačných mechanizmov.



Autentizačná vrstva musí byť relatívne oddelená od aplikačnej vrstvy.



Národný operátor eHealth nebude mať pod plnou kontrolou všetky procesy súvisiace s tokenmi
(napr. eID, elektronické EHIC karty).



V rámci druhej vlny eHealth dôjde k rozšíreniu setu autentizačných mechanizmov.



V rámci tretej vlny sa eHealth napojí aj na národné eID.

9. Štandard výmeny klinických údajov - HL7v3 / EN 13606 (STN EN 13606)
Analýza
Toto rozhodnutie ovplyvňuje interoperabilitu riešenia eHealth s okolitými IS najmä v oblasti výmeny
klinických údajov, a preto je jedným z kľúčových rozhodnutí. Obe zvažované alternatívy sú rozšírené
medzinárodné normy, HL7 je oproti EN13606 vo svete rozšírenejšia najmä v jej verzii HL7v2.
Základná charakteristika noriem:


EN 13606 (Electronic Health Record Communication) je európsky štandard definujúci
interoperabilnú architektúru pre systémy EHR. Je súčasťou CEN TC 251 a pozostáva z piatich
častí. Popisuje model zdravotných záznamov, ktoré je možné prenášať medzi systémami
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a službami, podporujúci priamu aj nepriamu zdravotnú starostlivosť a jej zdieľanie. Na
Slovensku bola táto norma prijatá Slovenským ústavom technickej normalizácie 1. 8. 2007.


HL7 (Health Level 7) je skupina štandardov zdravotníckej informatiky publikovaných
organizáciou Health Level Seven (http://www.hl7.org) používaných najmä v USA (vo verzii
HL7v2). Obsahuje konceptuálne štandardy (HL7 RIM), štandardy pre dokumenty (HL7 CDA),
aplikačné štandardy (HL7 CCOW) a štandardy pre výmenu údajov (HL7v2 a HL7v3, nie sú
vzájomne kompatibilné).

EN 13606 je pomerne nová norma – v roku 2007 nahradila normu ENV 13606 z roku 2002.
V celonárodnom meradle sa EN 13606 používa napríklad v Austrálii, Dánsku a Švédsku.
Štandard HL7 sa začal formovať už v 80-tych rokoch minulého storočia a prešiel postupným
zlepšovaním až po dnešnú verziu HL7v3. Prevažná väčšina komunikačných rozhraní je založená na
verziách HL7 2.3 alebo HL7 2.3.1. V celonárodnom meradle sa HL7v2.x používa napríklad v USA,
Kanade, Fínsku, Holandsku a Nemecku.
Viacero krajín (napr. Nemecko, Kanada) sa pokúsilo adoptovať HL7v3, no jeho použitie na
celonárodnej úrovni sa nepodarilo presadiť. Okrem nekompatibility s HL7v2 sú hlavnými prekážkami
prechodu na HL7v3 jeho komplexnosť a ťažkopádnosť.
Prijatie normy HL7 vo verzii 2 za štandard na Slovensku by bol samozrejme krok späť a túto
alternatívu neuvažujeme aj preto, že na Slovensku sa tento štandard vôbec nepoužíva.
Na Slovensku a v Čechách je v existujúcich klinických IS rozšírené použitie de-facto štandardu
DASTA. Vzhľadom k požiadavkám na medzinárodnú interoperabilitu, výmenu klinických informácií
a know-how na európskej a medzinárodnej úrovni, štandard DASTA nie je pre celoslovenské eHealth
riešenie perspektívnou alternatívou.
Základom normy EN 13606 je reprezentácia prenášaných klinických dát pomocou archetypov, t.j.
opakovane použiteľných, formálnych modelov doménového pojmu2. Definície archetypov vznikajú po
dôkladnej analýze doménových pojmov zdravotníckymi profesionálmi. Pre podporu tvorby archetypov
existuje niekoľko voľných i komerčných SW nástrojov, práca s nimi je pomerne priamočiara a ľahko
zvládnuteľná. Definície archetypov je možné zdieľať na medzinárodnej úrovni3, čím sa výrazne
urýchľuje proces analýzy doménových pojmov.
Ďalšie informácie a porovnania oboch noriem sa
http://nczip.nczisk.sk/Lists/StdVymInfo/StrucnyNahlad.aspx

nachádza

na

stránkach

NCZI:

Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy


2

Viď tiež definície na http://www.prorecsk.sk/post/openehr-a-archetypy-17/

3

Iniciatíva OpenEHR, viď http://www.nczisk.sk/buxus/docs/openehr.pdf
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HL7 v3


+

Veľká rozšírenosť HL7v2 – šanca
prechodu na HL7v3

EN 13606 (STN EN 13606)








–

Nekompatibilita s HL7v2
Vyššia komplexnosť
Vyššie náklady na implementáciu
Zložitejšia implementácia

Európska únia




Pochopiteľnosť a použiteľnosť
archetypov zdravotníckymi
profesionálmi
Možnosť voľnej výmeny archetypov
v medzinárodnom meradle
Záväzná norma pre štáty EÚ
Malé použitie normy v medzinárodnom
meradle

Záver
Štandardom výmeny klinických údajov Programu implementácie eHealth bude EN 13606 (STN EN
13606).
Dopady


Bude nutné vytvoriť formálny orgán na národnej úrovni pre implementáciu a následnú
prevádzku štandardu:


schválenie modelov, schvaľovanie ich aktualizácií, verzií a nových typov



metodické pokyny pre návrh a aktualizáciu archetypov dátových rozhraní



preberanie a zdieľanie definícií archetypov na medzinárodnej úrovni



Prevádzkovatelia a dodávatelia IS poskytovateľov ZS, ktorí sa budú chcieť pripojiť
k centrálnemu eHealth riešeniu budú musieť implementovať dátové rozhrania v štandarde STN
EN 13606.



Vzhľadom k veľkému rozšíreniu dátového štandardu DASTA odporúčame definovať
transformačné mechanizmy medzi štandardom DASTA a normou STN EN 13606 na centrálnej
úrovni.

10. Koncept PHR - PHR ako prezentačný komponent / PHR ako integračný komponent
Analýza
Toto rozhodnutie je dôležité najmä pre smerovanie prvej vlny budovania eHealth riešenia a jeho ďalšie
rozširovanie v ďalších vlnách. Nesprávne poňatie konceptu PHR by malo veľmi negatívne následky
v dlhodobom horizonte.
Pod pojmom PHR (Personal Health Record – osobný zdravotný záznam) rozumieme občanom
vlastnenú (resp. držanú) zdravotnú dokumentáciu v elektronickej forme. V prvej vlne budovania
eHealth bude riešená v rámci komponentu EZKO (Elektronická zdravotná knižka občana), ktorého
názov aj zodpovedá konceptu PHR (občan = osoba). Na rozdiel od EHR (Electronic Health Record),
ktorý zahŕňa všetky elektronické záznamy vznikajúce v IS poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(primárne záznamy), PHR je odpisom resp. prepisom relevantnej časti primárnych záznamov do formy
čitateľnej pre občana - pacienta i občana - zdravotníckeho profesionála (sekundárny zdravotný
záznam). Okrem toho PHR obsahuje záznamy vedené občanom v súvislosti s jeho zdravím
a zdravotným stavom – pozorovania, reakcie, diéty, liečebné pobyty, návštevy nezdravotných
zariadení, cvičenia, vitamínové kúry a podobne.
Pod pojmom PHR rozumieme tiež internetom podporovanú sadu nástrojov, ktoré umožňujú ľuďom
prístup a koordináciu ich celoživotných údajov o zdraví a chorobách a umožňuje im určité časti
zdravotnej dokumentácie poskytovať tým, ktorí to potrebujú.
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Rôzne formy PHR majú nasledovné spoločné vlastnosti:


Každý občan si spravuje svoj vlastný PHR.



PHR obsahuje celoživotné informácie od všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



PHR je dostupný z akéhokoľvek miesta a v ktorejkoľvek dobe.



PHR je privátny a zabezpečený.



PHR je transparentný. Občan môže vidieť, kto vložil ktoré dáta, kam boli dáta prenesené a kto
sa na nich pozrel.



PHR poskytuje integrovaný a zrozumiteľný pohľad na rôzne druhy informácií, napríklad
vytvorené občanom - pacientom, lekárom, lekárnikom, poisťovňou.

PHR záznamy vznikajú odpisom resp. prepisom dát v EHR (primárnych) zdravotných záznamov. Zo
zamerania PHR na prezentáciu informácií ľuďom vyplýva aj charakter konverzie, ktorý nie je
bezstratový, t.j. PHR záznam nutne neobsahuje všetky informácie z EHR záznamu, nakoľko nie
všetky údaje z EHR záznamu sú určené na prezentáciu pre ľudí resp. nie sú zaujímavé
z dokumentačného hľadiska. Špecifikom PHR záznamov sumarizujúcich zdravotný stav pacienta je aj
potreba ich dlhodobej bezpečnej archivácie, kde pre rôzne typy sekundárnych zdravotných záznamov
môže byť rozdielna doba ich minimálnej životnosti v PHR úložisku a následná doba archivácie
v archíve PHR záznamov. Napríklad informácia o zlomenine je dôležitá počas celého života pacienta
a musí byť stále v aktívnych záznamoch, kým informácia o preliečenom prechladnutí môže byť po pár
rokoch presunutá do archívu PHR. Veľké množstvo údajov v primárnych zdravotných záznamoch je
kódovaných práve zaužívanými číselníkmi. V horizonte desiatok rokov nie je možné vylúčiť zmeny
v použitých číselníkoch, kódoch a ich interpretácii, a preto sekundárne záznamy nebudú obsahovať
samotné kódy (pokiaľ nemajú pre ľudí vypovedaciu hodnotu), ale ich hodnoty v textovej podobe
interpretovateľné ľuďmi počas celej doby ich životnosti v eHealth riešení.
EHR záznamy sú vo svojej podstate určené na spracovávanie informačnými systémami a nie na
prezentáciu informácií ľuďom. Vzhľadom k tomu, že v EHR záznamoch je uložená maximálna možná
miera detailu o zdravotnom zázname, môže EHR efektívne plniť úlohu integračného prvku pri
vzájomnej komunikácii rôznych aplikačných komponentov centrálneho riešenia resp. pri výmene
údajov s externými IS.
Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy

PHR ako prezentačný komponent


+



–

PHR je určený na zobrazenie
zdravotných informácií ľuďom –
pacientom alebo zdravotníckym
profesionálom
EZKO by mohlo poskytovať informácie
z PHR iným IS už v prvej vlne budovania
eHealth riešenia

PHR ako integračný komponent


PHR bude dostupný už v prvej vlne
budovania eHealth riešenia v EZKO



Informácie určené na čítanie ľuďom
nie sú ideálne pre spracovanie
informačnými systémami
PHR nemusí obsahovať kompletnú
informáciu o zdravotnom zázname tak,
ako je uchovaná v EHR



Záver
PHR bude v cieľovej architektúre riešenia eHealth prezentačným komponentom.
Dopady


EZKO bude v prvej vlne koncipované ako PHR aplikácia so zameraním na poskytovanie
informácií pre občanov – pacientov i zdravotných profesionálov podľa explicitných prístupových
práv určených pacientom a implicitných prístupových práv daných príslušnou legislatívou.
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Pri rozširovaní eHealth riešenia o EHR záznamy nebude príslušnú funkčnosť pokrývať EZKO,
ale samostatný nový komponent architektúry, aby sa predišlo koncepčným nedorozumeniam
v chápaní „knižky občana“ a primárnych zdravotných záznamov.



Pokiaľ existuje jednoznačný mechanizmus prekladu primárnych zdravotných údajov na
sekundárne, v riešení založenom na centrálnej resp. kombinovanej údajovej základni
klinických údajov nie je potrebné duplikovať údaje z EHR záznamov do PHR záznamov,
preklad a zobrazenie údajov do PHR pohľadu prebehne až v čase požiadavky na prezentáciu
týchto údajov.



Pre všetky druhy PHR záznamov bude potrebné vypracovať archívny poriadok a riadiť životný
cyklus ich uloženia v aktívnych záznamoch a archíve PHR. Samotnú realizáciu archívu PHR
postačuje riešiť v 2. alebo 3. vlne.

11. Použitie klinickej terminológie – SNOMED CT / Vlastná terminológia
Analýza
Toto rozhodnutie jej jedno z kľúčových, nakoľko má zásadný vplyv na architektúru eHealth. Klinická
terminológia je fundamentálnym komponentom eHealth. Tvorí obsah všetkých participujúcich
informačných systémov v zdravotníctve. Pre potreby počítačového spracovania klinickej informácie
nestačí vytvoriť systém vlastnej terminológie, je potrebné k ontologickej štruktúre doplniť systém
kódovanej reprezentácie obsiahnutých pojmov. Obzvlášť dôležité je navrhnúť systém terminológie tak,
aby boli zohľadnené požiadavky na sémantickú interoperabilitu, ktorej dôležitosť v európskom
priestore stále rastie.
Vychádzajúc z reality súčasného stavu slovenskej zdravotníckej terminológie a faktu, že vývoj
terminológie SNOMED CT začal v roku 1965, je ťažko predstaviteľné, že by vlastná terminológia
mohla vzniknúť v porovnateľnej kvalite a časovom priestore, ktorý máme k dispozícii pre realizáciu
zámerov eHealth. Aj keby k jej vzniku v obmedzenej miere došlo, bolo by potrebné ju harmonizovať
s globálnym terminologickým štandardom, čo by znamenalo ďalšiu energiu a prostriedky.
Krajiny stojace pred rovnakou otázkou (Švédsko, Španielsko, Dánsko) dospeli k názoru, že bude
účelnejšie vynaložiť energiu a prostriedky na adopciu svetového štandardu, ktorý pokrýva všetky
zdravotnícke špecializácie a ich procesy a vytvára na národnej aj medzinárodnej úrovni jedinú
terminologickú vrstvu. V prospech terminológie SNOMED CT svedčí fakt, že disponuje vlastnou
štandardizačnou organizáciou IHTSDO, ktorá vytvára predpoklady pre dlhodobú perspektívu rozvoja.
Na národnej úrovni sa očakáva kultúrna zmena, ktorú zavedenie terminológie a štruktúrovaných
údajov prinesie. Prínosy implementácie terminológie SNOMED CT sú ihneď viditeľné a prejavujú sa
najmä na zvýšení kvality starostlivosti o pacienta vyplývajúcej z lepšieho prístupu ku kvalitnej klinickej
informácii, novej kvalite prejavujúcej sa v možnosti zdieľania informácií naprieč zložkami poskytujúcimi
zdravotnú starostlivosť. Dlhodobým prínosom pre pacienta bude zlepšenie kvality zhromaždených
údajov, ktoré budú celoživotne k dispozícii na ďalšie spracovanie.
Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
SNOMED CT


+





Poskytuje konzistentnú terminológiu
naprieč všetkými doménami zdravotnej
starostlivosti
Umožňuje precízny záznam klinickej
informácie
Disponuje vlastnou štruktúrou
Je medzinárodným štandardom
s vlastnou organizáciou zabezpečujúcou

Vlastná terminológia





Jednoduchšie prispôsobenie lokálnym
potrebám
Pri jej tvorbe nie je potrebné vychádzať
z globálnej metodiky
Nie je potrebné zohľadniť pojmy bez
priameho súvisu so slovenským
zdravotníctvom
Nižšie náklady na aktualizáciu
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–



údržbu a rozvoj
Definovaná metodika a kvalita
Trendy smerujúce ku kooperácii
SNOMED CT a reprezentantov
zdravotníckych klasifikačných systémov
a proprietárnych štandardov
Vyššie počiatočné náklady
Potreba harmonizácie údajových zdrojov
so SNOMED CT (Katalóg výkonov,
databáza liekov, MKCH-10)
Potreba prispôsobenia informačných
systémov
Vyvinutá pre anglo-americké prostredie

Európska únia

Vlastná terminológia
vzhľadom na menší počet
reprezentovaných pojmov









Nevyhnutnosť začať od základov,
vytvoriť vlastnú formu reprezentácie
a hierarchické členenie pred
samotným vytváraním použiteľných
pojmov
Unikátny projekt, s ktorým na
Slovensku ani v Európe nie sú
skúsenosti.
Vyššie náklady na jej vytvorenie
Problematická aplikácia mimo územia
SR
Nedostatok času na vytvorenie
vlastného terminologického systému
Potreba harmonizácie vlastnej
terminológie so svetovo uznávaným
štandardom

Záver
Prínosy implementácie terminológie SNOMED CT sú ihneď viditeľné a prejavujú sa najmä na zvýšení
kvality starostlivosti o pacienta vyplývajúcej z lepšieho prístupu ku kvalitnej klinickej informácii,
v možnosti zdieľania informácií naprieč zložkami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť. Dlhodobým
prínosom pre pacienta bude zlepšenie kvality zhromaždených údajov, ktoré budú celoživotne
k dispozícii na ďalšie spracovanie.
Dopady
 Pre úspešnú implementáciou eHealth bude potrebné považovať terminológiu za prioritu,
nakoľko vytvára základ obsahu údajov spracovávaných v informačných systémoch.


Adopciu terminologického štandardu je potrebné úzko skĺbiť s harmonizáciou používaných
katalógov, číselníkov a nomenklatúr, respektíve tieto zdroje údajov bude potrebné prepracovať
tak, aby okrem terminologickej harmonizácie získali nový obsah v kontexte s novými
požiadavkami spojenými s elektronizáciou zdravotníctva.



Prioritou bude legitímna účasť Slovenska v organizácii IHTSDO a z toho vyplývajúca
kompetencia pre tvorbu národnej verzie.



Prekladom a lokalizáciou terminológie SNOMED CT získame termíny reprezentujúce
slovenské lekárske názvoslovie, ktoré by bez tohto podnetu spontánne nevzniklo.



Proces prekladu je potrebné manažovať tak, aby boli prednostne preložené a lokalizované
pojmy, ktoré zodpovedajú oblastiam, reprezentujúcich aktuálne priority
elektronizácie
zdravotníctva.



V súvislosti s osadením terminológie do prostredia slovenského zdravotníctva vznikne potreba
vytvorenia kompetenčného centra zodpovedného za preklad a lokalizáciu, vzdelávanie,
implementáciu a distribúciu klinickej terminológie.



Klinickú terminológiu bude možné a žiaduce využiť vo všetkých zdravotníckych aplikáciách
a informačných systémoch, ktoré pracujú, vyhodnocujú a vymieňajú zdravotnícke informácie.
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12. Integračná architektúra domén – Integračný hub v architektúre SOA / Priama vzájomná
komunikácia
Analýza
Efektívna eHealth platforma musí byť schopná podporovať neustále pridávanie nových účastníkov,
služieb, transakcií a iných zmien v rámci eHealth . Tieto aktivity musí podporovať, čo najplynulejšie,
bez zmien zdrojového kódu jadra riešenia a s minimalizáciou výpadku existujúcich služieb. Pridanie
nových služieb eHealth v jednotlivých vlnách bude bežnou požiadavkou a nie zriedkavým javom –
toto by malo byť zohľadnené aj v návrhu riešenia podporeného architektonickým rámcom (framework),
procesmi a nástrojmi.
Je veľmi dôležité vytvoriť takú architektúru pre integračnú platformu eHealth, ktorá bude plne
rešpektovať aj budúce požiadavky pre širokú podporu klientskych rozhraní, nakoľko uspokojenie
týchto požiadaviek v neskorších fázach môže byť veľmi drahé resp. skoro nemožné.
Zavedenie Service Oriented Architecture (SOA – architektúra orientovaná na služby) prístupu pri
implementácii rozsiahleho a komplexného softvérového systému ako integračné riešenie eHealth,
umožňuje efektívne pripraviť toto riešenie tak, aby bolo v prípade zmeny prispôsobivé, flexibilné
a spoľahlivé.
Priame vzájomné prepojenie systémov bez integračného hubu by bolo možné v prípade malého počtu
prepájanych subjektov. Pri rastúcom počte prepájanych subjektov minimálne kvadraticky rastie
zložitosť a vzájomná previazanosť a závislosť medzi jednotlivými systémami, čo vedie k znižovaniu
schopnosti flexibilne reagovať na požiadavky zavádzania nových služiev. Rovnako sa predražuje
rozvoj a prevádzka takéhoto riešenia.
Funkcionalita integračnej platformy eHealth musí byť dostupná ako množina všeobecných služieb,
ktoré budú dostupné pre nezávislé použitie. Service Oriented Architecture je základným rámcom
a súborom politík a praktík, ktorý umožňuje implementovanej aplikačnej funkcionalite byť publikovaná
ako služba v granularite relevantnej pre klientov tejto služby. Pomáha abstrahovať implementáciu a to
použitím platformovo nezávislých a štandardizovaných rozhraní.
Integračný hub predstavuje infraštruktúru, ktorá poskytuje súbor spoločných znovu použiteľných
služieb zdieľaných početnými poskytovateľmi eHealth služieb. Integračný hub eHealth poskytuje
spoločný súbor služieb dostupných rôznym typom klientov. Tento hub potom podobne vystupuje ako
klient pri dopytovaní dát z externých systémov (resp. služieb).

85

Sprostredkovateľský orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Obr. 15 – Znázornenie integračného hub-u

Integračný hub
Koncový užívatelia
Klienti
integračného
uzlu

Národný zdravotný portál

Klientské (ISV) aplikácie

Iné externé systémy

Údajové služby

eHealth integračný uzol
Služby správy
identít a
bezpečnosti

Služby poskytované integračným uzlom

Služby messaging

Služby smerovania správ a integrácie

Služby správy riešenia

Cieľové služby

Iné systémy

Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Integračný hub v architektúre SOA



+







–

Lepšie možnosti rozširovania riešenia
(nasadzovanie nových služieb)
Autonómnosť pripájaných systémov
a aplikácií
Lepšie možnosti riadenia prevádzky
Možnosť centrálneho auditu prístupu
k službám
Lepšie možnosti zabezpečenia prístupu
k službám
Na začiatku náročnejšia implementácia
Požadovaná vyššia kvalifikácia vývojárov
a programátorov pri budovaní riešenia

Priama vzájomná komunikácia









Na začiatku (pri malom počte služieb)
jednoduchšia implementácia
Nižšie počiatočné náklady

Vzájomná závislosť jednotlivých
systémov
Sťažené možnosti rozvoja riešenia
Nemožnosť centrálneho auditu
prístupu k službám
Vačšia zavislosť na dodávateľovi
konkrétneho systému
Vyššie náklady v 2. a 3. vlne

Záver
Preferované riešenie je integračný hub v architektúre SOA.
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Dopady


Bude nutné vytvoriť infraštruktúru pre eHealth integračný uzol ako centrálny bod prístupu
k službám eHealth.



Bude potrebné vytvoriť spoločné služby, poskytované integračným uzlom, ktoré budú
využívané ostanými aplikáciami a systémami.

13. Uloženie údajov v rámci EHR - Decentralizované / Kombinované
Analýza
Toto rozhodnutie významným spôsobom ovplyvňuje architektúru celého riešenia z hľadiska uloženia
údajov, zabezpečenia ich dostupnoti, riadenia prístupu, bezpečnostných opatrení a spôsobu
spracovania klinických údajov pacientov / prijímateľov ZS
Elektronické zdravotné záznamy vznikajú v IS poskytovateľov ZS ako prípustná alternatíva k doteraz
existujúcej papierovej zdravotnej dokumentácii. Papierová zdravotná dokumentácia je
decentralizovaná. Aj doterajšie elektronické zdravotné záznamy z IS PZS sú decentralizované.
V prevádzke existujú aj zdravotné registre, ktoré obsahujú centralizovanú údajovú základňu
zdravotných informácií. Tieto registre obsahujú výpisy, sumáry z elektronických zdravotných
záznamov.
Elektronická forma vytvára technickú možnosť plnej centralizácie kópií elektronických zdravotných
záznamov v IS poskytovateľov. Prekážky pre centralizované riešenie sú legislatívne (nutnosť zmeny
legislatívy), bezpečnostné (zabezpečenie prenosov), komunikačné (vysoké nároky na prenos štúdií pri
CT a NMR – tisíce snímkov vo veľkom rozlíšení), synchronizačné a finančné (vysoké náklady na
interfejsy, komunikácie a úložisko). Ani v krajinách s rozvimutým eHealthom nie je realizované plne
centralizované riešenie. Preto sa totuto možnosťou nebudeme v ďalšom zaoberať.
Plne distribuované riešenie by obsahovalo iba smerníky na elektronickú zdravotnú informáciu u PZS.
Táto alternatíva by vyžadovala online pripojenie všetkých externých IS a intenzívnu komunikáciu pri
skladaní zdravotného záznamu rozptýleného vo veľkom množstve potencionálne geograficky
vzdialených IS.
Väčšina IS PZS nepracuje v režime 24/7 a ambulancií ani nebude, preto je plne decentralizované
riešenie v našich podmienkach nerealizovateľné. Podobná situácia je aj vo svete, kde tiež neexistujú
plne decentralizované riešenia vo forme centralizované smerníky / IS PZS. Z hore uvedeného vyplýva,
že aj riešenie v SR bude kombinované. Aj u kombinovaných riešení je viacero možností pomeru
centralizovaných a decentralizovaných údajov.
Problémom s údajmi u PZS je aj zabezpečenie celoživotného zdravotného záznamu pacienta. PZS
môžu zaniknúť, ich IS môže stratiť údaje, servery môžu byť ukradnuté. Pri týchto udalostiach
dochádza k strate časti EHR záznamov. Preto súčasťou Národného projektu pre druhú vlnu musí byť
klasifikácia EHR záznamov z hľadiska ich dlhodobej potreby pre klinickú prax. Minimálne údaje na
úrovni pacientskeho sumára nesmú byť stratené pri problémoch s IS PZS alebo samotnými PZS.
Významnou skupinou údajov sú obrazové údaje v rámci PACS systémov. Tieto údaje sú vo svete
ukladané v regionálnych PACS centrách a centralizované riešenie obsahuje smerníky na tieto údaje.
Registre v rámci JRUZ sú aj budú v centralizovanom formáte. V rámci registrov (prijímatelia zdravotnej
starostlivosti) budú uložené aj demografické údaje občanov potrebné pre EZKO aj EHR. Ako účelné
z hľadiska verejného zdravotníctva sa javí mať údaje o očkovaniach a epidemiologickej pripravenosti
obyvateľstva tiež centralizované. Podobne je to aj s pacientskymi sumármi, ktoré obsahujú aj EDS
(emergency data set – život zachraňujúce údaje), kde z hľadiska požiadaviek na vysokú dostupnosť
a aktuálnosť je potrebné tiež centralizované riešenie.
Aj centralizácia môže byť jednostupňová – len centrálne úložisko u Národného operátora eHealth,
alebo viacúrovňová – kde existujú aj regionálne centrá (napr. vo fakultných nemocniciach), prípadne
ešte ďalšie úrovne pod regionálnymi centrami. Z pohľadu telemedicíny budú nutné aj regionálne
centrá, aj nižšie úrovne (zber údajov od on-line monitorovaných pacientov, ktorí sú v starostlivosti
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u príslušného regionálneho PZS) by pri centralizovanom riešení generoval vysokú komunikačnú
záťaž.
Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy





+








–

Údajová základňa (klinické údaje) /
Kombinovaná
Centralizácia je nutná pre registre
v rámci JRÚZ
Centralizácia je žiaduca aj pre
epidemiologické údaje a pacientske
sumáre
Decentralizácia je žiaduca u PACS
systémov
Nie všetka elektronická zdravotná
dokumentácie je potrebná mimo daného
PZS pre iných PZS
Lepšie zabezpečená dostupnosť údajov.
Vyššia odolnosť voči možným stratám
údajov.
Vyššie náklady
Zložitejšia implementácia
Nutnosť silného národného operátora
eHealth

Údajová základňa (klinické údaje) /
Distribuovaná
 Jednoduchšie riešenie bezpečnosti
klinických údajov
 Jednoduchšie a lacnejšie nasadenie
 Umožnenie rýchlej realizácie
regionálnej štruktúry distribuovaných
klinických dát







Väčší počet fyzických serverov,
operačných systémov, databáz
predstavuje väčšie investície a
prevádzkové náklady
Nutnosť on-line pripojenia PZS
Neúplnosť a neaktuálnosť údajov
Vyššia štatistická pravdepodobnosť
poruchy niektorého zo serverov

Záver
Odporúčame realizáciu kombinovaného ukladania údajov v rámci EHR , centralizovanú časť riešiť
kombináciou úložiska u národného operátora a regionálnych úložísk ( až v 3. vlne).
Dopady


Rozhodnutie vyžaduje zohľadnenie v architektúre riešenia.



Do budovania regionálnych centier bude potrebné zapojiť fakultné nemocnice.



Regionálne centrá vytvoria predpoklady na geograficky vzdialené zálohovanie centrálnych dát
v rámci plánovania kontinuity činností a garancie vysokej dostupnosti údajov.



Bude potrebné do riešenia integrovať aj existujúce PACS centrá.



Bude potrebné vytvoriť interfejsy z centrálneho riešenia na IS PZS, aby bola možná
obojstranná výmena údajov v rámci EZKO a EHR.



Bude potrebné v tretej vlne vyriešiť otázku zálohovania tých EHR údajov v IS PZS, ktoré
nebudú centralizované.

14. Dátový model EHR - Založený na OpenEHR / Vlastný návrh
Analýza
Toto rozhodnutie ovplyvňuje základný spôsobom koncepciu eHealth architektúry a budúcej
funkcionality ako v národnom meradle z hľadiska integrácie klinických dátových údajov pacientov vo
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všetkých IS PZS, tak aj z hľadiska požiadaviek na inteoperabilitu národných eHealth riešení
s ostatnými eHealth riešeniami v Európskom prípadne globálnom priestore. Dátový model determinuje
spôsob uloženia, prístup a spracovanie klinických údajov pacientov a prijímateľov ZS, štruktúru
a rozsah a obsah klinických dát relevantných z pohľadu eHealth, a z toho dôvodu ho pokladáme
za kľúčové rozhodnutie.
Dátový model eHealth založený na OpenEHR v porovnaní s inými možnými riešeniami je postavený
na základe znalostného konceptu infraštruktúry eHealth v rámci Národného klinického riadiaceho
centra, ktoré bude po dobudovaní prevádzkované na NCZI. Hlavnou úlohou Národného klinického
riadiaceho centra eHealth bude vyvinúť a aplikovať Národnú eHealth architektúru, ktorá sa uplatní pri
realizácii ITS (Informačno-technologickej špecifikácie) ktorá bude zhodná so slovenskou normou
a ISO18308. Súčasťou tejto architektúry je aj vývoj logickej architektúru klinických záznamov
a špecifikáciu ich obsahu – teda klinických archetypov a šablón s pomocou modelovacích nástrojov
s využitím svetovej databázy klinických archetypov prostredníctvom nadnárodnej agentúry ProRec.
Dátový model na báze archetypov umožňuje štruktúrované a s väzbami ukladať klinické dáta,
súvisiace s dokumentovaním pacientskych, zdravotne relevantných údajov, akými sú popisy
problémov liečebné postupy, medikamentácie, priebeh a výsledky poskytovanej zdravotnej
starostlivosti, alergie, očkovania a pod. predstavujú kľúčový klinický dátový rozsah celého národného
eHealth riešenia. Údajová základňa eHealth obsahuje štruktúrované údaje vychádzajúce
z elektronických zdravotných záznamov pacientov, elektronická medikácia a preskripcia, elektronické
objednávanie pacientov, smerníky k PACS systémom pre prácu s obrazovými záznamami.
Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy
Dátový model EHR – OpenEHR


+







–

Dátový model EHR – vlastný návrh

Klinický dátový model na báze
archetypov, využívajúci klinické
modelovanie zdravotných informácií
v mnohých vyspelých štátoch sveta,
ktoré riešia eHealth problematiku už
mnoho rokov
Riešenie umožní implementovať EHR
Extracts, zodpovedajúci požiadavkám
ISO/CEN13606 ako komunikačný
mechanizmus pre eHealth
OpenEHR Framework zabezpečuje
jednotný prístup k sémantickej
interoperabilite a výrazne zjednodušuje
špecifikáciu komunikácie s akýmikoľvek
klinickými aplikáciami



Tradičný prístup pri návrhu dátového
modelu je dobre zvládnutý
dodávateľmi IT

Nový prístup ku návrhu dátového modelu
budú musieť zvládnuť všetky
zainteresované strany, najmä
dodávatelia IT



Dátový model by musel používať
transformačné a integračné postupy
pre zabezpečenie interoperability
eHealth zdravotných záznamov na
sémantickej úrovni
Lekári, pacienti a iné zainteresované
subjekty by museli určovať obsah
komunikácie v závislosti na
špecifických aplikáciách a ich
implementáciách



Záver
Dátový model EHR eHealth systému bude postavený na báze platformy OpenEHR.
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Dopady




Bude nutné vytvoriť formálny orgán na národnej úrovni pre implementáciu a následnú
prevádzku dátového modelu založeného na archetypoch OpenEHR:


preberanie a zdieľanie definícií archetypov na medzinárodnej úrovni



schvaľovanie archetypov, riadenie ich životného cyklu



metodické pokyny pre návrh a aktualizáciu archetypov EHR záznamov

Dodávatelia riešení pre eHealth budú navrhovať budúce riešenia EHR na báze OpenEHR
archetypov v súlade s medzinárodnou normou ISO18308.

15. Dátový model údajovej základne – Demografické údaje založené na archetypoch / Fixný
dátový model
Analýza
Dátové zdroje používané v rezorte zdravotníctva boli historicky budované ako súčasti separátnych –
vzájomne nespolupracujúcich zdravotníckych IS. Objektívnym dôsledkom tohto stavu je
nekonsolidovaná údajová základňa s duplicitnými informáciami a neujasnenou referenčnou údajovou
základňou.
Jedným z predpokladov úspechu eHealth je naviazanie novovytváraných procesov na konsolidovanú,
jasne definovanú údajovú základňu rezortu. Údajová základňa rezortu musí poskytovať oprávneným
subjektom referenčné dátové zdroje súvisiace so zdravotnou starostlivosťou obsahujúce jednotné,
úplné a autorizované informácie v požadovanom čase, mieste a formáte.
Referenčná údajová základňa bude jedným z hlavných pilierov Programu implementácie eHealth,
ktorá zabezpečí riešenie vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými rezortnými organizáciami a aj
prepojenie a komunikáciu s mimo rezortnými organizáciami.
Obsahom údajovej základne sú dnes nasledovné komponenty:


administratívne registre, katalógy a zoznamy



zdravotné registre a zoznamy



ostatné

Rozhodujúca časť týchto údajov má charakter demografických údajov. Jedná sa hlavne o :






Národné administratívne registre v správe NCZI (zákon č. 576/2004 Z. z.)


Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NRPZS)



Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti (NRPrZS)



Národný register zdravotníckych pracovníkov (NRZP)

Registre a zoznamy v správe ÚDZS (zákon č. 581/2004 Z. z. v spojení s Metodickým
usmernením č. 24/2/2005)


Centrálny register poistencov SR (CRP)



Zoznam zdravotných poisťovní



Zoznam platiteľov poistného



Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti



Zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti



Zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu



Register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie



Zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

Zdravotné registre
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Národné zdravotné registre v správe NCZI (zákon č. 576/2004 Z. z.)


Národný register základných zdravotných údajov



Národný register pacientov s onkologickým ochorením



Národný register pacientov s diabetes mellitus 1. typu



Národný register pacientov s vrodenými chybami srdca



Národný register pacientov so srdcovo-cievnym ochorením



Národný register pacientov s cievnym ochorením mozgu



Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc



Národný transplantačný register v správe Slovenského centra orgánových transplantácií
(SCOT), patriaceho pod Slovenskú zdravotnícku univerzitu.



Národný register pacientov s tuberkulózou v správe Národného ústavu tuberkulózy,
pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy



Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami v správe Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Banská Bystrica



Národný artroplastický register v správe Martinskej fakultnej nemocnice



Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou

Ďalšie centrálne zdravotné registre


Národný register darcov krvi v správe Národnej transfúznej služby v spolupráci so
Slovenským Červeným krížom



Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek v správe spoločnosti EurocordSlovakia



Národný register darcov kostnej drene (NRDKD) v správe Kliniky hematológie
a transfúziológie LF UK a Fakultnej nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave



Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín
v správe Národnej transfúznej služby SR



Národný register vrodených krvácavých ochorení v správe Národného centra pre hemofíliu
a iné krvácavé choroby so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK
a Fakultnej nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave



Národný register trombofilných stavov v správe Národného centra pre hemostázu
a trombózu so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK a Martinskej fakultnej
nemocnice v Martine

Spoločným znakom horeuvedených registrov je fakt, že všetky údaje sa vzťahujú buď k fyzickej alebo
právnickej osobe.
Pri analýze entít, ktoré sú obsiahnuté v registroch sa fyzické a právnické osoby vyskytujú v roliach:


prijímateľov ZS



poistencov



pacientov



poskytovateľov ZS



zdravotníckych pracovníkov



zdravotných poisťovní

V rámci návrhu konsolidácie dátových zdrojov v rezorte zdravotníctva je nevyhnutné vytvorenie
centrálnej správy subjektov rezortu, tzn. vytvorenie jednotného, konsolidovaného zdroja údajov
o fyzických a právnických osobách, ktoré sú, alebo môžu byť súčasťou registrov v rámci rezortu.
Nový, konsolidovaný Register subjektov využívajúci referenčné údaje základných registrov verejnej
správy by mal v podmienkach rezortu prierezovo zabezpečiť:

91

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia



Centralizovanú evidenciu všetkých subjektov – prijímateľov zdravotnej starostlivosti,
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a pod.



Jednoznačnú identifikáciu fyzických a právnických osôb ako subjektov v rámci rezortu



Permanentnú aktuálnosť identifikačných, adresných a ďalších kontaktných údajov jednotlivých
subjektov



Evidenciu vzájomných vzťahov a súvisov medzi subjektmi (napr. poistenec – poisťovňa)

Na plnenie týchto požiadaviek je potrebné rozhodnúť o optimálnej forme dátového modelu údajovej
základne. Z pohľadu očakávaného vývoja aplikácii eHealth, ktoré budú postupne definovať nové
a nové požiadavky na údajovú základňu a postupnú implementáciu medzinárodných štandardov, sa
javí ako výhodnejšie použiť platformu openEHR ako klasický fixný dátový model. Použitím
demografických
archetypov
openEHR
(napr.
organisation,
person,
health_consumer,
individual_provider, health_provider_organisation) sa zabezpečí prenos medzinárodného know-how
a dodržanie relevantných ISO štandardov pri tvorbe dátového modelu údajovej základne RZ.
Pri analýze modelovania údajovej základne registrov tiež platia všetky aspekty uvedené pri
rozhodovaní o alternatíve č. 14 - Dátový model EHR.
Zhrnutie analýzy plusov a mínusov pre obe alternatívy





+


–




Demografické údaje
založené na archetypoch
Údržba softvéru je menej náročná,
pretože zmena modelu dát nevyvoláva
potrebu zmien v aplikácii
Dôveryhodnosť údajov sa zvýši, nakoľko
archetypy slúžia aj na validáciu dátových
vstupov
Architektúra systémov je založená na
štandardoch, referenčný model je ISO
a CEN štandardom a je interoperabilný
s HL7 a Edifact messaging systémami.
Zjednodušuje sa tým integrácia s inými
systémami
Existujúce systémy založené na iných
štandardoch alebo proprietárnej
architektúre môžu byť konvertované
a ich údajová základňa vyčistená na
báze archetypov, pričom je možné
odhaliť aj chyby v historických údajoch
Náročnejšie na prípravu
Vyššie náklady

Fixný dátový model



Nižšie náklady na riešenie
Dá sa robiť riešenie na mieru podľa
lokálnych požiadaviek a zvyklostí



Pri zmenách v dátovom modeli
potrebné vykonať úpravy SW
Náročnejšia implementácia
medzinárodných štandardov



Záver
Dátový model údajovej základne bude založený na demografických archetypoch.
Dopady
 Použitie archetypov je potrebné aplikovať už v etape tvorby JRÚZ RZ.


Bude potrebné vzdelávať budúcich tvorcov aplikácii eHealth a taktiež budúcich správcov
a prevádzkovateľov aplikácii eHealth.

92

Sprostredkovateľský orgán OPIS

4.4.4

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Kandidátska architektúra eHealth

Na základe vybraných alternatív môžeme o navrhovanej kandidátskej architektúre v rámci
architektonického rámca prehlásiť:


Riešenie eHealth by malo byť primárne orientované na zdravie občana.



Bezpečnosť riešenia eHealth by mala byť vysoko nad úrovňou bežných aplikácii
eGovernmentu.



Riešenie eHealth by mal prevádzkovať jeden operátor eHealth – NCZI.



Vlastníctvo operátora eHealth by malo byť štátne.



K službám by sa malo pristupovať centrálne.



Údajová základňa na úrovni registrov by mala byť centralizovaná u Národného operátora
eHealth, riešenie eHealth by malo byť kompatibilné s eGovernmentom na rozšírenej úrovni.



Pre autentizáciu je vhodné kombinovať viacero overovacích mechanizmov.



Štandard výmeny klinických údajov by mal byť založený na ISO 13606 (STN EN 13606).



PHR (personal health record) by mal byť v prvom rade prezentačný komponent.



Ako klinická terminológia by mal byť použitý SNOMED CT.



Integračná architektúra eHealth domén by mala byť postavená ako SOA architektúra
s integračným hubom.



Dátový model EHR (electronic health record) by mal byť vytvorený v súlade s otvoreným
štandardom openEHR.



Dátový model údajovej základne (EHR - klinické dáta pacientov) bude založený na
archetypoch.

Kandidátska architektúra s vybranými vlastnosťami je v nasledujúcich častiach štruktúrovane rozvíjaná
pomocou dekompozície funkčných blokov na komponenty a ich služby.
4.4.4.1

eHealth služby a domény

eHealth služby predstavujú priamy komunikačný prostriedok medzi navrhnutým riešením eHealth
a základným používateľom služieb – občanom. Životnou situáciou, pri ktorej sa tieto služby budú
používať je primárne riešenie zdravotnej potreby občana. eHealth služby sú nositeľmi výhod
a zefektívňovania procesov, tvoria obsah a formu elektronického zdravotnictva a tým pádom
predstavujú funkčný blok definujúci funkcionalitu riešenia.
V predchádzajúcom období bolo definícii eHealth služieb venované velké úsilie v rámci tvorby výziev
pre národné projekty elektronizácie zdravotníctva. Jednotlivé eHealth služby zavádzané v rámci
eHealth vĺn sú logicky zoskupované do vyšších celkov, podľa ich obsahu. Zoskupenia tvoria domény,
alebo eGovernment služby, ktoré združujú služby podobného zamerania.
Nasledujúci obrázok znázorňuje domény, ktoré boli obsiahnuté v prvých dvoch vlnách a tie, ktoré sú
plánované v tretej vlne. Potom nasleduje stručný popis jednotlivých domén prvej a druhej vlny
eHealth. Podrobný zoznam všetkých služieb v rámci domén je obsiahnutý v kapitole 2.4.4 Business
domény eHealth.

93

Sprostredkovateľský orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Obr. 16 – eHealth domény v jednotlivých vlnách implementácie eHealth

Domény v rámci jednotlivých vĺn implementácie eHealth
1. vlna eHealth

2. vlna eHealth

3. vlna eHealth

Poskytovanie zdravotných informácií pacienta

Služby 1. vlny

Poskytovanie verej. zdrav. relevantných info.
eAlokácia
eMedikácia
ePreskripcia

Rozšírená funkcionalita služieb
1.eZdravotný
vlny v 2.výkon
vlne

Služby 1. a 2. vlny

Integrácia s NZIS
Zdravotná starostlivosť pre občanov v SR v EÚ
Zdravotná starostlivosť pre občanov EU v SR
Zdrav. starostlivosť pre občanov SR mimo EÚ
Terminológia
eLearning

Rozšírená funkcionalita služieb
1. a 2. vlny v 3. vlne

Poskytovanie referenčných eHealth údajov
Telemedicína
Personálna genomika
Servisná podpora občanom a zdrav. pracovn.

Integr. eHealth s centr. komp. v rámci NKIVS

Riešenie kvality poskytovania ZS

Dovybavenie dát. centra a DWH pre eHealth

Autentizácia a autorizácia v eHealth

Vytvorenie region. DC vo FN pre účely eHealth

eZdravotný výkon

Infraštr. pre bezp. komun. medzi PZS a NOeH
EBM

Novo zavádzané domény

eHealth Domény a služby zavádzané v rámci prvej vlny eHealth
Doména poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií poskytne občanovi
a zdravotníckemu pracovníkovi množinu informácií na jednom mieste, ktoré sú štruktúrované,
aktuálne a dá sa v nich ľahko orientovať.
Pre občana budú dostupné najmä informácie o:


liečebných postupoch a ich dostupnosti



poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, liekoch, determinantoch zdravia



poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí



varovaniach a pokynoch Úradu verejného zdravotníctva v oblasti epidemiologickej situácie,
nebezpečných výrobkov alebo ďalších ohrození

Občan sa taktiež môže v rámci elektronického fóra vyjadriť k eHealth (napr. námety na rozšírenie
informačnej základne portálu).
Zdravotnícky pracovník bude mať možnosť získať informácie o:


liekoch, determinantoch zdravia



aktuálnom stave legislatívy v zdravotníctve



publikáciách Svetovej zdravotníckej organizácie



výsledkoch vedy a výskumu o možnostiach liečby z elektronických zdrojov a špeciálne
informácie pre podporu klinického rozhodovania zo zdrojov Evidence Based Medicine



varovania a pokyny Úradu verejného zdravotníctva v oblasti epidemiologickej situácie,
nebezpečných výrobkov alebo ďalších ohrození

V prípade, že sa občan rozhodne riešiť svoju situáciu prostredníctvom profesionálnej úrovne
starostlivosti o zdravie, môže využiť služby domény eAlokácia. Má možnosť elektronicky sa objednať
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k lekárovi prvého kontaktu, po vyšetrení bude môcť byť elektronicky poslaný k špecialistovi, na
laboratórne vyšetrenie, alebo na terciárnu zdravotnú starostlivosť. Lekári budú môcť pracovať so
svojimi kalendármi a elektronicky odpovedať predchádzajúcim lekárom v procese zdravotnej
starostlivosti. Podporená bude čakacia listina a elektronický očkovací preukaz. Na požiadanie môže
byť aktivovaná služby automatické pripomínanie.
Po objednaní nastáva samotná zdravotná starostlivosť. Lekár získava možnosť prístupu k medikačnej
histórii pacienta v elektronickej podobe pomocou služieb domény eMedikácia. Môže si overiť indikácie
a kontraindikácie s plánovanými liekmi, informovať sa o dostupnosti lieku a podobne. Ak lekár vyberie
liek, vďaka službám domény ePreskripcia bude môcť vystaviť pre pacienta elektronický recept, ktorý
bude vedieť lekáreň spracovať a na jeho základe vydať liek.
V rámci služieb domény Poskytnutie zdravotných informácii pacienta budú údaje vykazované PZS
zdravotným poisťovniam transformované prostredníctvom NCZI ako Národného operátora eHealth do
podoby elektronickej zdravotnej knižky občana, v ktorej sú uvedené vykázané zdravotné výkony
a lieky aj s príslušnými nákladmi. Tieto údaje bude mať občan k dispozícii a môže si ich skontrolovať
vzdialeným prístupom cez NZP. Kontrolou občan vytvára spätnú väzbu v efektívnom využívaní
zdrojov zdravotníctva a zároveň má informácie o tom, koľko reálne zdravotná starostlivosť stojí. Údaje
z elektronických zdravotných knižiek budú anonymizované a ako anonymné údaje budú využité pre
účely verejného zdravotníctva, štatistiky, vzdelávania a biomedicínskeho výskumu.
eHealth domény a služby zavádzané v rámci druhej vlny eHealth
Druhá prioritná oblasť ponúka občanovi služby, ktoré výrazne prispejú k zlepšeniu napĺňania
zdravotných potrieb občana buď priamo, alebo prostredníctvom služieb pre poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti (v ďalšom PZS) a jeho zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú občanom zdravotnú
starostlivosť. Tieto služby zlepšia u občana vnímanie poskytovanej ZS a zároveň výrazne prispejú
k efektivite poskytovania ZS a optimalizácii príslušných procesov.
Aby služby prvej vlny dosiahli predpokladané výsledky, bude v druhej vlne realizovaná významná
množina aktivít zameraná na pripájanie IS poskytovateľov ZS k aplikáciám prvej vlny. Poskytovatelia
ZS a dodávatelia ich IS budú informovaní o zavedených integračných rozhraniach a možnostiach
integrácie do IS ESO a IS ESO 2. Bude im poskytnutá plná súčinnosť v procese integrácie. Pre
jednotlivé typy systémov budú vznikať integračné balíčky a pripájanie bude možné testovať.
V oblasti poskytovania verejných zdravotne relevantných informácii sa významne rozšíri informačný
obsah NZP, zvýšia sa jeho navigačné a štrukturálne schopnosti. Smer vývoja bude napredovať ku
komplexnému manažmentu zdravia a interaktívneho riešenia zdravotných potrieb na NZP formou
kontextových ponúk a vyhľadávania. Novo zavádzaným trendom je zavedenie geografických foriem
prezentácii zdravotne relevantných informácií.
Novou zavedenou doménou je eZdravotný výkon. Doména zabezpečí sekundárnu evidenciu
zdravotných výkonov do EZKO, prepojenie so zdravotnými poisťovňami elektronizáciou
a centralizáciou procesov vykazovania a uznávania zdravotných výkonov. Dôležitým aspektom je
prepojenie so službami eAlokácie, kde sa zdravotné výkony plánujú do budúcnosti. Tento proces
môže byť výrazne racionalizovaný.
Pri poskytovaní zdravotných informácii pacienta sa významne rozširuje počet stránok EZKO, ktorá sa
stane jadrom národného EHR systému (electronic health records). Bude natoľko komplexná, že
výrazne ovplyvní proces zdravotnej starostlivosti a stane sa centrálnym bodom pri anamnéze,
diagnostike aj návrhu terapie. Výraznými posunmi bude tiež zavedenie manažmentu snímok v rámci
PACS ako špeciálnej funkcionality stránky EZKO pre zdieľanie obrazových snímok pacienta
a príslušnú integráciu s mechanizmom tvorby snímok. EZKO sa tiež otvorí histórii, sprístupní sa
funkcionalita na scanovanie a následné pridávanie historických záznamov pacienta z dát zdravotných
poisťovní.
ePreskripcia bude zavedená v prvej vlne. Druhá prinesie informatizáciu celého procesu, na báze SOA
služieb budú cez IS ESO 2 prepojené IS PZS (AIS, NIS), lekární (LIS) a zdravotných poisťovní (IS
ZP). Podpora rozhodovania pri preskripcii sa rozšíri o algoritmy sledovania histórie výdajov liekov pre
pacienta a porovnávať ju s vydávaným liekom (eliminácia viacnásobných výberov tých istých liekov)
a tiež prepojenie s doménou eLaboratórium, sledovanie preskripcie a dispenzácie, ktorý závisí od
zdravotného výkonu alebo výsledku konkrétneho vyšetrenia. Výnimky voči nastaveným schémam
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preskripcie budú zaznamenávané a nutne zdôvodňované aktérmi procesu (napr. pri vážnych
liekových interakciách). Predpokladá sa štatistické sledovanie procesu na úrovni riadenia liekovej
politiky ZP aj štátu. Rozsah ePreskripcie bude rozšírený o lieky bez lekárskeho predpisu, zdravotné
a optické pomôcky. Ďalej sa zavedie možnosť centrálneho objednávania liekov a ich rezervácie.
Zavedie sa tiež telepreskripcia – predpisovanie liekov bez fyzickej návštevy lekára na základe
dlhodobého sledovania zdravotného stavu pacienta.
V oblasti medikácie sa databáza liekov transformuje na Národný liekopis – nastavia sa procesy jeho
správy a formy autorizácie, k dispozícii bude autorizovaná databáza liekových interakcií.
Služby eAlokácie v druhej vlne budú prepojené so zdravotným výkonom, čím bude možné sledovať
plánované zdravotné výkony a vyhodnocovať ich racionalitu podľa definovaných schém manažmentu
pacientov. Z hľadiska funkcionality hlavný rozvoj bude zameraný na dokončenie eLaboratória
elektronizáciou všetkých typov vyšetrení a elektronickou komunikáciou výsledkov vrátane oznámenia
pacientovi a jeho lekárovi. Možnosť objednávania sa tiež rozšíri na plne hradené výkony
a preferenčné objednávanie.
V oblasti interoperability sa počíta s implementáciou projektu epSOS tak, že pacient získa možnosť
aktivácie stránky „Pacientsky sumár“, ktorá bude čitateľná cez NCP v EÚ a bude možné do nej
evidovať zahraničné záznamy a preskripciu. Obdobné možnosti budú umožnené aj občanovi EÚ na
Slovensku.
Okrem rozvoja služieb vo vzťahu k občanom dôjde aj k vnútornému vylepšeniu systému pri jeho
evolúcii na IS ESO 2 – zavedie sa jednotná štandardná terminologická vrstva, ktorá pomocou
ontologickej siete bude evidovať zdravotnícke pojmy a klasifikácie vo vzájomných súvislostiach.
Služby tejto vrstvy budú môcť využívať všetky interné domény v rámci IS ESO 2 a externé pripájané
systémy, vrátane širokej odbornej aj laickej obce.
Druhou oblasťou vnútornej harmonizácie je vybudovanie jednotnej referenčnej údajovej základne
rezortu zdravotníctva (JRÚZ RZ), ktorá zjednotí všetky relevantné registre, zoznamy a katalógy
v rezorte MZ a poskytne ich ako referenčné údaje pre IS ESO 1 a jeho rozšírenenie2.
Druhá vlna tiež definitívne vyrieši otázku autorizácie v eHealth – predpokladá sa používanie
certifikátov na zavádzaných eID kartách v súlade s OPIS, prípadne EHIC kartách. V prechodnom
období (do rozšírenia eID) budú používané jednorazové heslá.
Pre účely hlbšieho zasvätenia a spoznania slovenského eHealth a princípov jeho fungovania bude
zavedený modul eLearning. Akreditovaný užívateľ okrem interaktívnej výuky získa aj možnosť
testovania. eLearning okrem samotného eHealth bude pre občanov a záujemcov zameraný aj na
oblasť starostlivosti o zdravie a poskytovanie laickej prvej pomoci do príchodu záchranky.
Druhá vlna je reaguje aj na nové trendy v oblasti eHealth preferované a podporované EÚ, ktoré sa
snaží progresívne uchopiť. Ide o pilotné projekty v oblasti personálnej genomiky a telemedicíny.
Pre technickú podporu a riešenie aktuálnych problémov pri používaní elektronických služieb
zdravotníctva bude zavedené servisné centrum s funkcionalitou call centra.
eHealth Domény a služby zavádzané v rámci tretej vlny eHealth
V rámci tretej vlny bude pokračovať integrácia IS PZS a IS ZP s NZIS z cieľom vytvoriť jedno
kompaktné informačné prostredie. Národný zdravotný portál získa ďalšiu funkcionalitu, ESBplus
a nástroje pre komplexné spracovanie dát získavaných pomocou telemedicíny. Elektronická zdravotná
knižka postupne prerastie do prezentačnej úrovne plnohodnotného PHR. V rámci pôvodných domén
eAlokácie, aMedikácie a ePreskripcie sa zvýší ich sofistikovanosť, zabudujú sa prvky online dohľadu
a dobuduje sa plnohodnotná online komunikácia v rámci systému. V rámci architektúry prinesie tretia
vlna vytváranie regionálnych centier v rámci FN.
V tretej vlne sa tiež počíta s dokončením integrácie s modulmi eGovernmentu, využívaním modulov
ÚPVS, eID karty a dátovej základne spoločných registrov. Dôležité je tiež sprístupnenie eHealth
služieb pomocou plánovanej siete IOM. Zabezpečí sa integrácia služby PACS, zdokonalí sa
telemedicína (o integráciu sociálnych a zdravotných tele-služieb), rozšíri sa personálna genomika
a položia sa základné kamene EBM. V rámci tretej vlny sa predpokladá vybudovanie komplexného BI
riešenia a príslušných nástrojov pre tvorby analýz a štatistík.
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Uvedené domény a námety ešte neboli rozpracované v národnom projekte, preto sa pokúsime o ich
krátku charakteristiku v zmysle vízie budúceho rozvoja služieb.
Telemedicína
Tele-medicína zahŕňa všetky zdravotnícke aktivity, služby a systémy, ktoré sú prevádzkované na
diaľku prostredníctvom informačných a komunikačných technológií za účelom výmeny informácií
potrebných pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb alebo úrazov.
V druhej vlne – pilotnej prevádzke telemedicíny pôjde najmä a rozvoj prezentačnej vrstvy tejto oblasti.
EZKO bude rozšírené o stránky schopné monitorovať a sprístupňovať pre pacienta, rodinných
príslušníkov a zdravotnícky dohľad vstupy z telemedicínskych systémov monitorujúcich zdravotný stav
a na základe analýzy zozbieraných údajov navrhovať ďalší postup v zdravotnej starostlivosti pacienta.
V tretej vlne pôjde o plný rozvoj tohto pilotného riešenia na aplikačnej úrovni a úrovni používateľskej
interakcie. V rámci domény budú nasadené:


Telemedicínske aplikácie pre teleradiológiu, telemonitoring a diagnostiku, ovládanie
špecializovaných prístrojov (CT a podobne). Predpokladá sa, že bude elektronicky
a komunikačne podporený celý životný cyklus telemedicínskej zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom NZP, od vyžiadania služby, jej odsúhlasenie lekárom, cez zapojenie prístrojov
a nastavenie spojení, až po aktívne používanie výsledkov, mechanizmy na automatickú
diagnostiku a analytické nástroje pre vyhodnocovanie.



Služby pre interaktívne konferencie - konzultovanie zdravotne relevantných otázok.



Telemedicínske dáta ktoré bude možné pomocou služieb vymieňať v rámci Európskej únie.



V praxi to znamená dostatočné nasadenie služieb tele-monitorovanie, tele-starostlivosť, telerádiológia, tele-dermatógia a vybudovanie základov pre komplexnejšie služby ako sú virtuálne
konzílium a tele-robotika.

EHR


V tretej vlne budovania očakávame v oblasti EHR zavedenie procesov pre zber a údržbu
zdravotných záznamov občanov pre vybrané stránky, ktoré sú plánované na realizáciu v druhej
vlne pri vymedzenom okruhu subjektov (predbežne identifikované stránky: Poskytnutie
odkazov na primárnu dokumentáciu v IS PZS, Implantáty a protézy, Zdravotné potreby
a pomôcky, Tehotenská knižka). Pre ostatné typy zdravotných informácií ostanú v platnosti
procesy platné pred druhou vlnou.



Okrem rozširovania funkčnosti EHR riešenia bude v tretej vlne potrebné sústrediť pozornosť na
procesné a právne aspekty zberu klinických údajov, kde predpokladáme identifikáciu úzkych
miest dokumentovaných z reálnych skúseností z druhej vlny. Odstraňovanie procesných
problémov pomôže zvýšiť kvalitu aj kvantitu klinických záznamov.

EBM
EBM (Evidence Based Medicine) je označenie pre medicínu založenú na dôkazoch, čo znamená
použitie najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní o zdravotníckej starostlivosti o jednotlivých
pacientoch. Z hľadiska služieb ide najmä o autorizované sprístupňovanie znalostí a udeľovanie
odporúčaní PZS v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti.
V prvej pilotnej verzii sa sprístupnia základné znalostné databázy a pripravia nástroje pre tvorbu
guidelines a heuristík. Služby EBM budú integrované v rámci služby eZdravotný výkon a budú
prevádzať celý proces, od diagnózy, po výdaj lieku. V rámci ďalšieho rozvoja sa komponent prepojí
s analytickými nástrojmi eHealth pre automatické generovanie nových znalostí. Dôležitou funkciou je
tiež umožniť odpovede na odborné otázky používateľov a komplexná zrozumiteľná prezentácia
znalostí.
EBM bude tvoriť špecialnu sadu funkcií, prístupných na NZP pre zdravotníckych profesionálov.
Principiálne sa bude jednať o expertný systém, ktorý bude uspôsobený čítať komplexný EHR pacienta
v EhrBANKu (v prípade príslušnej oprávnenosti lekára) a na základe anamnézy, symptómov
a diagnozy, s ohľadom na poskytnutú medikáciu v EHR záznamoch navrhovať lekárovi. Následujúce
oblasti predstavujú možné námety elektronických služieb EBM:
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Diagnóza, resp., kombionácie diagnóz



Potrebný rozsah ďalších vyšetrení



Doplnková medikácia, resp,. úprave existujúcej medikamentóznej liečby



Nové metódy liečby a liečebných postupov

Európska únia

Verejné zdravotníctvo
Úlohou verejného zdravotníctva je podpora a ochrana zdravia občana prostredníctvom prevencie
chorôb ale tiež pomocou väčšej zainteresovanosti celej spoločnosti v problematike zdravia
prostredníctvom zdravotnej výchovy a poskytovania relevantných informácií občanom a povinným
osobám v zdravotníctve. Informatizácia verejného zdravotníctva bude financovaná najmä zo štátnych
zdrojov. Jej rozsah je nad rámec Operačnému programu Informatizácia spoločnosti.
Problematiku verejného zdravotníctva je možné rozdeliť do viacerých oblastí. Pre účely definovania
elektronických služieb pre verejné zdravotníctvo, je táto problematika členená podľa aktuálneho
programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva, ktoré
členením verejného zdravotníctva zároveň kopíruje organizačnú štruktúry Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky. Následujúce oblasti predstavujú možné námety elektronických
služieb pre verejné zdravotníctvo:
Služby pre oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
1. Spracovanie údajov v oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov súvisiacich
s kvalitou potravín, potravinárskych zariadení, materiálov prichádzajúcich do styku
s potravinami a kozmetických výrobkov obsahujúcich kvalitatívne ukazovatele
monitorovaných subjektov v časovom a priestorovom kontexte



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík, analýz a výstupov s geografickým
kontextom



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

2. Získanie informácií v oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov


Sprístupnenie štatistických a priestorových informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP o kvalite potravín, potravinárskych zariadení,
materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a kozmetických výrobkov

Služby pre oblasť ochrany zdravia pred žiarením
3. Spracovanie údajov v oblasti ochrany zdravia pred žiarením


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov súvisiacich
s osobnými dávkami žiarenia a zdrojmi žiarenia



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík, analýz a výstupov s geografickým
kontextom



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti



Sprístupnenie štatistických a plošných informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP o stave radiácie v časovom období pre kontrolu
dosahovanej dávky radiácie pre populáciu a jej porovnania s normou

4. Získanie informácií v oblasti ochrany zdravia pred žiarením


Sprístupnenie štatistických a priestorových informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP o zdrojoch ionizujúceho žiarenia



Sprístupnenie informácií o osobných dávkach žiarenia pre povinné osoby
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Služby pre oblasť podpory zdravia
5. Spracovanie údajov v oblasti podpory zdravia


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov súvisiacich
s výskytom obezity, hypercholesterolémie, závislostí, cukrovky a iných sledovaných
ochorení a parametrov úrovne zdravia verejnosti



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík, analýz a výstupov s geografickým
kontextom



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

6. Získanie informácií v oblasti podpory zdravia


Sprístupnenie štatistických a priestorových informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP o výskyte obezity, hypercholesterolémie, závislostí,
cukrovky a iných sledovaných ochorení a parametrov úrovne zdravia verejnosti. Súčasne
s informáciami o výskyte sledovaných ochorení ponúknuť prístup k preventívnym
a ozdravným opatreniam pre obyvateľstvo s cieľom sebaliečenia a uplatňovania
preventívnych stravovacích návykov a zdrvého životného štýlu pri predchádzní týchto
civilizačných chorôb

Služby pre oblasť hygieny detí a mládeže
7. Spracovanie údajov v oblasti hygieny detí a mládeže


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov o stavebných
a prevádzkových podmienkach v predškolských a školských zariadeniach, kvalite
stravovania a pitnej vody v sledovaných zariadeniach



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík, analýz a výstupov s geografickým
kontextom



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

8. Získanie informácií v oblasti hygieny detí a mládeže


Sprístupnenie štatistických a priestorových informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP o stavebných a prevádzkových podmienkach
v predškolských a školských zariadeniach, kvalite stravovania a pitnej vody v sledovaných
zariadeniach

Služby pre oblasť prenosných ochorení
9. Spracovanie údajov v oblasti prenosných ochorení


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov súvisiacich
s diagnostikou prenosných chorôb a očkovaním



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík, analýz a výstupov s geografickým
kontextom



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

10. Získanie informácií v oblasti prenosných ochorení


Sprístupnenie štatistických a priestorových informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP o výskyte prenosných ochorení a o realizácií
imunizácie obyvateľstva

Služby pre oblasť preventívneho pracovného lekárstva
11. Spracovanie údajov v oblasti preventívneho pracovného lekárstva


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov súvisiacich
s hodnotením rizikových prác, rizikových pracovísk, zdraviu škodlivých faktorov práce
a pracovného prostredia a chorôb z povolania
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Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík, analýz a výstupov s geografickým
kontextom



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

12. Získanie informácií v oblasti preventívneho pracovného lekárstva


Sprístupnenie štatistických a priestorových informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP o monitorovaní rizikových prác, rizikových pracovísk,
zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia a chorôb z povolania

Služby pre oblasť hygieny životného prostredia
13. Spracovanie údajov v oblasti hygieny životného prostredia


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov súvisiacich
s kontrolou pitnej vody a vody na kúpanie v prírodných a umelých kúpaliskách na základe
sledovania základných, biologických, chemických a fyzikálnochemických ukazovateľov,
environmentálneho hluku, chemickými, mikrobiologickými, biologickými a fyzikálnymi
škodlivinami vo vnútornom prostredí, vplyvmi extrémneho počasia a hodnotením účinkov
týchto faktorov vo vzťahu k zdraviu



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík, analýz a výstupov s geografickým
kontextom



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

14. Získanie informácií v oblasti hygieny životného prostredia


Sprístupnenie štatistických a priestorových informácií pre občanov a zdravotníckych
profesionálov prostredníctvom NZP spracovaných z údajov súvisiacich s kontrolou pitnej
vody a vody na kúpanie v prírodných a umelých kúpaliskách na základe sledovania
základných, biologických, chemických a fyzikálnochemických ukazovateľov,
environmentálneho hluku, chemickými, mikrobiologickými, biologickými a fyzikálnymi
škodlivinami vo vnútornom prostredí, vplyvmi extrémneho počasia a hodnotením účinkov
týchto faktorov vo vzťahu k zdraviu

Služby pre oblasť objektivizovania faktorov životných podmienok


Spracovanie údajov v oblasti objektivizovania faktorov životných podmienok



Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov z laboratórnej
činnosti v oblasti objektivizovania faktorov životných podmienok



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík a analýz



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

Služby pre oblasť lekárskej mikrobiológie
15. Spracovanie údajov v oblasti lekárskej mikrobiológie


Poskytnutie rozhrania pre ÚVZ SR na zber, zhromažďovanie a správu údajov
z laboratórnej činnosti v oblasti lekárskej mikrobiológie



Poskytnutie rozhrania pre vytváranie reportov, štatistík a analýz



Integrácia s externými zdrojmi údajov a systémami pracujúcimi v danej doménovej oblasti

Služby regionálnych dátových centier
V regionálnych dátových centrách budú ukladané všetky demografické a klinické dáta vrátane údajov
získaných zo zberu telemedicínskych záznamov pre pacientov (prijímateľov ZS) s trvalým bydliskom
v danom regióne. Regionálne dátové centrá tiež budú sprostredkovať služby centrálnej nadstavby
údajovej základne z druhej vlny pre údajovú základňu príslušného regiónu. Terminologické služby,
správa archetypov, správa šablón a správa dotazov na dáta budú naďalej centralizované a na
regionálnej úrovni budú tieto služby dostupné formou geografickej repliky respektíve cache.
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Služby BI a MIS pre eHealth
Oblasť BI a MIS pre eHealth je zameraná na vybudovanie kompexného riešenia pre využívanie
možností Business inteligence v rámci e eHealth a podporu tvorby komplexných dátových analýz.
Systém bude vybavený knižnicou najčastejšie využívaných výberových kritérií a pre Power userov aj
tvorbou On demand zberových kritérií a selectov pre následné štatistické analýzy. Výsledky štatistík,
analýz a prognóz BI budú používané:


Inštitúciami verejného zdravotníctva ako podklady pre rozhodovanie a tvorbu politík,
vyhodnocovanie trendov a ukazovateľov, sledovanie zdravia verejnosti a podobne.UVZ a MZ
v prípade detekcie neštandardných javov – epidémie, hromadné ochorenia, katastrofy



Organizáciami verejnej správy, ktoré zbierajú štatistické údaje, ako Štatistický úrad SR
a nadnárodné organizácie WHO, EUROSTAT a podobne



Bežnými a odbornými zaújemcami v definovanom rozsahu



Zdravotnými poisťovňami, pre kontrolné účely

Dôležité si je uvedomiť, že v samotnom eHealth riešení budú implementované najmä služby pre
získavanie dát a ich export do systémov MIS jednotlivých inštitúcií - poskytovanie údajovej základne.
Hlavným používateľom MIS bude MZ SR.
Služby pre oblasť personálnej genomiky
Genetické testy sú v súčasnosti čoraz rozšírenejšie a genetické údaje sú spracovávané množstvom
štátnych aj súkromných inštitúcií (napr. register pupočníkovej krvi, testy otcovstva). Miera ochrany
týchto údajov, ktoré sú osobnými údajmi osobitnej kategórie nie je na adekvátnej úrovni.
Preto služby personálnej genomiky sa zamerajú v prvej fáze na vytvorenie bezpečného registra
genetických údajov, s vysokou mierou dôvernosti a integrity ako nového zdravotného registra vrátane
príslušnej legislatívnej a normatívnej podpory. Aj tento register bude prevádzkovaný u Národného
operátora eHealth.
Na NZP budú publikované informácie o formách a metódach dostupných genetických, genetických
rizikách aj etických dopadoch genetických testov. V EZKO pribudne stránka genetických informácií,
ktorá sa prepojí zo stránkou genealogických väzieb pre posudzovanie genetických rizík na základe
rodinnej anamnézy.
4.4.4.2

Bezpečnosť

Netechnické prvky bezpečnosti
Správa bezpečnosti informačnej základne – (Security management information base SMIB)
Podmienky zavedenia SMIB
Pri budovaní SMIB je nevyhnutné splniť niektoré predpoklady, bez ktorých je implementácia
a fungovanie systému veľmi ťažké, prípadne jeho zavedenie neprinesie očakávaný efekt.
Základným predpokladom pre vybudovanie SMIB je jasne deklarovaná podpora vedenia organizácie.
Táto požiadavka vyplýva priamo z normy STN ISO/IEC 27001, ktorá vyžaduje, aby Bezpečnostná
politika SMIB obsahovala záväzok manažmentu a jeho vyhlásenie podpory informačnej bezpečnosti.
Okrem toho v kapitole 5 Zodpovednosť manažmentu definuje norma ďalšie povinnosti vedenia
organizácie. Ide najmä o:


vytvorenie bezpečnostnej politiky



zabezpečenie spracovania bezpečnostných cieľov a plánov



vytvorenie rolí a zodpovedností



komunikáciu informačnej bezpečnosti



poskytnutie dostatočných zdrojov
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Ďalšou podmienkou vybudovania SMIB je vyčlenenie dostatočných personálnych, časových
a finančných zdrojov pre jednotlivé etapy celého procesu. Ich výška závisí od rozsahu systému,
charakteru organizácie, úrovne už implementovaných bezpečnostných opatrení, využitia externých
konzultačných služieb a podobne. Zavádzanie systému však vždy kladie zvýšené nároky na interných
pracovníkov organizácie a už v čase plánovania prác je vhodné s nimi počítať.
Pri zavádzaní informačnej bezpečnosti zväčša dochádza k zmenám pracovných postupov, ktoré
vykonávajú zamestnanci na rôznych úrovniach riadenia. Súčasťou zavádzania SMIB preto musí byť aj
primeraný vzdelávací program, ktorého cieľom je primerane informovať a vzdelávať všetkých
zamestnancov. Pre každú cieľovú skupinu je potrebné zvoliť primerané komunikačné prostriedky, čo
zabezpečí lepšie pochopenie a motiváciu pri implementácií opatrení.
Zavádzanie SMIB sa v súlade s normou STN ISO/IEC 27001 realizuje v etapách:


vybudovanie SMIB



zavedenie a prevádzka SMIB



monitorovanie a preskúmavanie SMIB



udržiavanie a zlepšovanie SMIB

Činnosti, ktoré je potrebné realizovať v rámci každej z etáp sú definované normou STN ISO/IEC
27001.
Vybudovanie SMIB
Etapa vybudovania SMIB je najnáročnejšou časťou celého procesu z hľadiska metodického
zabezpečenia. Definovanie základných parametrov systému, spracovanie analýzy rizík a návrh
bezpečnostných opatrení vykonaných v tejto etape významným spôsobom ovplyvní celý proces
zavádzania SMIB.
V rámci tejto etapy sú normou vyžadované kroky uvedené v tabuľke.
Tab. 10 – Vybudovanie SMIB
Prvok normy
4.2.1 Vybudovanie SMIB

Kroky











Definícia cieľa a rozsahu SMIB
Definícia Politiky SMIB
Definícia prístupu organizácie k ohodnoteniu rizík
Identifikácia rizík
Analýza a ohodnotenie rizík
Identifikácia možností pre zvládanie rizík
Výber kontrolných cieľov a opatrení pre zvládanie rizík
Schválenie reziduálnych rizík manažmentom
Schválenie implementácie a prevádzky SMIB
manažmentom
Príprava vyhlásenia o aplikovateľnosti

Prvým krokom je pri zavádzaní SMIB definovanie cieľa a rozsahu systému, čo zahŕňa určenie
procesov a útvarov organizácie, v ktorých sa budú aplikovať procesy a pravidlá podľa požiadaviek
normy STN ISO/IEC 27001. Pri určovaní rozsahu SMIB je nutné vziať do úvahy nadväznosť procesov,
aby sa nestalo, že niektoré vstupy alebo výstupy procesov zahrnutých do SMIB nebudú dostatočne
chránené.
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Dôležitým krokom je definícia a schválenie politiky SMIB, ktorá tvorí bezpečnostnú stratégiu, definuje
ciele a princípy SMIB. Niekedy sa politika SMIB (vyžadovaná STN ISO/IEC 27001) integruje
s informačnou bezpečnostnou politikou (vyžadovanou STN ISO/IEC 17799) takže vzniká jeden
strategický dokument, ktorý definuje smerovanie informačnej bezpečnosti. Takáto politika informačnej
bezpečnosti obsahuje:


definíciu informačnej bezpečnosti, jej cieľov a rozsahu a potvrdenie dôležitosti bezpečnosti



vyhlásenie manažmentu o podpore bezpečnostnej politiky



stručné vysvetlenie bezpečnostných požiadaviek a princípov vyplývajúcich zo štandardov
a legislatívy



definícia všeobecných a špecifických zodpovedností v oblasti informačnej bezpečnosti



kritériá pre ohodnocovanie rizík



systém reportovania bezpečnostných incidentov



referencie na ďalšiu dokumentáciu podporujúcu bezpečnostnú politiku

Prístup organizácie k ohodnocovaniu rizík môže byť popísaný v politike informačnej bezpečnosti alebo
môže byť obsahom samostatného dokumentu. Vzhľadom na dôležitosť politiky informačnej
bezpečnosti norma vyžaduje jej schválenie manažmentom organizácie.
Aby bolo možné presne určiť potrebné opatrenia, je nevyhnuté vykonať ohodnotenie rizík. Prvým
krokom je identifikácia rizík, ktoré sú následne ohodnotené podľa schválenej metodiky. Pre každé
z rizík je na základe odborného posúdenia vybraný jeden alebo viac akceptovateľných spôsobov jeho
zvládania.
Na základe rozhodnutia o zvládaní rizík sú vyberané bezpečnostné opatrenia. Základným zdrojom pre
výber opatrení je norma STN ISO/IEC 17799, ktorá rozdeľuje opatrenia do jedenástich skupín:


Bezpečnostná politika



Organizácia bezpečnosti



Riadenie aktív



Bezpečnosť ľudských zdrojov



Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia



Správa a prevádzka systémov



Riadenie prístupu ku zdrojom



Vývoj a údržba systémov



Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti



Plánovanie kontinuity funkcií



Súlad s legislatívou, štandardami a normami

V prípade nadštandardných bezpečnostných požiadaviek je potrebné navrhnúť dodatočné opatrenia –
typickým príkladom sú opatrenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, prípadne požiadavky
špeciálnej legislatívy. Výber opatrení je potrebné schváliť manažmentom organizácie, ktorý musí tiež
akceptovať navrhované reziduálne riziká.
Posledným krokom úvodnej etapy je príprava vyhlásenia o aplikovateľnosti, ktoré popisuje spôsob
implementácie opatrení vyžadovaných normou STN ISO/IEC 17799 a v prípade opatrení, ktoré
nebudú realizované, dôvody pre ich vypustenie zo systému. Vyhlásenie o aplikovateľnosti by malo
obsahovať súčasne aj odkazy na relevantnú dokumentáciu popisujúcu spôsob implementácie opatrení
(smernice, pracovné postupy). Vyhlásenie o aplikovateľnosti je vhodné aktualizovať pred certifikačným
auditom, aby obsahovalo informácie o aktuálnom stave implementácie opatrení v SMIB.
Zavedenie a prevádzka SMIB
Táto etapa je zväčša najnáročnejšia na interné zdroje a má súčasne najvyššie nároky na
zamestnancov, pretože prináša do života organizácie mnoho väčších aj menších zmien. Zahŕňa
najmä implementáciu bezpečnostných opatrení a vytvorenie postupov pre meranie ich efektívnosti.
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Tab. 11 – Zavedenie a prevádzka SMIB
Prvok normy
4.2.2
SMIB

Zavedenie

a prevádzka

Kroky








Spracovanie plánu zvládania rizík
Implementácia schválených bezpečnostných opatrení
vrátane definície príslušných rolí a zodpovedností
Meranie efektívnosti vybraných opatrení
Implementácia plánu vzdelávania a školení
Riadenie prevádzky SMIB
Správa zdrojov pre SMIB
Implementácia procedúr pre reportovanie a reakciu na
bezpečnostné incidenty a bezpečnostné udalosti

Na základe plánu zvládania rizík sa v tejto etape postupne zavádzajú jednotlivé bezpečnostné
opatrenia vybrané pre implementáciu v etape Vybudovania SMIB. Norma STN ISO/IEC 27001
špeciálne definuje niektoré skupiny opatrení, ktorými sa organizácie musia zaoberať.
Meranie efektívnosti opatrení
Súčasťou implementácie vybraných opatrení je aj návrh metriky, ktorou sa bude vyhodnocovať ich
efektívnosť. Cieľom je posúdenie efektívnosti vynakladaných zdrojov, prínosu opatrení a stavu ich
implementácie.
Niektoré príklady metrík:


zníženie úrovne rizika pôsobiaceho na aktívum (zisťuje sa z analýzy rizík)



zistenia z interných a externých auditov pre danú oblasť



zistenia z monitorovacích systémov (počet zistení pre danú oblasť/počet všetkých zistení)



počet nahlásených bezpečnostných incidentov a udalostí na zamestnanca



počet kritických bezpečnostných incidentov na zamestnanca

Metriky je potrebné prispôsobiť charakteru konkrétneho opatrenia a podmienkam IS. Je tiež potrebné
zamerať sa na vyhodnocovanie trendov, ktoré môžu signalizovať vznik nových bezpečnostných rizík
a problémov.
Implementácia plánu vzdelávania a školení
Pri zavádzaní SMIB hrajú kľúčovú úlohu zamestnanci organizácie, od ktorých sa očakáva aktívny
prístup a dodržiavanie stanovených opatrení. Preto je potrebné venovať dostatočný čas ich
vzdelávaniu a motivácii.
Vzdelávanie a školenia v oblasti informačnej bezpečnosti zahŕňajú širokú škálu aktivít, napr.:


semináre a školenia



informovanie zamestnancov prostredníctvom intranetu alebo informačných mailov



e-learning a elektronické prezentácie



elektronické testovanie



upozorňovanie na nedostatky



vyvesenie princípov súvisiacich s informačnou bezpečnosťou na vybraných miestach
(napríklad informácia o potrebe chrániť dôverné informácie nad zdieľanými kopírovacími
zariadeniami)
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Reportovanie a reakcia na bezpečnostné udalosti a bezpečnostné incidenty
Norma rozlišuje medzi bezpečnostnými udalosťami (stavy indikujúce pravdepodobné narušenie
bezpečnosti alebo zlyhanie bezpečnostných opatrení) a
bezpečnostnými incidentami (séria
neželaných alebo neočakávaných bezpečnostných udalostí, ktoré majú významnú pravdepodobnosť
narušenia prevádzky alebo hrozby pre informačnú bezpečnosť). Oba typy je potrebné vhodným
spôsobom hlásiť a zabezpečiť adekvátnu reakciu, ktorá zaistí jednak zníženie následkov udalosti
alebo incidentu a zároveň prijatie vhodných opatrení znižujúcich pravdepodobnosť budúcich
opakovaných problémov.
Monitorovanie a prehodnocovanie SMIB
Cieľom tejto etapy zisťovať stav bezpečnostných opatrení a celého SMIB. Aby sa mohol celý systém
vyvíjať a reagovať na nové hrozby a riziká, je dôležité predvídať zmeny do budúcnosti. Toto sa
dosiahne implementáciou postupov pre monitorovanie a prehodnocovanie SMIB, ktoré sú navrhované
na viacerých úrovniach tak, aby sa podchytil stav celého systému. Na technologickej úrovni ide
o systémy detekcie chýb a narušení, na úrovni organizačnej bezpečnosti sú to previerky efektívnosti
opatrení. Celý systém monitorovania zastrešujú interné bezpečnostné audity.
Tab. 12 – Monitorovanie a prehodnocovanie SMIB
Prvok normy
4.2.3
Monitorovanie
a prehodnocovanie SMIB

Kroky








Vykonávanie monitorovacích a revíznych procedúr
Vykonávanie pravidelných preskúmaní efektívnosti SMIB
Meranie efektívnosti opatrení s cieľom overiť, či boli splnené
bezpečnostné požiadavky
Revízia ohodnotenia rizík v plánovaných intervaloch
Vykonávanie interných auditov SMIB v plánovaných intervaloch
Pravidelné vykonanie preskúmania manažmentom
Aktualizácia plánov za náklade nálezov z monitorovacích
a revíznych aktivít

Monitorovanie efektívnosti opatrení je popísané v predchádzajúcej etape, v tejto etape ide
o vykonávanie a vyhodnocovanie vstupov z monitoringu.
Aby sa zabezpečila aktuálnosť vstupov potrebných pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní SMIB,
požaduje norma STN ISO/IEC 27001 revízie analýzy rizík v plánovaných intervaloch a tiež pri
zmenách IS a okolitého prostredia.
Interné audity SMIB
Interné audity sú základnou požiadavkou normy a zisťujú:


plnenie požiadaviek bezpečnostných noriem a legislatívy



plnenie definovaných bezpečnostných požiadaviek



dodržiavanie internej legislatívy a bezpečnostných opatrení



či delegované aktivity sú vykonávané tak, ako bolo plánované a požadované

Preskúmanie SMIB manažmentom
Preskúmanie manažmentom musí byť vykonávané v pravidelných intervaloch (minimálne raz ročne).
Cieľom preskúmania je identifikácia príležitosti pre zlepšovanie a požiadaviek na zmeny systému.
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Vstupom do preskúmania je všetka dokumentácia súvisiaca s SMIB, najmä z etapy monitorovania
a prehodnocovania.
Výstupy z preskúmania zahŕňajú:


identifikované príležitosti na zlepšenia SMIB



aktualizácia analýzy rizík a plánu zvládania rizík



modifikácia súvisiacich procesov a opatrení



požiadavky na zdroje



zmeny v meraní efektívnosti opatrení

Udržovanie a zlepšovanie SMIB
Účelom poslednej etapy celého cyklu je trvalé zlepšovanie celého systému, čo sa dosahuje
implementáciou zlepšení identifikovaných v predchádzajúcej fáze, prijímaním dodatočných opatrení,
nápravnou a preventívnou činnosťou a komunikáciou zlepšení so všetkými dotknutými stranami.
Cieľom je zabezpečiť, že zamýšľané zlepšenia dosiahli svoj cieľ. Táto etapa plynule prechádza do
etapy Vybudovanie SMIB, kde má vplyv na aktualizáciu príslušnej bezpečnostnej dokumentácie.
Tab. 13 – Udržovanie a zlepšovanie SMIB
Prvok normy
4.2.3 Udržovanie a zlepšovanie SMIB

Kroky





Implementácia identifikovaných zlepšení
Vykonávanie nápravnej a preventívnej činnosti
Komunikácia zlepšení so všetkými
zainteresovanými stranami
Zabezpečenie, aby zlepšenia dosiahli zamýšľané
ciele

Záver
Úspešným certifikačným auditom samozrejme úsilie budovať informačnú bezpečnosť organizácie
nekončí. Trvalé zlepšovanie nie je len požiadavkou normy ale aj rozumných prístupom každej
organizácie k ochrane svojich informačných aktív v konkurenčnom prostredí.
Norma STN ISO/IEC 27001 poskytuje vhodné nástroje pre riadenie bezpečnosti informácií a vytvára
tak predpoklad pre neustále udržiavanie primeranej úrovne zabezpečenia citlivých informačných
zdrojov organizácie.
Technické prvky informačnej bezpečnosti
Kapitola rozpracováva funkčný blok „Bezpečnosť“ v oblasti technických prvkov informačnej
bezpečnosti. Popísané technické prvky realizujú mechanizmy predstavujúce komplement
k netechnickým prvkom informačnej bezpečnosti rozpracovaným v predchádzajúcej kapitole. Obrázok
znázorňuje popisované množiny technických prvkov a väzbu na celkovú architektúru.
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Obr. 17 – Bezpečnosť – Technické prvky

Bezpečnosť – Technické prvky

Bezpečnostné mechanizmy sieťového
prostredia
DC
HIN
Aplikačná bezpečnosť
Monitorovanie bezpečnosti
a reakcia na incidenty
Ochrana pred únikom informácií (DLP)
Zosilnená ochrana OS a aplikácií
Zabezpečenie bezpečnostnej
stability prostredia
IS ESO

Externé subjekty

Bezpečnosť – Technické prvky

Znázornené technické prvky realizujú mechanizmy ktoré sú uplatňované v dvoch oblastiach:


Oblasť IS ESO- predstavuje centrálne komponenty eHealth prevádzkované priamo národným
operátorom eHealth umiestnené v dátovom centre. Realizáciu popisovaných bezpečnostných
mechanizmov v kontexte IS ESO popisujú nasledujúce kapitoly po kapitolu HIN.



Oblasť Externé subjekty- predstavuje subjekty interagujúce s IS ESO, ktoré nie sú
prevádzkované národným operátorom. Aplikovateľnosť popisovaných bezpečnostných
mechanizmov v kontexte externých subjektov popisuje kapitola venovaná HIN.

Bezpečnostné mechanizmy sieťového prostredia - časť dátové centrum
Bezpečnostná architektúra sa musí odvíjať od architektúry infraštruktúry dátového centra, od jej
vrstiev a modulov. Bezpečnosť nesmie byť iba pridaná služba nad sieťovou infraštruktúrou, ale musí
s ňou byť plne integrovaná. To znamená brať ohľad na bezpečnosť už pri navrhovaní sieťovej
infraštruktúry.
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V sieťach DC sú umiestnené najcitlivejšie zdroje informácií, systémy a služby. Preto je nevyhnutné
túto časť siete dôsledne naprojektovať tak, aby bezpečnosť bola integrálnou súčasťou a nie iba
pridanou službou. Bezpečnosť musí byť zahrnutá v každom komponente siete. Jej základnou úlohou
je zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služieb DC a bezpečnosť a integritu citlivých údajov
Obr. 18 – Dátové centrum

Dátové centrum

Bezpečnostné mechanizmy sieťového
prostredia
DC
HIN
Aplikačná bezpečnosť
Monitorovanie bezpečnosti
a reakcia na incidenty
Ochrana pred únikom informácií (DLP)
Zosilnená ochrana OS a aplikácií
Zabezpečenie bezpečnostnej
stability prostredia
IS ESO

Externé subjekty

Bezpečnosť – Technické prvky

Na to, aby bola sieť navrhnutá spoľahlivo, prehľadne a s dôrazom na budúcu rozšíriteľnosť, je ju
nevyhnutné budovať po častiach (moduloch), špecializovaných na jednotlivé konkrétne úlohy.
V prípade potreby rozširovania kapacity alebo funkčnosti je možné jednoducho pribudovať nový
sieťový modul.
Bezpečnosť je budovaná v každom zo sieťových modulov zvlášť, špecializovaná podľa časti siete
a úloh, ktoré daný modul plní.
Príklady typov sieťových modulov:


dátové centrum
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jadro siete



agregačná vrstva siete



prístupová vrstva siete
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perimeter a pripojenie do Internetu


hranica s poskytovateľom služieb Internetu (ISP)



pripojenie k externým subjektom (extranet) / do WAN siete



siete DMZ



vzdialený prístup používateľov

manažmentové siete


out-of-band manažmentová sieť



sieť bezpečnostného manažmentu a dohľadu

Obr. 19 – Schéma riešenia sieťovej architektúry
Schéma riešenia sieťovej architektúry

ISP edge

WAN eHealth
infraštruktúra

HSRP
routery

Zabezpečený užívateľský
vzdialený prístup

Out-of-band management sieť

Access
server

Služby prístupu k internetu a
verejných službám
OOB switch

Load balance/offload
Stateful FO firewally

Redundant VPN
concentrators

Stateful FO
management
firewally

Core vrstva
Core switches

Agregovaná vrstva
Konvergovaná SAN/
agregované switche

Bezp.služby Managemnt

Vrstva služieb

IPS systém – IPS switche/spotrebiče

Switche služieb
IPS switch

IPS spotrebiče

SAN vrstva – SAN switch/úložisko

DC stateful Transakčné Firewally web.
FO firewally XML firewally aplikácií

Bezp. zóna

Bezp. zóna

Bezp. zóna

Bezp. zóna

Bezp. zóna

SAN switch

SAN úložisko

Služby dátového centra / serverové systémy

L3 link

L2 link

sniffing L2 link

SAN link

converged SAN/LAN link

OOB management

Pri navrhovaní bezpečnosti sa musí brať do úvahy úloha konkrétneho sieťového modulu a požiadavky
na bezpečnosť v ňom.
Jadro siete dátového centra (DC)
Úlohou jadra siete je vysokorýchlostné prepínanie datagramov medzi jednotlivými pripojenými
sieťovými modulmi. Preto jedinou úlohou bezpečnosti na tejto úrovni je zabezpečiť ochranu
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jednotlivých zariadení tvoriacich jadro pred útokmi na nich. Nie je úlohou obmedzovať dátové toky cez
jadro. To musí byť zabezpečené na hraniciach pripojených modulov.
Obr. 20 – Jadro siete dátového centra (DC)

Jadro siete dátového centra (DC)

Out-of-band
management sieť

Stateful FO firewally

Stateful FO
management
firewally

Core vrstva
Core switches

Agregovaná vrstva
Konvergovaná SAN/
agregované switche

L3 link

L2 link

sniffing L2 link

SAN link

converged SAN/LAN link

OOB management

Vzhľadom na to je v tomto module požiadavka jedine na vysokú bezpečnosť zariadení a ich vysokú
dostupnosť a redundanciu. Preto je nutné vybudovať menežmentovú sieť fyzicky oddelenú od
produkčnej siete, do ktorej budú zapojené menežmentové rozhrania zariadení v jadre, a cez ktorú
budú spravované a monitorované. Všetky zariadenia musia byť hardenované podľa vhodných
odporúčaných postupov výrobcu.
Siete dátového centra (DC) – agregačná vrstva
Na agregačnej vrstve sú pripojené servisné systémy, ktoré poskytujú bezpečnostné služby pre dátové
centrum. Tu budú pripojené firewally, vynucujúce prístupové politiky, systémy sledujúce prevádzku
v DC a zariadenia prístupovej vrstvy.
Nevyhnutnou súčasťou koncepcie bezpečnosti aj zabezpečenie najvyššej vhodnej miery (stavovej)
redundancie kritických bezpečnostných prvkov - redundancia na úrovni fyzickej cesty, rozhraní,
napájacích zdrojov, zariadení a ich modulov, ktorá umožní preklopenie siete pri downtime primárnych
zariadení na záložné bez výpadku poskytovaných služieb.
Veľká časť bezpečnostných prvkov je logicky umiestnená na hranici DC. Fyzicky sú tieto prvky
umiestnené v servisnom module, ktorý slúži na poskytovanie bezpečnostných služieb v DC.
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Obr. 21 – Siete dátového centra (DC) – agregačná vrstva

Siete dátového centra (DC) – agregačná vrstva
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Na prestupe do DC je umiestnený redundantný, vysoko výkonný, stavový sieťový firewall, ktorý
zabezpečuje ochranu dátových tokov tečúcich z/do DC a medzi jednotlivými bezpečnostnými zónami
v rámci DC. Zabezpečuje kontrolu prístupu ku zdrojom v DC (prístupové zoznamy), stavovú aplikačnú
inšpekciu známych protokolov až po úroveň 7 vrstvy OSI/ISO modelu (L7) a otváranie povolených
dynamických dátových tokov cez firewall, normalizáciu dátových tokov do podoby konformnej
s príslušným RFC, ochranu aktív v DC proti DoS útokom na L2 (TCP SYN flood, ...). Umožňuje
vytvárať virtuálne firewally, ktoré sú na sebe navzájom nezávislé a je im možné prideliť alebo
obmedziť prostriedky tak, aby sa navzájom neobmedzovali.
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Obr. 22 – Vrstva služieb
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Komunikáciu medzi systémami, ktoré využívajú XML správy, je nutné chrániť pomocou systému
špecializovaných, vysokovýkonných firewallov pre ochranu transakčných tokov, ktoré umožňujú
ochranu na aplikačnej úrovni rozparsovaním a validáciou transakčných XML správ. Okrem toho
musia umožňovať komplexnú kontrolu prístupových politík pre služby a prístup k dátam, ochranu proti
XML hrozbám, chrániť proti útokom na identitu, obsah a správnosť odpovedí, prenos správ a proti
XML DoS útokom. Ďalej musia umožniť vynútenie XML schémy v reálnom čase a zabrániť tak
štrukturálnym útokom. Musia byť integrovateľné s najrozšírenejšími adresárovými službami (LDAP,
Kerberos, MS AD, a pod).
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Obr. 23 – IPS systém
IPS systém – IPS switche/spotrebiče

IPS switch

IPS zariadenia

L2 link

Dátové toky v DC sú zároveň sledované pomocou IDS/IPS systému, ktorý je dostatočne výkonný aby
pokryl všetky kritické siete DC a ktorý identifikuje hrozby a útoky v rámci prevádzky a podľa závažnosti
incidentu a citlivosti cieľových aktív je ho schopný buď len reportovať bezpečnostnému
monitorovaciemu systému (IDS mód) alebo aj priamo zasiahnuť a podozrivý dátový tok zastaviť
predtým, ako dosiahne svoj cieľ (inline IPS mód). V prípade implementácie IDS/IPS systému do cesty
(inline) musí tento systém umožňovať prepúšťať prevádzku v prípade poruchy (fail-open). Musí
umožňovať rozpoznávanie hrozieb pomocou typických znakov v prevádzke (signatúr – signature
based), detekciu anomálií v prevádzke (anomaly detection), ktoré môžu znamenať vznik doteraz
neznámej hrozby a koreláciu s globálnou znalostnou databázou (KB), ktorá obsahuje informácie
o známych botnetoch, zdrojoch vírusov a trójskych koní, spamu a podobne a výsledok zohľadniť pri
určení úrovne ohrozenia. Komunikácia so znalostnou databázou musí obsahovať možnosť pasívnej
spolupráce (IPS neprispieva aktívne do KB). Umožňuje vytvárať virtuálne senzory, ktoré sú na sebe
navzájom nezávislé a je im možné prideliť alebo obmedziť prostriedky tak, aby sa navzájom
neobmedzovali.
Siete dátového centra (DC) – prístupová vrstva
Prístupové siete slúžia na fyzické pripojenie serverových fariem v rámci DC. Preto je nevyhnutné
zabezpečiť prístupové zariadenia tak, aby sa zabránilo neoprávnenému pripojeniu do niektorej zo
sietí. V prípade kompromitácie niektorého zo systémov, tento nesmie vystavovať ostatné systémy
hrozbe. Tomu sa dá zabrániť pomocou izolovania serverových systémov na úrovni L2.
Samozrejme je nutné hardenovať zariadenia tvoriace tieto siete podľa odporúčaných bezpečnostných
praktík ich výrobcov.
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Obr. 24 – Siete dátového centra (DC) – prístupová vrstva
Siete dátového centra (DC) – prístupová vrstva
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Bezpečnost perimetra dátového centra
Pripojenie do externých prostredí zabezpečuje niekoľko rôznych typov služieb, preto je nevyhnutné ho
rozdeliť na niekoľko funkčných blokov. Podľa týchto funkčných blokov sa zároveň líši aj úroveň
nevyhnutnej bezpečnosti.
Hranica s WAN sieťou HIN
Tento modul sa skladá zo smerovačov, ktoré priamo hraničia s WAN časťou siete HIN a majú za
úlohu smerovať prevádzku medzi ňou a dátovým centrom. Keďže jednou zo základných úloh je
zabezpečiť vysokú dostupnosť služieb poskytovaných dátovým centrom, je nevyhnutné zabezpečiť
výkonné dynamické smerovanie (dizajn aj bezpečnosť), využiť na jeho pripojenie redundantné
pripojenie k HIN a zaručiť bezpečnosť smerovačov.
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Obr. 25 – Hranica s externými prostrediami
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Hraničné zariadenia musia poskytovať rýchle a výkonné dynamické smerovanie sietí dátového centra
a kooperovať so smerovačmi WAN časti siete HIN. Konfigurácia hraničných smerovačov nesmie
dovoľovať, aby interné siete dátového centra prenikli do smerovacích tabuliek WAN časti HIN
Zariadenia musia byť hardenované podľa príslušných odporúčaní výrobcu pre zariadenia priamo
hraničiace s externým prostredím (obmedzenie prístupu na zariadenia, vypnutie nepoužívaných alebo
nebezpečných služieb, filtrovanie prevádzky podľa RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets
a RFC2827 - Network Ingress Filtering: Defeating Denial of Service Attacks which employ IP Source
Address Spoofing na hranici s ISP, autentizácia smerovacích updatov, a pod ...)
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Siete prístupné z externého prostredia - demilitarizované siete (DMZ)
Tieto siete sú využívané pre poskytovanie rôznych služieb smerom do externého prostredia. Typicky
sú to verejne prístupné web servery, mail gateway systémy, DNS systémy a podobne. Siete DMZ sú
prístupné, či už priamo, alebo cez preklad adries NAT. To znamená, že ich zabezpečeniu je potrebné
prikladať veľkú váhu. Umiestňujú sa na hranici s externými sieťami tak, že sú od siete a aj od seba
navzájom oddelené vysokovýkonným redundantným stavovým firewallom, ktorý umožňuje inšpekciu
použitých protokolov až na aplikačnú úroveň a ktorý oddeľuje vnútro a vonkajšok (inside/outside) na
úrovni TCP alebo UDP (rozdielne inštancie TCP/UDP stackov na vstupe a výstupe).
Obr. 26 – Siete prístupné z externého prostredia
Siete prístupné z externého prostredia

HSRP Routery

Load balance/offload
Stateful FO firewally
Služby prístupu k internetu a verejných službám

L3 link

Prevádzka prichádzajúca z Internetu je smerovaná cez tento firewall, ktorý odstráni dátové toky
nekonformné s bezpečnostnou politikou. V DMZ sieťach sa nachádzajú zariadenia zabezpečujúce
ukončenie SSL spojení na frontend systémy dátového centra. Tieto spojenia následne pokračujú cez
firewall nešifrované do DC na frontend systémy. To umožní inšpekciu obsahu dátových tokov, ktorá by
pri použití SSL nebola možná.
Architektúra out-of-band manažmentovej siete
OOB sieť je určená na správu a dohľad nad zariadeniami a systémami, preto jej kompromitácia by
spôsobila kompromitáciu celej produkčnej siete. Z tohto dôvodu musí byť OOB sieť dôsledne fyzicky
oddelená od produkčných sietí a veľmi granulárne vnútorne segmentovaná. Na jej realizáciu sa
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využívajú fyzicky iné zariadenia ako na realizáciu produkčných sietí, úroveň zabezpečenia prístupu do
nej a autorizácie činností v nej je vysoká.
Tvorí ju OOB prepínač, do ktorého sa pripájajú OOB menežmentové rozhrania jednotlivých zariadení.
Pre zariadenia, ktoré poskytujú aj prístup pomocou sériovej konzoly je v OOB sieti určený prístupový
terminálový server, ktorý ich pripája a umožňuje na nich vzdialený prístup cez IP sieť bezpečným
spôsobom. Segmentácia OOB siete je daná úrovňou separácie právomocí administrátorov, citlivosti
jednotlivých pripojených zariadení a bezpečnosťou ich menežmentových protokolov (telnet vs. SSH
a pod.)
OOB sieť je od produkcie izolovaná, čo znamená, že neexistujú dátové prestupy z nej do produkčnej
siete. Na prestupoch do menežmentových sietí je táto sieť chránená vysoko dostupným stavovým
firewallom, umožňujúcim inšpekciu použitých protokolov a dátové toky cez tieto choke pointy sú
sledované pomocou IPS zariadení. Keďže z princípu tejto siete sú tieto dátové toky vopred jasné
a predikovateľné, je možné IPS zariadenia nasadiť aj v inline režime.
Obr. 27 – Architektúra out-of-band manažmentovej siete
Architektúra out-of-band manažmentovej siete
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Prístup pre administrátorov do tejto siete musí byť bezpečný a nesmie umožňovať prestupy medzi
produkčnou sieťou a OOB sieťou. Preto ak sa realizuje cez produkčnú sieť, musí sa chrániť pomocou
remote access IPsec VPN tunelov, ukončených na OOB firewalle. Na autentizáciu administrátora sa
používa dvojfaktorová autentizácia. Po pripojení sa VPN tunelom sa pracovná stanica stáva súčasťou

117

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

OOB siete a nesmie preto mať prístup do iných sietí. Je preto nevyhnutné znemožniť tzv. split
tunelling (tzn. všetka komunikácia musí smerovať do tunela).
Tieto tunely pomocou ACL umožňujú prístup iba na vybrané zariadenia, ktoré má daný administrátor
autorizované a ktoré mu boli povolené na základe pozitívnej autentizácie.
Aby sa zamedzilo neželaným prestupom medzi OOB a produkčným prostredím, prípadne prienikom
škodlivého softvéru do OOB siete je nevyhnutné zabezpečiť kontrolu konzistencie konfigurácie
administrátorskej pracovnej stanice. Naviac, stanice používané pre OOB sieť sú dedikované iba pre
tento účel a nesmú mať konektivitu do iných sietí najmä do internetu.
Pre prípadnú neskoršiu forenznú analýzu sú všetky úkony, vykonané administrátormi v sieti OOB
zaznamenávané a spracované dohľadovými systémami.
Monitorovanie bezpečnosti a reakcia na incidenty
Pre efektívnu realizáciu monitorovania bezpečnosti a reakciu na incidenty je potrebné vytvoriť tzv.
Security Operation centre (SOC) prevádzkované Narodným operátorom eHealth ktoré bude
zabezpečovať:


Monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti, vrátane ochrany hlásení monitorovaných
komponentov počas celého ich životného cyklu.



Riešenie incidentov (Cyber Incident Response Capability pre eHealth)



Riadenie dedikovaných bezpečnostných mechanizmov a ich použitie v prípade reakcie na
incidenty



Kooperáciu s inými subjektami pre potreby riešenia incidentov

118

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Obr. 28 – Monitorovanie bezpečnosti a reakcia na incidenty

Monitorovanie bezpečnosti a reakcia na incidenty
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Bezpečnosť – Technické prvky

Monitorovanie bezpečnosti bude založené na špecializovanom produkte triedy –SIM Security
Information Management System ktorý zabezpečuje centrálne monitorovanie bezpečnosti
heterogénnych prostredí.


Komponenty SIM architektúry :


Distribuované (log collecting components)- ich úlohou je získať hlásenia monitorovaných
systémov a dopraviť ich na centrálne komponenty tak aby bola zabezpečená ochrana
údajov pri prenose, riadenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov zberu.
Distribuované komponenty teda plnia aj úlohu rozhraní na špecifické produkty rôznych
výrobcov.



Centrálne- úlohou centrálnych komponentov je zabezpečiť uloženie informácií a ich životný
cyklus, realizovať automatizované mechanizmy monitorovania nad prichádzajúcimi
hláseniami a poskytovať rozhranie pre prácu analytikov.



Zdroje informácií – predstavujú oči a uši SIM, a priamo určujú rozsah monitorovania
a viditeľnosti incidentov. Sučasťou implementácie SIM musí byť aj analýza konfigurácie
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a stanovenie logging standards v súlade s best practices pre získanie čo najkvalitnejších
hlásení.



Podporné systémy- predstavované napríklad zdrojmi referenčných dát, infraštruktúrnymi
službami, systémom presného času (aplikovaného zároveň aj na zdroje informácií) a pod.

Netechnické komponenty monitorovania bezpećnosti - predstavujú legislatívne prostredie,
pracovné postupy a štandardy potrebné pre realizáciu monitorovania a riešenia incidentov

Obr. 29 – SIM architektúra

SIM architektúra
Centrálne komponenty SIM

Monitorovanie
bezpečnosti
GUI

Automat. korelácia
zoložená na def.
scenároch

Rámec riešenia
udalosti

SIM komponenty
centrálneho riadenia

Automatické
zabudované korelácie

RDBMS

Krízové podporné
rozhodovacie nástroje

Dotazy a reporting

Log archív

Presadenie Need-toknow

Centrálna
správa GUI

Zber komponentov log SIM
Lokálne zachycovanie
proti strate logov

Fail-over
mechanizmus

Platformovo špecifické dekódovanie
logov a preklad do univerzálnej formy

Zdroje logov

Antivírusové logy
Vulnerability scanner
reporty
Host IDS/IPS logy

Vynútenie centrálnej
politiky

Routre

Sieťové elementy

Switche

AAA

MGMT

Agregácia užívateľmi
definovaných logov

OS log súbory/event
store
Firewally
NIDS

Aplikačné auditorské
súbory
Audit trail tabuľky

Funkcionality centrálnych komponentov SIM
Centrálna databáza – predstavuje úložisko hlásení a konfiguračných informácií SIM. Mechanizmy
RDBMS zároveň zabezpečujú životný cyklus údajov v databáze vytvorením plávajúceho okna online
prístupných hlásení na základe ich typu a závažnosti.
Mechanizmy automatickej korelácie výrazne urýchľujú proces analýzy a majú kruciálny význam pre
presnosť. Pozostávajú z:




Automatic built-in correlation mechanizmov – ktoré vychádzajú zo staticky definovaných
pravidiel daných výrobcom SIM. Tieto pravidlá sú zaloźené na sémantickej normalizácii ktorá
predstavuje mapovanie každého typu hlásenia zdrojov informácií do :


jednotnej množiny typov udalostí (napr. privilege escalation, exploit..atď)



jednotnej množiny polí dátovej štruktúry popisujúcej „event“ daného SIM (napr pole
username, sourceIP, target)



jednotnej stupnice závažnosti (v závislosti na udalosti, a závažnosti indikovanej výrobcom
zadroja informácií

Automatic correlation based on defined scenarios – umožňuje definovať vlastné korelačné
scenáre popisujúce súslednosť typov udalostí ktoré predstavujú potencionálny incident.
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Predstavuje nadstavbu nad built-in korelačnými mechanizmami tým že pre definíciu scenára je
možné využiť už vytvorené mapovanie (napr uviesť iba typ udalosti- exploit, čím sa
automaticky zahrnú do scenára všetky konkrétne hlásenia ktoré boli automaticky
kategorizované pomocou built-in mechanizmov ako exploit). Tieto mechanizmy umožnia
zároveň vygenerovať novú udalosť predstavujúcu meta-event, na ktorý môže byť už
prednastavená explicitná notifikácia operátora.
Centrálna správa SIM komponentov – slúži pre riadenie jednotlivých komponentov SIM
a monitorovanie ich korektnej prevádzky, životného cyklu dát, stanovenie úrovne prístupov
používateľov SIM.
Need-to know enforcement – mechanizmus slúžiaci na detailnú špecifikáciu a presadenie úrovne
prístupu k informáciám. Umožňuje definovať pre konkrétnu osobu aké informácie sú k dispozícii
a akými nástrojmi ich môže analyzovať.
Incident handling framework – je súčasťou pracovného prostredia analytikov a predstavuje
prostriedok na :


štruktúrovaný popis incidentu po fázach



pripojenie dôkazov a verifikáciu ich integrity



detailný auditing práce s incident case



workflow pre spracovanie incidentu vrátane definície prístupov používateľov k incidentu per
incident



možnosť exportu incidentu

Crisis decision-making support tools – slúžia na podporu rozhodovania pri incidentoch a musia
umožniť prioritizáciu aktivít aj počas veľkého nárastu udalostí. Medzi kľúčové komponenty patria:


realtime nástroje pre výpočet úrovne hrozby



realtime nástroje pre výpočet úrovne rizika



preddefinované šablóny na typy incidentov s pripojenými procedúrami obsahujúcimi
usmernenia pre riešenie incidentu čím sa minimalizuje riziko chaotického jednania

Query and reporting – predstavuje rozhranie pre analytika pre analýzu bezpečnostnej situácie.
Poskytuje:


preddefinované reporty pre štandardne podporované zariadenia per platforma
a platformovo nezávislé reporty pre celkové hodnotenie situácie ako aj pre špecifické
oblasti udalostí (authetification, access denied a pod..)



možnosť definovať vlastné reporty



mechanizmus pre rýchle dohľadanie špecifických udalostí (drilldown)



možnosti vizualizácie udalostí pomocou grafov, link-views, pivot-like zobrazení

Funkcionality distribuovaných komponentov SIM (log collecting components)
Tieto komponenty zabezpečujú získanie hlásení monitorovaných systémov a ich transport na
centrálne komponenty. Vzhľadom na túto úlohu predstavujú interface k množstvu rôznych zdrojových
platforiem, čo prináša potrebu separácie platformovo závislých častí kódu a potrebu z pohľadu výkonu
separovať špecializované činnosti. Realizácia distribuovaných komponentov môže pozostávať napr.
z dvoch typov:


Adaptéry (Agenti) – ktorí pre potreby získavania hlásení implementujú rozhranie špecifické pre
monitorovanú platformu (napr syslog, RDEP, WMI) typicky existuje špecifický agent pre daný
typ monitorovaného zariadenia. Pre potreby regulácie toku hlásení v čo najskoršom čase
Agenti implementujú mechanizmy filtrácie hlásení (centrálne riadené). Dôležitým aspektom je
realizácia transformácie hlásení do jednotnej platformovo nezávislej formy „event“ daného SIM
(platform specific log decoding), čím sa distribuuje výpočtový výkon z iných komponentov
a naviac tok údajov je možné riadiť na základe polí univerzálneho event-u. Normalizované
a odfiltrované hláseni Agenti zasielajú na HUB a zároveň zabezpečujú uloženie originálnych
záznamov a ich presun do archívu.
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HUBy- predstavujú medziľahlý bod medzi Agentami a centrálnymi komponentami. Môžu
realizovať agregáciu hlásení na základe definovaných kritérií a realizovať akcie napr notifikácia

Riadenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov zberu – používajú sa v prípadoch, keď množstvo
generovaných hlásení je také že hrozí obmedzenie funkčnosti systému, resp. v prípadoch kedy je
cieľom mať čím väčši časový interval online prístupných údajov pre analýzu v centrálnej databáze.
Cieľom je očistenie toku hlásení od typov resp. hodnôt ktoré nemajú reálny význam pri analýze pri
zachovaní všetkých originálnych hlásení pre neskoršie dokazovanie.


Filtrovanie – realizované primárne na Agentoch, predstavuje vynechanie určitých typov
udalostí z toku smerovaného na centrálne komponenty. Napríklad ak viacero hlásení
generovaných zariadením indikuje tú istú udalosť a niektoré hlásenia neobsahujú hodnoty
zmysluplné pre analýzu.



User defined log aggregation – realizované primárne na HUBoch, predstavuje spájanie
viacerých hlásení do jedného a to napríklad zanedbaním určitých polí v rámci definovaného
agregačného okna. Napríklad pri typicky najväčších zdrojoch hlásení akými sú firewally môžu
byť pri určitých typoch hlásení zanedbané zdrojové porty keďže sú efemérne, pri zachovaní
ostatných atribútov ako IP adresy, cieľový port atd.

Zabezpečenie transportu hlásení a zotavenie po výpadkoch je realizované:


Local caching to avoid lost of logs – Agenti ako aj HUBy implementujú vyrovnávaciu pamäť
ktorá zabezpečí preposlanie hlásení na nadradený komponent aj v prípade dlhotrvajúceho
výpadku.



Failover mechanisms – predstavujú mechanizmy umožňujúce v prípade výpadku
nadradeného komponentu automaticky presmerovať komunikáciu na náhradný ( napríklad
každý Agent má predkonfigurované dva HUBy primárny a záložný).



Ochrana spojenia – medzi komponentam SIM je realizovaná konzistentne centrálne
spravovaným mechanizmom (napr SSL) pričom musí byť zabezbečená CIA. Medzi zdrojom
informácií a Agnetom v závislosti od typu zdrojového zariadenia. Určité zariadenia podporujú
zabezpečené protokoly (napr RDEP) pri iných je to potrebné riešiť aditívnym mechanizmov
(napr IPSec).

Zdroje informácií
SIM musí pokrývať čo najširšie spektrum zdrojov informácií pričom pre jednotlivé zdroje informácií
musia byť minimálne na úrovni typov (zohľadňujúcich minimálne typ, verziu a rolu zariadenia)
definované logging štandardy predstavujúce požadované minimálne nastavenie logovania. Logging
štandard by mal :


Definovať také kritéria aby boli pokryté operátorské a chybové log záznamy



Pri prístupe k demografickým, zdravotným a prepojovacím údajom zaznamenávať aj operácie
čítania



Zabezpečiť vytváranie auditných log záznamov zaznamenávajúcich aktivity používateľov,
výnimky a udalosti informačnej bezpečnosti



Definovať obsah auditných log záznamov (v rozsahu podľa potreby). Odporúčané informácie
ktoré by mali byť obsiahnuté v log zázname


ID používateľov



dátumy, časy a podrobnosti o kľúčových udalostiach, napr. prihlásenie a odhlásenie sa



identitu terminálu alebo ak je to možné, lokalitu



záznamy o úspešných a odmietnutých pokusoch o prístup do systému



záznamy o úspešných a odmietnutých dátach a iných pokusoch o prístup k prostriedkom



zmeny konfigurácie systému



použitie privilégií
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použitie systémových utilít a aplikácií



súbory, ku ktorým sa pristupovalo a typ prístupu



sieťové adresy a protokoly



aktivované alarmy v systéme kontroly prístupu



aktivácia a deaktivácia ochranných systémov, akými sú antivírusové systémy a systémy na
detekciu nepovolených aktivít



zmeny alebo pokusy o zmenu bezpečnostných nastavení systému alebo opatrení



Monitorovanie privilegovaných operácií


použitie privilegovaného konta, ako napr. supervízorského konta, root, administrátor



naštartovanie a zastavenie systému



pripojenie/odpojenie vstupných/výstupných zariadení

U úložísk hlásení, zdrojov hlásení je potrebné:


Definovať a uplatniť vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu auditných záznamov
obsahujúcich citlivé a osobné údaje.



Zabezpečiť primeraným spôsobom ochranu informácií obsiahnutých v log záznamoch, ako aj
prostriedkov na ich tvorbu pred neoprávnenými zásahmi a neautorizovaným prístupom.



Pre vybranú množinu auditných záznamov definovať požiadavky na ich archivácia v súvislosti
s uplatnením politiky uchovávania záznamov alebo v súvislosti s požiadavkami kladenými na
zhromažďovanie a uchovávanie dôkazných materiálov.



Na monitorovanie systému a aktivít sieťových administrátorov použiť systém detekcie
narušenia, spravovaný mimo dosahu systémových a sieťových administrátorov.

Dôležitým faktorom je že aj SIM je veľmi významným aj keď špecifickým zdrojom informácií ktoré
indikujú dôveryhodnosť uložených hlásení ako aj skutočný rozsah monitorovania. Vzhľadom na to, pre
SIM a jeho komponenty platia všetky požiadavky tejto kapitoly.
Aplikačná bezpečnosť
Popisuje mechanizmy ktoré sú realizované application-aware prvkami medzi ktoré patria COTS
komponenty implementujúce aplikačnú logiku (web server, databázy, orchestračný mechanizmus atď)
a novo-vyvinuté aplikačné komponenty.
Popisované mechanizmy sú vynucované, podporované a monitorované bezpečnostnými prvkami
ostatných skupín.
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Obr. 30 – Aplikačná bezpečnosť

Aplikačná bezpečnosť

Bezpečnostné mechanizmy sieťového
prostredia
DC
HIN
Aplikačná bezpečnosť
Monitorovanie bezpečnosti
a reakcia na incidenty
Ochrana pred únikom informácií (DLP)
Zosilnená ochrana OS a aplikácií
Zabezpečenie bezpečnostnej
stability prostredia
IS ESO

Externé subjekty

Bezpečnosť – Technické prvky

Na aplikačnej úrovni je nevyhnutné realizovať bezpečnostné mechanizmy v oblastiach:




SDLC - Aplikovanie bezpečnosti vo všetkých fázach životného cyklu vývoja softvéru
využitím metodiky špecializovanej SDLC metodiky s integrovanými silnými bezpečnostnými
prvkami s dôrazom maximálnu možnú mieru ochrany osobných údajov. Hlavnou prioritou
všetkých fáz je ochrana osobných údajov.

Vytvorenie architektúry riešenia v maximálnej miere implementujúce nasledujúce princípy:


Logické a fyzické oddelenie zdravotných a demografických údajov, údajov realizujúcich
ich prepojenie, a to navzájom a od okolia.



Verifikácia transakcie, autenticity jej pôvodcov a následné rozhodnutie o autorizácii
vykonania je realizované na aplikačných komponentoch, ktoré sú integrálnou súčasťou
aplikácie ESO.



Ochrana najzraniteľnejšieho miesta (Securing the Weakest Link) – Celková miera
bezpečnosť systému je významne ovplyvnená najmenej zabezpečeným miestom
v systéme. Potenciálny útočník vyhľadáva najslabšie miesta a na tie sa bude snažiť
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zaútočiť. Od začiatku životného cyklu softvéru budú preto systematicky identifikované
takéto zraniteľné miesta a hrozby a budú prijímané opatrenia na ich zabezpečenie.


Implicitná nedôvera (Reluctance to Trust) – Dizajnéri systému budú implicitne
predpokladať, že prostredie v ktorom bude systém nasadený, je nezabezpečené. Dôvera
voči existujúcim externým systémom a komponentov bude založená na hlbšej znalosti
ostatných súčastí prostredia. Vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať absolútnu
bezpečnosť spolupracujúcich systémov, budú rozhrania s týmito systémami jasne
definované a zabezpečené do najvyššej možnej miery. V prípade nesprávnej funkčnosti
komunikujúceho systému budú prijaté operatívne riešenia (od upozornenia až po separáciu
systému). Najvyšší stupeň nedôvery bude uplatnený na prvkoch realizujúcich spájanie
demografických údajov (údajov, identifikujúcich zainteresované osoby – pacientov,
zdravotných profesionálov, ako aj organizácie, s ktorými sú vo vzťahu – PZS a pod.) so
zdravotnými údajmi a na komponentoch priamo interagujúcich s prostrediami mimo ESO.
Spájanie údajov zahŕňa demografické a zdravotné údaje, ale aj väzby medzi pacientmi
a lekármi resp. PZS). Vzájomne budú oddelené aj databáz/servery jednotlivých
aplikačných domén. V oblasti integrácie s externými subjektami bude každé integračné
rozhranie ktoré priamo interaguje s externým subjektom realizované dedikovanými fyzicky
a logicky oddelenými komponentami per typ externého subjektu (napr. dedikované
rozhranie pre poisťovne, dedikované rozhranie pre eGoverment, dedikované rozhranie pre
prístup tenkého klienta, dedikované rozhranie pre AIS, dedikované rozhranie pre LIS,
dedikované rozhranie pre kooperáciu s inými eHealt platformami v iných krajinách)



Vzájomné podozrievanie (Mutual Suspicion) – Komponenty systému si budú navzájom
dôverovať len v prípadoch, ktoré boli vopred definované ako povolené scenáre vzájomnej
spolupráce. V opačných prípadoch bude komponent pripravený na ochranu pred útokom
prichádzajúcim z iného komponentu. Komponenty systému budú rozdelené do vrstiev
a skupín, pričom budú definované scenáre spolupráce jednotlivých vrstiev a skupín. Počet
komponentov, ktorým je potrebné v rámci systému dôverovať, bude minimalizovaný.



Najnižšie možné oprávnenia (Least Privilege) – Každému subjektu, ktorý bude využívať
služby poskytované systémom (používateľ, proces alebo zariadenia) bude udelený najviac
obmedzujúci súbor oprávnení nevyhnutný na plnenie jeho všetkých úloh. Jednotlivé
subjekty budú kategorizované do skupín(rolí), pre ktoré budú definované najslabšie
oprávnenia na základe analýzy požiadaviek pre činnosti vykonávané skupinou.



Úplné sprostredkovanie (Complete Mediation) – Pred každým sprístupnením zdroja
alebo vykonaním činnosti bude subjekt žiadajúci o zdroj resp. vykonanie činnosti
autorizovaný. V prípade, že subjekt nemá príslušné oprávnenie, bude požiadavka na zdroj
resp. vykonanie činnosti zamietnutá.



Bezpečný pri poruche (Fail-Safe Defaults) – Na základe tohto princípu bude vo
všetkých bezpečnostne relevantných situáciách predvoleným správaním odmietnutie
prístupu namiesto povolenia. Predvoleným spôsobom reakcie na požiadavku nespĺňajúcu
stanovené kritériá teda bude v systéme odmietnutie.



Separácia oprávnení (Separation of Privilege) – Vykonanie činností vyžadujúcich vysokú
mieru zabezpečenia bude podmienené
splnením viacerých požiadaviek súčasne.
Potenciálny útočník je tak nútený splniť všetky definované požiadavky súčasne ešte pred
prístupom k chránenému zdroju (resp. vykonaním činnosti). Systém bude na základe tohto
pravidla rozdelený na viacero samostatných komponentov zabezpečujúcich kontrolu
prístupu. Takéto rozdelenie systému na množinu nezávislých ale vzájomne
spolupracujúcich komponentov umožňuje viacnásobnú kontrolu prístupu. V prípade
výskytu bezpečnostného incidentu a splnenia iba jednej z definovaných požiadaviek (resp.
neúplnej množiny požiadaviek) na prístup k zdroju (resp. vykonaniu činnosti), bude prístup
odmietnutý.



Otvorený dizajn (Open Design) – Bezpečnosť systému nebude založená na princípe
utajenie jeho dizajnu. V prípade prezradenia utajeného dizajnu by systém nemohol byť viac
považovaný za zabezpečený. Ak nie je bezpečnosť systému založená na utajení, môže byť
dizajn navyše podrobený revízii odborníkmi bez rizika zneužitia znalostí o utajenom
dizajne.
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Zaznamenávanie kompromitácie (Recording of Compromises) –Systematické sledovanie
činnosti systému a vytváranie záznamov je kľúčové pre objasnenie bezpečnostných
incidentov a zvyčajne vedie k pochopeniu vzorov útokov vrátane spôsobu ich realizácie.
Systém bude zaznamenávať vykonávané činnosti, pričom dôraz bude kladený na
minimalizáciu možnosti ich modifikácie.



Ochrana do hĺbky (Defense in Depth) – Ochrana do hĺbky je stratégia, pri ktorej sú
ľudské, technologické a operačné kapacity zahrnuté v systéme integrované s cieľom
vytvorenia ochranných mechanizmov z pohľadu všetkých vrstiev a dimenzií systému.
Takáto organizácia zabezpečuje, že útočník musí prekonať viacero bariér aby bol systém
kompromitovaný. Rôznorodosť ochranných mechanizmov zvyšuje náročnosť realizácie
útokov ako aj celkovú cenu útoku a tým odrádza potenciálneho útočníka. V systéme budú
implementované ochranné mechanizmy na viacerých vrstvách s cieľom zabezpečenia do
hĺbky (ochrana na úrovni sieťovej komunikácie, údajovej vrstvy, vrstve biznis komponentov
a procesov, vrstve používateľského rozhrania).



Ekonomika mechanizmu (Economy of Mechanism) – Dizajn systému bude realizovaný
tak, aby bol čo najjednoduchší za podmienky splnenia požadovanej funkčnosti.
Jednoduchosť dizajnu je podstatná z hľadiska pravdepodobnosti výskytu chýb a má priamy
vplyv na analyzovateľnosť systému. Toto pravidlo bude aplikované aj na komponenty
realizujúce bezpečnostné mechanizmy.



Analyzovateľnosť systému (Analyzability) – Systém, ktorého správanie je možné
podrobiť analýze na základe existujúcej dokumentácie a zdrojových artefaktov (návrhová
dokumentácia, zdrojový kód, konfigurácie), má väčšiu pravdepodobnosť správnej
funkčnosti, pretože relevantné aspekty jeho správania sa je možné vopred predpovedať.
Systém bude počas svojho celého životného cyklu analyzovaný z pohľadu aplikácie
bezpečnostných princípov a spôsobu realizácie bezpečnostných mechanizmov. Okrem
revízie odborníkmi z oblasti bezpečnosti budú použité na revíziu nástroje na automatickú
revíziu systému (bezpečnostné testovanie, statická analýza zdrojových kódov, aplikácia
bezpečnostných vzorov a odporúčaní a podobne).



Spracovanie chýb a výnimiek s ohľadom na bezpečnosť (Security-Aware Error- and
Exception Handling) – Výnimky v systéme budú systematicky spracovávané tak, aby
prípadný výskyt výnimky spôsobený útokom nespôsobil pád systému, resp. odmietnutie
služby. Systém bude do maximálnej možnej miery overovať všetky vstupy aby nedošlo
k nesprávnej interpretácii vstupu a následnému výskytu bezpečnostného incidentu (napr.
prepis údajov, transformácia údajov na vykonávanie činnosti). Počas životného cyklu budú
realizované testy zamerané špecificky na túto oblasť s dôrazom na komponenty spájajúce
demografické a zdravotné údaje.



Obmedzenie a izolácia nedôveryhodných procesov (Isolation and Constraint of
Untrusted Processes) – V systéme budú procesy, ktoré nie sú považované za
dôveryhodné a predstavujú riziko z pohľadu vykonávania, mať obmedzené možnosti, resp.
budú izolované od iných procesov. Táto stratégia vedie k zníženiu rizík z dôvodu
nemožnosti vykonávania kritických operácií nedôveryhodnými procesmi, ktoré sú
vykonávané v kontrolovanom prostredí.



Izolácia procesov kritických pre bezpečnosť (Isolation of Trusted/High Consequence
Processes) – Procesy kritické pre zabezpečenie funkčnosti bezpečnostných mechanizmov
budú oddelené od ostatných procesov s cieľom zachovania ich integrity a dostupnosti.
Dôraz je kladený na fyzickú a logickú izoláciu úložísk a miest spracovania zdravotných
a demografických údajov, údajov realizujúcich ich prepojenie, a to navzájom aj od okolia.



Pseudonymizácia - Pseudonymizáciou rozumieme odstránenie tých údajových položiek
zo záznamov, ktoré umožňujú identifikáciu osoby, a ich nahradenie umelými identifikátormi.
Takto je zabezpečené, že príslušná množina záznamov sa vzťahuje na tú istú osobu, no
bez odhalenia identity tejto osoby. Použité identifikátory spolu s ďalšími údajmi (ktoré sú
však bezpečne uchovávané typicky oddelene od pseudonimizovaných údajov) umožnia
neskoršiu re-identifikáciu predmetnej osoby.
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Ochrana pred únikom informácií – DLP
Ochranu pred únikom informácií riešia aj bezpečnostné mechanizmy popísané v ostatných kapitolách,
ale vzhľadom na fakt, že jednou z najvážnejších hrozieb je únik MC informácií, ako súčasť
bezpečnostnej architektúry je potrebné v rámci ochrany do hĺbky vytvoriť samostatný nezávislý prvok,
ktorý bude zabezpečovať ochranu pred únikom informácii.
Obr. 31 – Ochrana pred únikom informácií (DLP)

Ochrana pred únikom informácií (DLP)

Bezpečnostné mechanizmy sieťového
prostredia
DC
HIN
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a reakcia na incidenty
Ochrana pred únikom informácií (DLP)
Zosilnená ochrana OS a aplikácií
Zabezpečenie bezpečnostnej
stability prostredia
IS ESO

Externé subjekty

Bezpečnosť – Technické prvky

Úlohou týchto dedikovaných mechanizmov je:




V oblasti reakcie na neštandardné stavy:


Detekovať nežiadúci výskyt chránených informácií na dátových úložiskách a v dátových
tokoch.



Automaticky zabrániť prístupu k týmto informáciám resp. prenosu týchto informácií.

V oblasti prevencie vzniku neštandardných stavov:
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Samostatným mechanizmom predstavujúcim nadstavbu operačného systému vynútiť
a kontrolovať prácu s výmennými médiami a ďalšími kanálmi –IrDA, bluetooth, tlač a pod.



Pomocou kryptografických prostriedkov automaticky chrániť dôvernosť a integritu údajov
ktoré sú mimo úložiska využívaného pre online operácie.

Zabezpečenie bezpečnostnej stability prostredia
Kapitola popisuje aditívne dedikované mechanizmy, ktoré monitorujú a vynucujú bezpečnostnú
stabilitu prostredia. Hlavným dôvodom pre realizáciu tejto oblasti samostatnými prvkami je potreba
vysokej miery nezávislosti a unifikovaného prístupu k multi-platformnému riadenému prostrediu, čo nie
je možné dosiahnuť natívnymi mechanizmami riadených komponentov.
Obr. 32 – Zabezpečenie bezpečnostnej stability prostredia

Zabezpečenie bezpečnostnej stability prostredia

Bezpečnostné mechanizmy sieťového
prostredia
DC
HIN
Aplikačná bezpečnosť
Monitorovanie bezpečnosti
a reakcia na incidenty
Ochrana pred únikom informácií (DLP)
Zosilnená ochrana OS a aplikácií
Zabezpečenie bezpečnostnej
stability prostredia
IS ESO

Externé subjekty

Bezpečnosť – Technické prvky

Úlohy, ktoré sú zabezpečované :


V oblasti vyhodnocovania odolnosti voči bezpečnostným hrozbám:
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kontrola konfigurácie voči best practices a špecifickým konfiguračným štandardom
a monitorovanie zmien konfigurácií



Získavanie informácií v reálnom čase o aktuálnych hrozbách
a vyhodnocovanie aktuálneho stavu ESO voči týmto hrozbám

a zraniteľnostiach

V oblasti integrity prostredia:


monitorovanie zmien na úrovni objektov viditeľných z pohľadu operačného systému



vytvorenie odtlačkov (fingerprints) objektov



Znemožnenie zmeny na serveroch, ktorá je v rozpore s predpísaným stavom (baseline)
procesu riadenia zmien. Znemožnenie zmeny zahŕňa aj súbory kódu, vnesenie
a spustenie iných aplikácií ako sú v baseline vytvorenom ako výstup procesu riadenia
zmien

Zosilnená ochrana operačných systémov a aplikácií
Zosilnenie ochrany operačných systémov a aplikácií predstavuje dôslednú realizáciu konceptu
ochrany do hĺbky. Využíva jednak natívne mechanizmy operačných systémov a aplikácií ako aj
aditívne prvky predstavované dedikovanými bezpečnostnými softvérmi ktoré pridávajú špecializované
funkcionality ako je napríklad behaviorálna detekcia škodlivého kódu.
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Obr. 33 – Zosilnená ochrana OS a aplikácií

Zosilnená ochrana OS a aplikácií

Bezpečnostné mechanizmy sieťového
prostredia
DC
HIN
Aplikačná bezpečnosť
Monitorovanie bezpečnosti
a reakcia na incidenty
Ochrana pred únikom informácií (DLP)
Zosilnená ochrana OS a aplikácií
Zabezpečenie bezpečnostnej
stability prostredia
IS ESO

Externé subjekty

Bezpečnosť – Technické prvky

Hlavné úlohy ktoré sú zabezpečované:


V oblasti použitia natívnych mechanizmov operačných systémov a aplikácií- hlavne využitím
best practices výrobcov a renomovaných inštitúcií ako napríklad NIST ktoré typicky riešia
oblasti:




aktivácia natívnych bezpečnostných mechanizmov



minimalizácia funkcionality na nevyhnutnú úroveň



zvýšenie auditovacích schopností



sprísnenie autentizačných a autorizačných mechanizmov

V oblasti aditívnych bezpečnostných softvérov


systémy prevencie prienikov (HIPS) ktoré poskytujú možnosti behaviorálnej detekcie
škodlivého správania, ochranu procesov, sieťového subsystému a pod.



Antimalware systémy zamerané hlavne na detekciu škodlivých kódov

130

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Health information network (HIN)
Obr. 34 – Health Information Network

Health Information Network

Bezpečnostné mechanizmy sieťového
prostredia
DC
HIN
Aplikačná bezpečnosť
Monitorovanie bezpečnosti
a reakcia na incidenty
Ochrana pred únikom informácií (DLP)
Zosilnená ochrana OS a aplikácií
Zabezpečenie bezpečnostnej
stability prostredia
IS ESO

Externé subjekty

Bezpečnosť – Technické prvky

Predpoklady a východiská


sieť HIN bude rozdelená podľa definovaných pravidiel na bezpečnostné enklávy s rôznou
úrovňou bezpečnosti a prístupu k údajom (topology-aware prístup)



pojem „entita“- komunikujúce entity ktoré sa pripájajú do HIN (identifikovateľné z pohľadu HIN
na úrovni IP adresy a pod). Entity budú rozdelené podľa svojej aktuálnej role do rôznych
podúrovní prístupu v rámci úrovne prístupu bezpečnostnej enklávy, do ktorej patria (role-aware
prístup)



pojem „účastník“ - subjekty jednoznačne identifikovateľné na základe výsledku I&A - pacienti,
IS, lekári
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pojem poskytovateľ pripojenia do HIN (HCP)- predstavuje operátora ktorý poskytuje entite
pripojenie do HIN

Koncepcia úrovní prístupu k zdrojom IS ESO
Sieť HIN slúži na prístup entít k službám poskytovaných informačným systémom Elektronické Služby
Obyvateľstvu (IS ESO) a na komunikáciu medzi entitami, ak je to požadované (implicitne je vzájomná
komunikácia medzi entitami zakázaná). Jedná sa o citlivé informácie, ktoré budú poskytované na
niekoľkých úrovniach prístupu. Pre každú úroveň prístupu je identifikované riziko úniku informácií pri
zneužití resp. nesprávnej funkčnosti mechanizmov identifikácie a autorizácie na strane externého
subjektu za predpokladu správnej funkčnosti IS ESO.
Definované úrovne prístupu entít:








Access Level 4 (AL4)


charakteristika: úroveň verejne pristupných informácií – poskytované verejne prístupnými
časťami portálu bez autentizácie



riziko úniku chránených informácií: nie je

Access Level 3 (AL3)


charakteristika: úroveň individuálneho prístupu používateľa (pacienta), ktorý sa má právo
oboznámiť s informáciami o vlastnej osobe. Prístup k informáciám bude umožnený iba
pomocou špecializovanej časti portálu IS ESO. Tento po jednoúčastníckej dvojfaktorovej
autentizácii (meno/heslo, OTP token) a autorizácii konkrétneho pacienta umožní prístup
k autorizovaným funkciám IS ESO



riziko úniku chránených informácií : na úrovni jednotlivca

Access Level 2 (AL2)


charakteristika: úroveň individuálneho prístupu PZS (lekár, lekárnik a pod.) obmedzeného
hromadného prístupu do IS ESO, určená na osobný/individuálny prístup účastníka.
Pristupuje sa pomocou tenkého klienta individuálne k dátam pacienta, na základe časovo
ohraničeného súhlasu vydaného pacientom



riziko úniku chránených informácií : na úrovni informácií o skupine pacientov ak dôjde
k zneužitiu u PZS

Access Level 1 (AL1)


charakteristika: – úroveň prístupu IS-IS (B2B) určená pre informačné systémy entít, kde sa
pristupuje do systému IS ESO na úrovni automatizovanej interakcie medzi informačnými
systémami entity a systémom IS ESO. Prístup k službám IS ESO bude umožnený na
základe autentizácie entity (IS PZS), profesionála a pacienta (tu je predpokladaná aj
možnosť implicitného časovo limitovaného súhlasu pacienta). IS subjektu vrátane jeho
rozhrania musí spĺňať definované prevádzkové a bezpečnostné štandardy



riziko úniku chránených informácií: hromadný únik

Koncepcia bezpečnostných enkláv HIN
Health Information Network (HIN) bude umožňovať diferencovaný prístup k zdrojom IS ESO na
základe bezpečnostnej enklávy, v ktorej sa bude používateľ/žiadateľ o informácie resp. IS nachádzať.
Budú existovať štyri rôzne bezpečnostné enklávy:
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Obr. 35 – Koncepcia bezpečnostných enkláv HIN

Koncepcia bezpečnostných enkláv HIN

enkláva:
Multimediálna
prístup:
Nepristupuje do IS ESO

enkláva:
iné eHealth systémy
prístup:
Access Level 1

IS ESO
enkláva:
Dôveryhodná 2

enkláva:
eGovernment
prístup:
Access Level 1
enkláva:
Dôveryhodná 1

prístup:
Access Level 2

prístup:
Access Level 1

enkláva:
Nedôveryhodná
prístup:
Access Level 3,4





Nedôveryhodná enkláva (NE) – enkláva prístupu k verejne prístupným informáciám
a osobného prístupu pacientov, typicky Internet, domáce PC a podobne. Zahŕňa entity
pristupujúce na úrovni AL3 a AL4.


požiadavky HIN na entitu: nie sú



bezpečnostné mechanizmy HIN: iba reakčné – monitorovanie na strane IS ESO,
zamedzenie pripojenia subjektu. Realizuje ich národný operátor eHealth v mieste IS ESO,
odporúčané je poskytnutie prostriedkov ochrany koncového bodu na požiadanie (napr.
forma sandboxu - stiahnuteľný active-X alebo Java aplet ktorý zabezpečí zosilnenie
ochrany pristupujúcej pracovnej stanice)

Dôveryhodná enkláva úrovne 2 (DE2) – bude zahrňovať entity, ktoré pristupujú k zdrojom IS
ESO na úrovni AL2. To znamená individuálne pomocou tenkého klienta. Bude kladený dôraz
na privátnosť týchto sietí, t.j. siete nebudú môcť byť verejne prístupné a každá činnosť, ktorá
z nich bude vykonaná bude zaznamenaná a bude možné ju vysledovať až ku konkrétnemu
pracovisku, kde bola vykonaná
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požiadavky HIN na entitu:

kompatibilita pre realizáciu prostriedkov ochrany koncového bodu (napr. forma
sandboxu - stiahnuteľný active-X alebo Java aplet ktorý zabezpečí zosilnenie ochrany
stanice)

konfiguračný štandard pre prevádzkovanie prípojného bodu, povinnosť hlásenia
incidentov

pripojenie cez akreditovaného HCP (poskytuje pripojenie certifikovaným spôsobom –
možné aj kaskády HCP. HCP prevádzkuje L2TP koncentrátor a koncové zariadenie je
L2TPv3 capable, v prípade DSL alebo mobilnej technológie zaradenie do privátnej
siete určenej pre HIN, neumožnenie pripojenia zo zahraničia ...)



bezpečnostné mechanizmy HIN:

prevenčné:

geografická limitácia prípojného bodu na územie SR (čím sa zamedzí zneužitie
zo zahraničia mimo dosahu silových zložiek SR)

izolácia - pripojená sieť entity je neverejná, nie je prístupná z verejných sietí, nie
je verejne smerovaná. Prístup na Internet je poskytovaný cez prostriedky
národného operátora eHealth ktorý poskytne bezpečnostné mechanizmy a tiež
služby slúžiace na podporu kooperácie medzi zdravotníckymi profesionálmi
(email schránky, uzavretý instant messaging systém)

poskytnutie prostriedkov ochrany koncového bodu (napr. forma sandboxu stiahnuteľný active-X alebo Java aplet ktorý zabezpečí zosilnenie ochrany
stanice)

reakčné:

monitorovanie na strane IS ESO, zamedzenie pripojenia subjektu v prípade
incidentu. Realizuje národný operátor eHealth v mieste IS ESO



požiadavky na prevádzku enklávy:

môže byť prevádzkovaná viacerými HCP, ktorých koordinuje národný operátor
eHealth

HCP musia zabezpečiť funkčnosť bezpečnostných mechanizmov DE2 a prejsť
procesom akreditácie u národného operátora eHealth

Dôveryhodná enkláva úrovne 1 (DE1) – bude zahrňovať siete entít, ktoré pristupujú
k zdrojom IS ESO na úrovni AL1, to znamená na úrovni prepojenia informačných systémov.
Pre tieto siete budú určené striktné pravidlá, za ktorých sa môžu pripojiť do siete HIN, týkajúce
sa sieťovej, bezpečnostnej a dohľadovej infraštruktúry, ktorú musia mať nasadenú a spôsobu
jej nasadenia. Bez úplného splnenia podmienok nebude možné sa pripojiť do siete HIN na tejto
úrovni.


požiadavky HIN na entitu:

umožnenie prevádzky definovaných bezpečnostných zariadení spravovaných
národným operátorom eHealth v priestoroch subjektu

certifikácia a akreditácia IS národným operátorom eHealth – týka sa IS v takom
rozsahu komponentov IS aby celková účinnosť bezpečnostných mechanizmov IS
ESO a pripájaného IS nebola nižšia (a miera rizík vyššia) ako pri prístupe entít AL2.
Certifikovaná časť IS musí byť z pohľadu bezpečnosti preverená v oblastiach:

aplikačná bezpečnosť

zosilnená ochrana pracovných staníc a serverov

bezpečnostná stabilita

monitorovanie bezpečnosti a incident response

sieťová bezpečnosť

ochrana pred únikom citlivých informácií (DLP)



bezpečnostné mechanizmy HIN:

preventívne

geografická limitácia prípojného bodu na územie SR (čím sa zamedzí zneužitie
zo zahraničia mimo dosahu silových zložiek SR)

izolácia - pripojená sieť entity je neverejná, nie je prístupná z verejných sietí, nie
je verejne smerovaná. Prístup na Internet je zakázaný.
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požiadavky na prevádzku enklávy:

prevádzku HIN musí zabezpečovať jediný HCP (podliehajúci národnému operátorovi
eHealth), ktorý na tieto účely vytvorí špecializované NOC a SOC, aby bola
zabezpečené konzistentné monitorovanie enklávy a rýchla reakcia na incidenty.



Ďalšie špecializované enklávy pre IS-IS interakciu sú určené pre integráciu
s eGovernmentom a eHealth systémami iných krajín. Úroveň prístupu k IS ESO bude na
úrovni AL1, preto úroveň bezpečnosti navrhujeme analogicky s DE1..



Špeciálna multimediálna enkláva (MME) – bude zahrňovať entity, ktoré nepristupujú ku
zdrojom IS ESO ale využívajú multimediálne služby siete HIN (videokonferencie, IP telefónia
a pod). Táto enkláva je bezpečnostne na úrovni enklávy DE2 a entity zaradené do tejto
enklávy musia spĺňať všetky požiadavky kladené na siete zaradené do enklávy DE2.

4.4.4.3

Identity and Access Management

Autentifikačná a autorizačné služby

Funkcionalita autentifikácie a autorizácie poskytovaná eHealth riešením je generická a aplikovaná na
všetky typu identít – individuálny užívateľ, organizácia, systém alebo iná entita. Môže byť používaná
priamo (napr. Portálom na overenie identity užívateľa) alebo nepriamo (napr. „messaging“ službou na
validáciu identity, ktorá bola použitá na digitálne podpísanie požiadavky).
Autentifikácia
Autentifikácia validuje autentifikačné údaje poskytnuté užívateľom a následne ich mapuje na
konkrétnu identitu. Každá autentifikácia môže byť asociovaná s úrovňou, ktorá indikuje spoľahlivosť
typu autentifikácie a príslušnej procedúry. Vyššia úroveň znamená vyššie požadované zaistenie
overenia identity registrujúceho sa užívateľa.
Výhodou používania takéhoto modelu úrovní autentifikácie je jednotnosť požiadaviek a univerzálna
akceptácia (a kompatibilita) poskytovateľov používajúcich tento model. Asociácia úrovne pre každú
autentifikáciu a definícia pravidiel na najnižšiu požadovanú úroveň pre konkrétnu operáciu, rezultuje
v jednoduchý a veľmi efektívny spôsob vykonávania základných bezpečnostných overení v rôznych
stavoch spracovania užívateľskej požiadavky.
Autentifikácia závisí od validácie autentifikačných údajov resp. oprávnení žiadateľa. Po úspešnej
validácie môžu byť tieto asociované s konkrétnou identitou, ktorá umožňuje tvorbu nových žiadostí
prepojených s danou identitou. Model generického poskytovateľa autentifikácie umožňuje zapojiť do
validácie autentifikačných údajov viac poskytovateľov rôzneho typu.
Tradičné autentifikačné modely, kde jediný poskytovateľ identity vykoná overenie autentifikačných
údajov, limitujú používanie širokej škály existujúcich alebo budúcich poskytovateľov identít
a zamedzujú prístup rôznym skupinám užívateľov k službám eHealth.
Federalizovaný model naopak poskytuje vyššiu flexibilitu, ktorá umožňuje užívateľom z rôznych
(nezávislých a oddelených) dôveryhodných domén autentifikovať sa s ich údajmi z domovskej domény
a získať tak prístup k zdrojom inej domény – vyžaduje sa nadviazanie vzťahu dôveryhodnosti medzi
doménami. Cieľové služby nevyžadujú lokálne identity a tak informácie o identite a iné atribúty môžu
ostať chránené ako je vyžadované.
Autorizácia
Po úspešnej autentifikácii a pridelení identity nasleduje autorizácia tejto identity – na príslušnej úrovni
granularity pre daný kontext. Autentifikačný proces vytvorí unikátny identifikátor, ktorý reprezentuje
autentifikovanú entitu. Avšak tento proces môže tiež poskytnúť ďalšie atribúty, ktoré môžu byť
základom pre autorizačné rozhodnutia (ako napr. rola alebo úroveň). V niektorých prípadoch môže
kombinácia autentifikácia a autorizácie poskytnúť efektívnosť v podobe jediného volania
Autentifikačného a Autorizačného subsystému.
Odporúčaným prístupom je používať explicitnú (autorizačná požiadavka explicitne špecifikuje cieľ pre
autorizáciu) autorizáciu. K tomuto odporúčanému prístupu existujú výnimky ak existuje legitímna
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potreba (a užívateľ poskytol súhlas) získať autorizáciu pre všetky služby, ku ktorým má užívateľ
prístup (napr. poskytnúť kompletný zoznam dostupných služieb pre účely údržby riešenia).
Granularita autorizácie je na úrovni cieľovej služby – napr. môže alebo nemôže užívateľ volať služby
X. Toto diktuje definíciu cieľových služieb – každá musí byť zoskupením akcií (požiadavka alebo
odoslanie dokumentu) s jednotnými pravidlami prístupu.
Dôležitým aspektom autorizácie je mapovanie generickej (a potenciálne spoločnej pre mnoho služieb)
identity na identifikátory špecifické pre službu asociované s každou registráciou na službu. Toto
umožňuje ochrániť generickú identitu a poskytnúť príslušný kontext pre vzťah na konkrétnu službu.
V prípade delegácie autority, ktorou je umožnenie užívateľovi konať v mene iného užívateľa (napr.
matka konajúca v mene členov rodiny), je mapovanie komplikovanejším procesom. Vyžaduje vyhľadať
správne reťazenie mapovaní z identity na cieľovú službu.
Autorizačné overenia vykonané integračným hub-om sú limitované na úroveň cieľovej služby a to na
základe aktívnych registrácií na služby a na prenosoch autority známych integračnému hub-u. Ďalšie,
viac špecifické autorizačné rozhodnutia sú vykonávané na úrovni cieľovej služby (resp. systému alebo
iného integračného hub-u) a to na základe špecifických priradených identifikátorov poskytnutých
autentifikujúcim sa integračným hub-om.
Model Identity & Access Managementu (Manažmentu identifikácie a prístupu)
Predpokladom riešenia spôsobu identifikácie a autentizácie bude existencia štyroch základných identít
v rámci systému eHealth:


Zdravotnícky profesionál



Administrátor



Pacient – občan



Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Vzhľadom na citlivosť informácii v systéme eHealt a vysoké možné riziko zneužitia informácií je
potrebné zabezpečiť dostatočne silný spôsob autentizácie používateľov. Predpokladáme využiť
systémy dvojfaktorovej autentizácie, ktorých autentizácia nie je založená na zdieľaní tajomstva.
Hlavne pre roly profesionálov a administrátorov je táto požiadavka kľúčová. Pre občana – pacienta sa
počíta taktiež zo zavedením silného spôsobu autentizácie. V konečnom riešení predpokladáme
využitie elektronickej identifikačnej karty občana, prípadne inej identifikačnej karty s uloženým
elektronickým podpisom. Spôsob identifikácie a autentizácie je kľúčový pri zabezpečovaní dôvernosti
údajov predpokladáme v konečnom riešení na čipových kartách okrem autentizačných certifikátov
uložiť aj šifrovacie certifikáty. Tieto umožnia zabezpečiť dôvernosť údajov až po koncový bod teda
technický prostriedok zdravotníckeho profesionála alebo pacienta.
V prechodnom období sa pri zabezpečovaní autentizácie bude uvažovať aj s použitím niektorých
spôsobov autentizácie s nižšou silou. Dôvodom je začínajúci rozvoj projektov elektronickej ID občana,
HPRO karty profesionálov a program elektronickej karty poistenca, ktoré v počiatočných fázach
riešenie eHealth ešte neumožnia ich plné nasadenie. Voľba použitia autentizačných mechanizmov
však musí vždy vychádzať z úrovne rizika vyplývajúcej z pôsobenia hrozby hromadného zneužitia
informácií v EHealth.
Vydávanie autentizačných certifikátov, kvalifikovaných certifikátov zdravotníckych profesionálov
a manažment identít v rámci systému eHealt bude zabezpečovať priamo alebo sprostredkovane
národný operátor eHealth. Správa identít sa bude v systéme eHealth vykonávať prostredníctvom
systému adresárových služieb. Osobitná pozornosť bude venovaná bezpečnosti správy systému
adresárových služieb.
Popis I&A pre zdravotníckeho profesionála
Na vytvorenie vysokého stupňa bezpečnosti prístupu profesionálov, navrhujeme pre profesionálov
zabezpečiť prístup prostredníctvom identifikácie bezvýznamovým identifikátorom prideleným
národným operátorom eHealth a autentizáciu zabezpečiť prostredníctvom čipovej karty (kontaktnej
prípadne bezkontaktnej) s uloženým autentizačným certifikátom vydaným profesionálovi. Vydávanie
autentizačných certifikátov bude zabezpečovať priamo alebo sprostredkovane certifikačná autorita
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národného operátor eHealth v súlade s vytvoreným registrom profesionálov a smernicami Európy
(Europen Directive 2005/36/EC).
Vzhľadom na kompatibilitu v rámci elektronickej identifikácie v štátnej správe, predpokladáme v prvej
etape využiť jednotný spôsob elektronickej identifikácie. Predpokladom použitia v ďalšej etape je, že
čipová karta bude môcť v sebe obsahovať okrem autentizačného certifikátu aj kvalifikovaný certifikát
na zaručený elektronický podpis a certifikát vydaný na zabezpečenie šifrovania. V prípade
profesionálov je podmienkou pre návrh riešenia, že kvalifikovaný certifikát je nutný vzhľadom na
požiadavku legislatívy, ktorá v zákone č. 578/2004 Z. z. požaduje každý elektronický záznam
v zdravotnej dokumentácii opatriť zaručeným elektronickým podpisom. Predpokladom plného
uplatnenia tejto podmienky legislatívy ale bude až úplná a jedine elektronicky vedená evidencia
zdravotných záznamov.
V prípade straty alebo poruchy autentizačného predmetu bude v systéme možné pre profesionálov na
presne vymedzenú dobu pracovať aj prostredníctvom jednorazového hesla. Jednorazové
autentizačné heslo bude na základe vyžiadania cez systém eHealth doručené prostredníctvom SMS
správy na mobilný telefón profesionála.
Vytvorenie identity zdravotníckeho profesionála
Predpokladáme vytvorenie identity zdravotného profesionála prostredníctvom jediného spôsobu:
 registrácia vyplnením tlačiva na portáli. Zdravotnícky profesionál tento registračný dokument
vytlačí a podpíše. Tento dokument následne zašle národnému operátorovi eHealth. Operátor
aktivuje profesionála a zabezpečí vygenerovanie potrebných certifikátov na autentizačný
predmet (v budúcnosti pravdepodobne HPRO karta). Autentizačný predmet následne
profesionálovi autorizovane (na základe jeho podpisu) zašle alebo ho požiada o osobné
prevzatie.
Popis I&A pre administrátora
Pre autentizáciu administrátorov informačného systému eHealth navrhujeme od počiatku použiť
systém dvojfaktorovej autentizácie prostredníctvom čipovej karty. Obdobne ako v prípade
profesionálov. Identifikácia administrátora bude zabezpečená na základe bezvýznamového
identifikátora. Jednoznačným princípom by mala byť autentizácia prostredníctvom certifikátu vydaného
certifikačnou autoritou národného operátora eHealth. Pre vykonanie niektorých kritických operácií
administrátorov v systéme eHealth bude vhodné zaviesť systém povinnej autentizácie dvoch
administrátorov pre túto operáciu.
Pre prípady rolí profesionálov a administrátorov je v počiatočných fázach projektu riziko hromadného
úniku informácií vysoké a preto okrem systému autentizácie je nevyhnuté zabezpečiť aj systém
monitorovania výkonu činností týchto rolí. Taktiež je veľmi dôležité, aby pri odpojení autentizačného
predmetu alebo prekročení určitého časového intervalu pri prerušení spojenia systém zabezpečil
automatické odhlásenie účtu administrátora alebo zdravotníckeho profesionála.
Vytvorenie identity pre administrátora
Predpokladáme vytvorenie identity pre administrátora prostredníctvom jediného spôsobu:
 registrácia vyplnením tlačiva u národného operátora eHealth. Administrátor tento registračný
dokument po vyplnení podpíše. Národný operátor eHealth aktivuje profesionála a zabezpečí
vygenerovanie potrebných certifikátov na autentizačný predmet a následne mu ho osobne
odovzdá.
Popis I&A pre pacienta - občana
V prípade občanov predpokladáme v konečnej fáze implementácie eHealth zavedenie autentizácie
prostredníctvom využitia jednotnej elektronickej identifikácie občana prípadne obdobnej identifikácie
čipovou kartou zabezpečovanej pre oblasť zdravotníctva. Na základe pripravovaných projektov MV
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SR sa zavedenie identifikačnej karty občana predpokladá od roku 2012. Obdobne sa uvažuje
s prípravou elektronickej identifikácie v rámci zdravotných poisťovní. V prechodnom období do
zavedenia jednotných prístupových čipových kariet, vzhľadom na nižšie riziko hromadného úniku
informácií uvažujeme zabezpečiť autentizáciu prostredníctvom viacerých spôsobov v závislosti od
možností a požiadaviek občana. Do ukončenia prechodného obdobia bude jednotným identifikátorom
občana jeho rodné číslo. Po tomto období sa predpokladá použitie bezvýznamového identifikátora
občana len v rámci zdravotníctva, tzv. sektorového identifikátora. Sektorový identifikátor môže byť
odvodený od bezvýznamového identifikátora občana na základe jeho elektronickej identifikácie alebo
môže byť úplne samostatný. Dôvodom jeho použitia je ochrana identít v rámci systému eHealth voči
ostatným elektronickým systémom s identifikáciou občana.
Základným spôsobom autentizácie v prechodnom období okrem znalosti identifikátora a hesla by malo
byť jednorazové heslo doručené prostredníctvom SMS na mobilný telefón. V prípade ak občan
nevlastní mobilný telefón predpokladá sa okrem znalosti identifikátora a hesla využiť ďalšie jeho
znalosti na dostatočnú autentizáciu (niekoľko otázok a odpovedí v procese vytvorenia identity). Táto
funkcionalita systému sa vykoná prostredníctvom tzv. znalostnej autentizácie na základe
prehodnotenia rizika aktuálne vykonávaného spojenia v porovnaní s bežne vykonávaným spojením
(IP, čas... podľa nastavenej politiky).
Pre prípad občanov sa uvažuje (už od prvej vlny) aj s alternatívou využitia autentizačného predmetu
obsahujúceho zakúpený kvalifikovaný certifikát, ktoré umožňujú nahratie autentizačného certifikátu
pre eHealth. Ďalej sa ráta aj s možnosťou zakúpenia (priplatenia) autentizačného predmetu.
Autentizačný predmet buď s autentizačným certifikátom alebo s možnosťou vytvorenia jednorazového
hesla si občan bude môcť vybrať na základe svojej požiadavky na bezpečnosť.
Vytvorenie identity pre pacienta – občana
Predpokladáme vytvorenie identity pacienta – občana prostredníctvom dvoch spôsobov:
 registrácia vyplnením tlačiva na portáli. Občan tento registračný dokument vytlačí, vyplní
a podpíše. Tento dokument následne zašle na centrálnu registračnú kanceláriu, kde je
následne pacient - občan aktivovaný, prípadne mu je zaslaný autentizačný predmet
 registrácia v dedikovaných registračných kanceláriách (možnosti sú v kanceláriách
zdravotných poisťovní, pracoviskách polície na vydávanie dokladov), kde pacient – občan
vyplní a podpíše registračný dokument a registračná kancelária zabezpečí jeho aktiváciu,
prípadne mu je odovzdaný autentizačný predmet.
Popis I&A pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
V rámci prvej vlny a testu funkčnosti eHealth sa predpokladá zabezpečiť autentizáciu poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti len na úrovni komponentov informačného systému. Prípadná identifikácia účtu
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v mene ktorého bude zdravotnícky profesionál pracovať bude
ponechaná na výber z ponuky v menu. Odôvodnené použitie autentizácie je až v tretej vlne, kde dôjde
aj k účtovaniu výkonov zdravotníckych profesionálov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navrhujeme zabezpečiť identifikáciu prostredníctvom
prideleného osobitného autentizačné zariadenia. Predpokladáme pre každú ambulanciu poskytovateľa
zabezpečiť jedno osobitné autentizačné zariadenie.
Prideľovanie zariadení bude zabezpečovať národný operátor eHealth na základe vytvoreného registra
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pridelené zariadenie bude technologicky nezávislé od
výpočtového prostredia poskytovateľa a bude sa k výpočtovému prostrediu pripájať prostredníctvom
štandardných rozhraní. Toto zariadenie bude obsahovať autentizačný predmet s certifikátom vydaným
pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zariadenie bude okrem toho poskytovať čítacie rozhranie
pre pripojenie autentizačného predmetu profesionála a rozhranie pre pripojenie autentizačného
predmetu pacienta. Na zabezpečenie zadania ochranného kódu autentizačných predmetov bude
zariadenie obsahovať klávesnicu na zadanie PIN prípadne snímač odtlačku prstov pri zabezpečení
autentizačného predmetu odtlačkom prsta. Predmet môže ďalej obsahovať niekoľkoriadkový displej
na kontrolu vykonávaného zápisu profesionála pacientom. Zariadenie môže zabezpečiť prípadnú
úlohu autorizácie výkonu profesionála pacientom.
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Vytvorenie identity pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Predpokladáme vytvorenie identity poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prostredníctvom jediného
spôsobu:
 registrácia vyplnením tlačiva na portáli. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tento registračný
dokument vytlačí, vyplní a podpíše. Tento dokument následne zašle národnému operátorovi
eHealth. Národný operátor eHealth aktivuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
a zabezpečí vygenerovanie potrebných certifikátov na autentizačný predmet. Autentizačný
predmet následne vloží do zariadenia na autentizáciu. Vytvorí toľko autentizačných zariadení,
koľko poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadoval. Národný operátor eHealth potom
požiada o osobné prevzatie.
Navrhované scenáre autentizácie pre jednotlivé etapy nasadzovania eHealth.
Štádium
eHealth
I. vlna
Pilotné riešenie
na vzorke
cca 1000
profesionálov
II. vlna
Riešenie je plne
nasadené pre
profesionálov

III. vlna
Riešenie je plne
nasadené
v prostredí SR

Spôsob autentizácie entity
Administrátor

Profesionál

Občan

PZS

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Jednorazovým
heslom

Na úrovni
komponentov

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Jednorazovým
heslom

Na úrovni
komponentov

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Na úrovni
komponentov

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
smart kariet

Dvojfaktorová
autentizácia
prostredníctvom
predmetu
s autentizačným
certifikátom

Služba bezpečnostného „tokenu“
Integračný hub eHealth vykonáva tiež úlohu služby bezpečnostného „tokenu“ (STS - Security Token
Service) v súlade s definíciami v štandardoch WS-Trust, WS-Federation a WS-Security. Integračný
hub tak môže participovať vo federalizovanej sieti webových služieb poskytovaním funkcionalít
autentifikácie, autorizácie a ďalších, ktoré umožňujú efektívnu integráciu založenú na priemyselných
štandardoch a špecifikáciách.
Táto služba vydáva, overuje a vymieňa bezpečnostné „tokeny“ - žiadateľ posiela požiadavku a je mu
vydaný bezpečnostných „token“ a to za okolností, že to umožňujú politiky riešenia a požiadavky
príjemcu.
Bezpečnostný „token“ obsahuje množinu oprávnení a vydávajúca autorita vyhodnotí platnosť týchto
oprávnení. Vydavateľ môže kryptograficky podpísať bezpečnostné „tokeny“ za účelom garancie ich
integrity (overenie, že od vydania nebol „token“ modifikovaný) a umožňuje overenie ich pôvodu.
Úspešná autentifikácia a autorizácia integračným hub-om eHealth typicky rezultuje v navrátenie
bezpečnostných „tokenov“ užívateľovi (= koncový užívateľ, služba, systém atď.).
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Služby na zabezpečenie súkromia
Ochrana dát a súkromie
V závislosti od implementácie a vybranej topológie môže eHealth riešenie obsahovať osobné údaje
veľkej množiny užívateľov – potenciálne celej populácie. Právne a regulačné obmedzenia môžu
ovplyvniť architektonické rozhodnutia a zúžiť výber dostupných technických možností. Aj v prípade, že
riešenie neukladá žiadne zdravotné dáta, stále je potrebné vziať do úvahy požiadavky v oblasti
ochrany dát a súkromia, napr. právne, kde miestne regulácie zakazujú akékoľvek zdieľanie informácií
medzi zdravotníckymi organizáciami.
Anonymizácia a pseudonymizácia
Zber a ukladanie histórie lekárskych dát je považované za výhodne na podporu štatistiky a klinického
rozhodovania. Avšak na umožnenie tejto funkcionality je nevyhnutné aby dáta zotrvali prepojené
s konkrétnym pacientov a boli správne chránené:


Anonymizačné služby – odstraňujú z dát identifikovateľné osobné elementy, čo dáta
transformuje do menej citlivej formy a potenciálne do podoby keď nie sú predmetom prísnej
regulácie. Umožňujú teda zachovať hodnotu dát pre legitímne sekundárne použitie ako je
výskum a výkazníctvo. Anonymizácia je nezvratný, jednosmerný proces, ktorý spôsobí
nemožnosť vrátiť dáta späť do identifikovateľnej podoby.



Pseudonymizácia – umožňuje držať dáta v neidentifikovateľnej podobe za účelom ochrany
súkromia, s možnosťou spätnej identifikácie osoby a dostatočným zabezpečením pred
zneužitím takto zosobnených dát. Mechanizmus tejto služby nahradí osobné elementy za
abstraktné unikáte kľúče, ktoré budú reprezentovať osobu bez prezradenia jej identity – cieľom
je umožniť použitie týchto dát na sekundárne použitie. Informácie a procedúry slúžiace na toto
spätné mapovanie na konkrétnu osobu, sú chránené a kontrolované za účelom ochrany pred
zneužitím.

Správa súhlasu
Táto služba zodpovedá za správu súhlasov pacienta v kontexte eHealth riešenia a jeho služieb.
Politiky na ochranu súkromia a súvisiace politiky správy súhlasov sú v každej krajine veľmi rôznorodé
a služba na správy súhlasov tak musí byť vysoko flexibilná a nastaviteľná.
Služba správy súhlasov zapisuje, spravuje a validuje informácie pacientovho súhlasu a zabezpečuje,
že jednotlivé požiadavky na dáta sú počas požiadavky na informácie o pacientovi v súlade so
zapísanými súhlasmi.
4.4.4.4

Prezentácia

Prezentačná vrstva je tvorená národným zdravotníckym portálom. Zabezpečuje každej používateľskej
službe definovaný užívateľský proces priamo na NZP. Znamená to, že každá funkcionalita bude
všeobecne prístupná oprávneným užívateľom. Z pohľadu používania portálu získajú používatelia
jedinečný priestor integrujúci ich dokumenty, znalosti, služby, sociálne siete a EZKO. Portál medzi
sebou prepojí občanov ako pacientov, zdravotných profesionálov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, zástupcov zdravotných poisťovní a zástupcov štátnych inštitúcií v rezorte (MZ, NCZI,
ŠÚKL, ÚVZ, SZU a tak ďalej).

140

Sprostredkovateľský orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Obr. 36 – Prezentačná vrstva
Prezentácia
Užívatelia (Pacient, Zdrav. profesionál, PZS, ZP, Štátne inštitúcie)

Vyhľadávanie v rámci NZP
cez viacero
používateľských interf ejsov

Kontextová navigácia

Inteligentné dokumenty

eLearning a testovanie

Hodnotenie a f óra

Prezentácia nových
stránok EZKO

Užívateľské procesy pre
nové služby eHealth
domén

Geograf ický modul NZP

NCP

Národný zdravotnícky portál

Ústredný portál verejnej správy

V rámci riešenia eHealth bude prezentačná vrstva podporovať:


Kvalitný obsah – nové druhy zdravotne relevantných informácií podľa navrhovaných služieb
v členení: typ používateľa – doména – subdoména – tématický celok – príspevok / služba Typ
používateľa je: Občan / Euro-občan / Zdravotnícky pracovník



Moduly schopné realizovať:


Vyhľadávanie v rámci NZP cez viacero používateľských interfejsov



Kontextová navigácia



Inteligentné dokumenty



eLearning a testovanie



Hodnotenie a fóra



Prezentáciu nových stránok EZKO



Užívateľské procesy pre nové služby eHealth domén



Geografický modul NZP

Pre nasadzovanie služieb pre občanov EÚ zaujímajúcich sa o možnosti riešenia zdravotných potrieb
v SR bude NZP využívať viacjazyčné stránky, aby dokázal poskytovať obsah a služby vo
viacjazyčných mutáciách.
NZP bude pripravený na integráciu s ÚPVS na prezentačnej úrovni. Prezentačná vrstva bude
vybavená mechanizmami (portálový modul, call centrum), ktoré dokážu integrovaným spôsobom
ponúkať pomoc pri využívaní elektronických služieb zdravotníctva.
NZP technologicky umožní prepojenie z NCP a podporí tak cezhraničnú zdravotný starostlivosť podľa
koncepcií epSOS (projektu pre eHealth interoperabilitu na úrovni EÚ ako celku). Prezentačná vrstva
tak bude pripravená na epSOS. Zároveň bude prostredníctvom portálu zabezpečená integrácia
epSOS a eHealth (National Contact Point, jazykové transformácie, dátové úložisko). Integrácia
zabezpečí:


poskytnutie údajov Pacientskeho sumáru do systému výmeny zdravotných záznamov v rámci
EÚ



poskytnutie údajov ePreskripcie do systému výmeny zdravotných záznamov v rámci EÚ.



Služby pre občanov iných krajín EÚ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v SR na základe
prístupu k ich zdravotným údajom z Pacientskeho sumára a ePreskripcie.
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Služby pre občanov Slovenska pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v iných krajinách EÚ na
základe prístupu k ich zdravotným údajom z Pacientskeho sumára a ePreskripcie.



Informovanie občanov o možnosti a podmienkach poskytnutia svojich zdravotných záznamov
PZS v iných krajinách EÚ.



Zabezpečenie výmeny zdravotných údajov prostredníctvom siete National Contact Points so
zabezpečením ochrany údajov a kontrolovaného prístupu k nim.



Preklad poskytovaných množín zdravotných údajov zo slovenčiny do jazykov iných krajín EÚ
a naopak na základe epSOS referenčnej terminológie a jej harmonizácie s národnou
terminologickou základňou.

Špeciálne prezentačné moduly potrebné pre eHealth služby
Predpokladáme, že v rámci navrhovaného riešenia slovenského eHealth bude pre NZP použitý
moderný portálový nástroj na úrovni web 2.0 a vyššie, ktorý bude obsahovať:


Nástroj pre tvorbu komunít a sietí v rámci používateľov eHealth schopných konzultovať
zdravotné otázky pre podporu komunitnej úrovne starostlivosti o zdravie občanov



Moduly, schopné zabezpečiť oprávneným používateľom prístup k zdravotne relevantnému
obsahu pre potreby aplikácii asynchrónnej telemedicíny



Zabezpečený video-kanál medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Používatelia NZP


Národný zdravotný portál, ako jednotný bod prístupu k eHealht službám, umožní tvorbu
personalizovateľných profilov pre základné kategórie používateľov:



Občania a pacienti



Zdravotnícky profesionáli



Pracovníci zdravotných poisťovní



Pracovníci verejného zdravotníctva

Správa identít
eHealth riešenie môže zohrávať úlohu poskytovateľa identít, klienta poskytovateľa identít alebo obe
tieto role v závislosti od pozície uzlu v celkovej toplógií a distribúcie funkcionality medzi jednotlivými
uzlami. Spoločný model pre správu identít musí byť dostatočne otvorený a flexibilný tak aby bol
schopný prispôsobiť sa rôznym (súčasným alebo budúcim) požiadavkám na rôzne spôsoby
autentifikácie, mapovania užívateľov na služby, a pod. Nasledovné pojmy popisujú entity, ktoré
reprezentujú základy takéhoto modelu:


Užívateľ – jednotlivec, ktorý musí byť identifikovaní, autentifikovaný a autorizovaný na použitie
konkrétnej služby. Jeho reprezentáciou v modeli sú Identita a Autentifikačné údaje



Identita – reprezentuje a identifikuje užívateľa v systéme správy identít



Autentifikačné údaje – údaje slúžiace na overenie identity, jedna identita môže mať
asociovaných viac autentifikačných údajov



Služba – logické zoskupenie business funkcionality ponúkanej poskytovateľom služby,
s konzistentnými pravidlami na riadenie autorizácie a prístupu



Registrácia – prepojenie identity na konkrétnou službou, s relevantnými vlastnosťami
registrácie



Vlastnosti registrácie – informačné vlastnosti pripojené k registrácii, ktoré unikátne identifikujú
a poskytujú kontext vzťahu medzi identitou a konkrétnou službou



Skupina – reprezentuje množinu užívateľov, ktorí zdieľajú rovnakú registráciu a typicky ide
o predstaviteľov jednej organizácie



Rola – široká kategória identity používaná na definovanie alebo obmedzenie prístupu ku
konkrétnej služby, pre všetkých užívateľov v tejto roly
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Dôležitým princípom, ktorý zabezpečuje flexibilitu tohto modelu je oddelenie identity od jej
autentifikačných údajov. Takéto oddelenie je použiteľné na autentifikáciu prostredníctvom rôznych
kanálov, kde technológia alebo možnosti použitia zamedzujú používanie niektorých typov
autentifikačných údajov.
Je dôležité podporovať federalizovaný autentifikačný model od začiatku, nakoľko tento umožňuje
prevádzkovať riešenie na správu identít bez nutnosti významného redzijanu riešenia. Inými slovami je
potrebné predpokladať viac poskytovateľov autentifikácie a identít.
Tento federalizovaný autentifikačný model musí byť založený na súčasných štandardoch ako sú WSTrust, WS-MetadataExchange, WS-SecurityPolicy a WS-Federation – na zabezpečenie
interoperability na rôzne platformy a poskytovateľov a na maximalizáciu použitia štandardných
produktov implementujúcich tieto štandardy.
Proces úvodného registrácie užívateľov do rozsiahleho eHealth riešenia musí byť účinný, bezpečný
a vyžadovať minimum interakcie s užívateľom. Vzhľadom na výzvy eHealth riešenia v tejto oblasti, ako
vysoký počet užívateľov, žiadny predchádzajúci „online“ vzťah, občasnú interakciu, sa stáva vysoko
využívaný proces nazývaný Znalostná autentifikácia (KBA - Knowledge-Based Authentication).
KBA používa informácie poskytnuté „žiadateľom“ na verifikovanie žiadanej identity – ktorá môže byť
spojená s užívateľom alebo kontextom špecifickej služby. Spoľahlivosť KBA autentifikácie závisí od
podstaty informácií, ktoré sú vybrané na validáciu procesu. Typickými požiadavkami, ktoré riadia
proces výberu týchto informácií sú:


Informácia je jednoznačne zviazaná a unikátne identifikuje žiadateľa – napr. PSČ nie je
dostatočne jednoznačné, ale rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu môže byť



Informácia je žiadateľovi legitímne známa, ale nie jednoducho dostupná pre ostatných,



Počet pokusov uhádnuť správnu odpoveď je limitovaný



Hodnota, ktorá sa pravidelne mení, môže redukovať pravdepodobnosť úspešného uhádnutia

Po dodaní požadovanej množiny informácií žiadateľom nasleduje proces verifikácie, typicky proti
referenčným dátam za použitiach overovacích pravidiel. Tieto referenčné dáta môžu byť lokálne
(poskytované príslušným vlastníkom a prevádzkované konkrétnym hub-om) alebo vzdialené (kde hub
vykoná overenie u vlastníka a referenčné dáta tiež u vlastníka ostávajú).
Jednotnú a spoľahlivú úvodnú identifikáciu užívateľa na úrovni požadovanej všetkými službami je
často náročné dosiahnuť. Preferovaným prístupom sa tak stáva identifikácia špecifická pre konkrétnu
službu, ktorý tak poskytuje potrebnú flexibilitu a pokrýva potenciálne rôznorodé požiadavky súčasných
a budúcich služieb. Po úspešnej úvodnej identifikácií, v kontexte konkrétnej služby, asistuje príslušná
množina unikátnych, pre službu špecifických, identifikátorov pri vytvorení registrácie k danej službe tento proces prepojí identitu s touto službou.
Úvodná „znalostná“ identifikácia môže byť sprevádzaná ďalšími procedúrami za účelom zvýšenia
bezpečnosti, nad úroveň spoľahnutia sa na poskytnutie správnych informácií žiadateľom (a nízku
pravdepodobnosť iných subjektov úspešne vystupovať ako legitímny žiadateľ). Tieto procedúry môžu
byť spustené po úspešnej úvodnej „znalostnej“ autentifikácií a môžu zahŕňať poslanie ďalších
informácií žiadateľovi, ktoré musí zadať do systému na ukončenie overovacieho procesu. Typickou
implementáciou je získanie registrovanej e-mail adresy žiadateľa od poskytovateľa služby a zaslanie
aktivačného kódu.

4.4.4.5

Integrácia

Základným komponentom realizujúcim integráciu eHealth riešenia do vnútra aj na vonok je integračný
hub. Funkcionalita integračného hubu ako jadra celého eHealth riešenia je sprístupnená pomocou
integračných služieb.
Integračný hub
Integračný hub eHealth poskytuje spoločný súbor služieb dostupných rôznym typom klientov. Tento
hub potom podobne vystupuje ako klient pri dopytovaní dát z externých systémov.
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Obr. 37 – Interakcie eHealht integračného hub-u

Integračný hub
Koncový užívatelia
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uzlu
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Cieľové služby

Služby správy riešenia

Iné systémy

Klientská interakcia
Z pohľad architektúry riešenia je za klienta pokladaný akýkoľvek komponent, ktorý pristupuje
a využíva služby eHealth integračného hub-u. Takýmito klientmi môžu byť web stránky a portály
slúžiace vlastným užívateľov avšak spoliehajúcim sa služby eHealth integračného hub-u, aplikácie
bežiace na klientskych systémoch alebo všetky ostatné systémy, ktoré využívajú služby integračného
hub-u. Typické kategórie klientov sú nasledovné:


Portály (systémy prezentačnej úrovne – Národný zdravotný portál)– ktoré typicky používajú
bezpečnostné a identity služby poskytované integračným hub-om na autentifikáciu svojich
užívateľov, výkon funkcií na prevádzku, odosielanie dokumentov v mene užívateľa
prostredníctvom messaging služieb integračného hub-u alebo prístup na iné poskytované
služby



Klientske aplikácie – ako sú napr. nemocničné aplikácie bežiace na klientskych pracovných
staniciach respektíve serveroch, tieto môžu komunikovať s integračným hub-om za účelom
odoslania požiadaviek, prístupu k dátam a iný funkcionalitám



Iné systémy (respektíve iné integračné hub-y) – ktoré vystupujú ako klienti eHealth
integračného hub-u a využívajú jeho funkcionalitu. Môžu byť predstavované softvérmi tretích
strán, back-end (poisťovne, nemocnice a podobne) systémami alebo inými integračnými hubmi

Všetka klientska interakcia prebieha cez publikované rozhrania, ktoré sú založené na priemyselných
(eHealth) štandardoch. Toto poskytuje nevyhnutnú otvorenosť, kompatibilitu so širokým rozsahom
komerčných produktov a medzi-platformovú interooperabilitu. Tieto klientske interakcie s eHealth
integračným hub-om sú nezávislé od implementácie a platformy klientskych aplikácií (portály,
klientske aplikácie, iné systémy ataďalej).
Je potrebné vystaviť funkcionalitu služieb integračného hub-u prostredníctvom programátorských
rozhraní, nakoľko vytvoriť takéto rozhrania do bežiaceho systému je ďaleko náročnejšie ako ich
zahrnutie počas návrhu riešenia od začiatku.
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Interakcia s externými službami a integračnými hub-mi
eHealth integračný hub v opačnom scenári vystupuje ako klient pri prístupe na iné (externé pre
integračný hub) služby. Z architektonického pohľadu sú tieto interakcie totožné s klientskymi
interakciami, hlavné typu sú:


Údajové služby – na ktorých funkcionalitu sa eHealth integračný hub spolieha – ako napríklad
externý autentifikačný poskytovatelia za účelom overenia identity užívateľa



Cieľové služby – tieto služby prijímajú požiadavky od klientov cez eHealth integračný hub.
Tento potom vystupuje ako sprostredkovateľ komunikácia a môže do procesu smerovania
správ dodať pridanú hodnotu ako napr. validáciu. Môžu byť predstavované zdravotníckymi
subjektmi (poisťovne, nemocnice a podobne), inými komponentmi slovenského eHealth
riešenia, inými systémami alebo integračnými hub-mi

Postup integrácie systémov
Odporúčaným postupom je izolácia generickej spoločnej funkcionality požadovanej pre integráciu
vzdialených systémov s centrálnym integračným hub-om – ako napríklad bezpečnosť, spoľahlivé
doručenie a uloženie - zaslanie správy – od integrácie, ktorá je špecifická, na mieru a unikátna pre
každý cieľový systém. Takýto postup umožňuje znova použiť spoločnú implementáciu takejto
generickej integračnej „základne“, ktorá tak eliminuje opakovaný a redundantný vývoj. Je tak potrebné
zabezpečiť iba požiadavky, ktoré sú špecifické pre integračnú implementáciu voči každej cieľovej
službe.
Vývoj, testovanie a údržba takéhoto „základného“ alebo „začiatočného“ integračného riešenia môže
byť vykonané raz a potom znovu použití rastúci počtom participujúcich uzlov – čo podstatne
zjednodušuje integráciu. Jednorazová investícia do návrhu, vývoja a testovania takéhoto spoločného
integračného riešenia a jeho použitie pridruženými službami ako základ pre ich špecifickú integráciu,
môže umožniť podstatné úspory (času a finančných nákladov) a tiež zabezpečiť kvalitu „základného“
riešenia. Spoločné integračné riešenie je schopné sa efektívne vysporiadať s väčšinou problémov
ohľadom spoľahlivej komunikácie, bezpečnosti a iných požiadaviek, z ktorých väčšina môže
vyžadovať expertízu nedostupnú v každej zdravotnej organizácii – obzvlášť ak sa eHealth riešenie
rozšíri do menších entít ako napr. lokálne autority.
Integrácia ako technická služba
Cieľom integračných služieb je podpora eHealth business služieb popísaných v častiach vyššie. Sú
zodpovedné za poskytnutie prepojiteľnosti pre všetky participujúce systémy a „stakeholderov“ a tiež
medzi jednotlivými aplikačnými doménami eHealth v Slovenskej Republike. Zabezpečujú
interoperabilitu medzi systémami a službami, poskytujú premostenie medzi sieťovými a aplikačnými
protokolmi, syntaktickú a sémantickú transformáciu správ, smerovanie správ, orchestráciu procesov
a správu transakcií. Sú poskytnuté v zabezpečenej, spoľahlivej a vysoko dostupnej architektúre.
Služba odoslania
Služba odoslania správy je zodpovedná za prijatie dokumentov (správ) a ich spracovanie v mene
kanála interakcie alebo ďalšej Služby odoslania, ktorá začala toto spracovanie. Táto služba následne
overí zabezpečenie správe a zamedzí prípadným pokusom o zmenu (falšovanie) obsahu tejto správy.
Ďalšie aktivity tejto služby zahŕňajú odšifrovanie obsahu, smerovanie správy, overenie autentickosti
odosielateľa a pod. Základná architektúra tejto služby sa rozdeľuje na dve hlavné oblasti:


Verejné rozhranie používané konzumentmi služby na odoslanie dokumentov (správ)



Privátnu implementáciu používanú poskytovateľom služby, ktorá umožňuje integráciu
systémov
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Obr. 38 – Základná architektúra služby odoslania
Základná architektúra služby odoslania
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Verejné rozhranie tejto služby definuje spôsob interakcie medzi konzumentom a službou, ktoré
operácie sú podporované, potrebné protokoly a formát správ a tiež iné ako funkčné požiadavky na
konzumenta (napríklad vyžadovaná úroveň šifrovania).
Obr. 39 – Služby poskytované verejným rozhraním
High-level služby poskytované verejným rozhraním
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Odoslanie dokumentu, príjem identifikátora transakcie
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Odoslanie identifikátora transakcie, príjem stavu požiadavky
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Verejné rozhranie
SubmitSync()

Synchrónne odoslanie dokumentu

Submit()

Asynchrónne odoslanie dokumentu

Dispose()

Uvoľnenie zdrojov na odoslanie

Poll()

Čakanie na odpoveď

GetStatus()

Získanie stavu odoslania

Služba odoslania implementuje základné komunikačné modely (synchrónny a asynchrónny) za
účelom podpory čo najširšej základne klientov. Avšak vzhľadom na obmedzenia synchrónneho
modelu (dlhšie vyťažovanie systémových zdrojov) je preferovaným asynchrónny model nakoľko tento
poskytuje širšie možnosti rozšíriteľnosti. V niektorých prípadoch však klient nie je schopný
asynchrónnej komunikácie a Služba odoslania tak musí poskytnúť aj synchrónne rozhranie.
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Verejné rozhranie služby sa zaoberá interakciou s jej konzumentmi a to štandardizovaným spôsobom.
Zatiaľ čo privátna implementácia sa zameriava ako služba požiadavku spracuje, integruje s cieľovými
systémami, vráti výsledok a zabezpečí poskytnutie správnych informácií ďalším službám.
Obr. 40 – Model služby odoslania v integračnom uzle
Vysoko-úrovňové služby poskytované privátnou implementáciou služby odoslania
eHealth integračný uzol
Služba odoslania
Privátna implementácia

Submit()

Požiadavka
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ADL_Report_20070209_A4_EN

Messaging služby
Formátom správy je XML, ktoré je de-facto štandardom na komunikáciu medzi aplikáciami
(konzumentmi služby) a webovými službami (poskytovateľmi služby). XML definuje štruktúru, ktorá
dáva dátam požadovaný význam.
Obálky, Hlavičky a Obsah správ
Obálkový formát správ umožňuje ukladať metadáta správy po boku konkrétneho zdravotného obsahu.
Tento formát zahŕňa hlavičku, ktorá obsahuje metadáta a telo správy, ktoré obsahuje konkrétny
zdravotnícky obsah. Služba odoslania používa SOAP formát na zaobalenie požiadaviek a odpovedí
na a z iných služieb.
Prílohy správy
V určitých prípadoch je potrebné k XML dokumentu pripojiť ďalší obsah, ktorý môže byť naskenovaný
dokument, snímok z RTG a pod. Na podporu tejto funkcionality existujú dva W3C štandardy: XMLbinary Optimized Packaging (XOP) a SOAP Message Transmission Optimization Mechanism
(MTOM).
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Zabezpečenie správ
Problémom používania SOAP je, že ako taký neposkytuje žiadne vstavané vlastnosti na
zabezpečenie prenášanej správy. Na vysporiadanie sa s týmto problém existujú dva postupy:


Zabezpečenie na úrovni prenosu – tieto mechanizmy sú poskytované na infraštruktúrnej
úrovní, napr. SSL, TLS alebo IPSec. Ich výhodou je široká adopcia a vyzretosť. Avšak
nevýhodou je, že poskytuje zabezpečenie iba v konkrétnom kanály



Zabezpečenie na úrovni správy – cieľom je prekonanie nevýhod zabezpečenia na úrovni
prenosu a to garantovaním skutočnej „end-to-end“ integrity a utajením správy bez ohľadu na
typ prenosu. Správy sú samostatné, môžu byť šifrované a prenášať všetky potrebné
bezpečnostné informácie. Na poskytnutie tejto funkcionality existuje niekoľko štandardov,
pričom najpoužívanejší z nich je WS-Security

Súkromie
Hlavným spôsobom ako zabezpečiť súkromie správy je jej šifrovanie prostredníctvom štandardných
šifrovacích mechanizmov ako 3DES, AES alebo RSA. Existujú dva hlavné spôsoby šifrovania:


Symetrické – vyžaduje znalosť kľúča tak odosielateľom ako aj prijímateľom a je založené na
mechanizme výmeny tohto kľúča (obe strany musia držať identický kľúč),



Asymetrické – používa dva typy kľúčov: verejný a súkromný. Verejný kľúč slúži na zašifrovanie
správy, zatiaľ čo súkromný na jej odšifrovanie.

Šifrovanie správ na všetkých úrovniach je v SOAP správe umožnené používaním WS-Security. Je
možné šifrovať celú správu alebo iba vybrané časti.
Integrita
Proces zabezpečenia integrity obsahu správy je označovaný ako podpísanie tejto správy a jeho
výsledkom je digitálny podpis. Aplikovanie tohto digitálneho podpisu do SOAP správy je možné
použitím WS-Security, ktoré definuje konvenciu na podpísanie a zahrnutie podpisu do správy.
Validácia správy
Validácia správy zabezpečuje, že štruktúra a obsah je v akceptovateľnom formáte pre dodaním správy
do cieľovej služby. Táto validácia v mene cieľovej služby je možná ešte pred samotným
presmerovaním a to z dôvodu nedostatočného výkonu cieľovej služby.
Úložisko správ
Služba odoslania musí odosielateľom poskytnúť indikáciu bezpečného prijatia a garanciu, že odoslaný
dokument nebude stratený alebo ignorovaný. Na zabezpečenie tejto garancie je dokument počas toku
systémom dočasne uložený. Toto úložisko slúži tiež ako dočasné úložisko pre odpovede doteraz
nedoručené odosielateľom. Úložisko správ je kritické pre fungovanie služby odoslania a teda vyžaduje
dostatočnú ochranu pred chýba softvéru a katastrofami okolitého prostredia.
Služba smerovania
Jedným z kľúčových účelov eHealth integračného hub-u je smerovanie dokumentu na správnu
destináciu, čo môže zahŕňať smerovanie dokumentu na:


Rovnocennú lokálnu službu (v prípade, že dokument je odoslaný zo zdravotnej domény)



Rovnocennú centrálnu službu zdravotnej domény (dokument odoslaný z lokálnej služby)



Rovnocennú služby inej dôveryhodnej domény



Pomocnú službu



Cieľovú službu
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Adresovanie webových služieb
Umiestnenie webovej služby môže byť determinované v behovom prostredí a to dotazovaním UDDI
registra. Na detailnejšie vyšpecifikovanie smerovania správy je potrebné použiť špecifikáciu WSAddressing, ktoré umožňuje ukladať tieto atribúty do SOAP hlavičky v štandardizovanom formáte.
Smerovanie na základe metadát správy
Tieto metadáta sa nachádzajú v hlavičke správy a nie sú pokladané za súčasť obsahu. Ich účelom je
poskytnúť viac informácií pre správne smerovanie správy.
Smerovanie na základe obsahu správy
Smerovanie na základe obsahu správy (Content-Based Routing resp. CBR) je rozvinutie konceptu
smerovania na základe metadát správy. Pre určité prípady predstavuje vysoko efektívny
mechanizmus na kontrolovanie pravidiel smerovania správy.
Transakčná služba
Cieľom tejto služby je umožniť zaradiť jednotlivé správy do aktívnej transakcie, ktoré môžu byť
krátkodobé alebo dlhodobé. Táto funkcionalita nie je v súčasnosti poskytované SOAP a je nevyhnutné
použiť špecifikácie WS-Coordination, WS-AtomicTransaction a WS-BusinessActivity. Tieto
špecifikácie definujú množinu SOAP hlavičiek, ktoré umožňujú operáciám webovej služby participovať
v distribuovanej transakcii.
Služba mapovania správ
Služby mapovania správy ako časť integračných služieb poskytované eHealth integračným hub-om
dopĺňajú funkcionalitu na transformáciu zdrojového formátu správy na cieľový formát správy. eHealth
integračným hub-om sú poskytované nasledovné služby mapovania správ:


Podpora pre transformovanie správ do a z HL7 v2.x, HL7 v3, XML, subset openEHR
a definovaných štruktúr súborov,



Podpora pre rôzne vstupné a výstupné protokoly správ ako sú MLLP, webové služby, HTTP,
HTTP (S), FTP, MSMQ a MQSeries



Štandardizovaná knižnica schém – najvhodnejším spôsobom pre integráciu systémov je
abstrahovať schému vstupnej správy od schémy výstupne správy. Toto je dosiahnuté
transformáciou vstupnej správy do internej schémy a následne do cieľovej schémy pri výstupe
správy. Toto umožňuje izolovať zmeny buď do vstupných alebo výstupných formátov správ a
predchádzať všetkým požadovaným zmenám do korelácie medzi vydavateľom (Publisher) a
konzumentom (subscriber) správy

Orchestračná služba
Služba odoslania správy nasmeruje dokument podľa pravidiel založených na mapovaní adresy služby,
metadát alebo obsahu. Táto služba využíva výhody priemyselných štandardov a špecifikácií
(poskytované W3C a OASIS) a v kombinácii so špecifikáciami WS-* pokrýva základne požiadavky na
„messaging“ ako súkromie, integrita, zaručené dodanie, transakčnosť a prílohy.
Na úrovní správ sú v niektorých prípadoch tieto požiadavky kritické a v iných vysoko žiadané. Čo však
nie je samotným mechanizmom výmeny správ zabezpečené je koordinácia toku správ,
doručenie/prijatie správ do alebo z cieľovej služby. Potreba takéhoto aplikačného protokolu alebo
business procesu vyplýva zo statických a dynamických business pravidiel. Vykonanie tohto business
procesu orchestračnou službou zabezpečuje, že správa prechádza celým procesom a môže byť
doručená rôznym cieľovým službám na základe pravidiel definovaných procesom.
Integračný hub predstavuje infraštruktúru, ktorá poskytuje súbor spoločných znovu použiteľných
služieb zdieľaných početnými poskytovateľmi eHealth služieb. Takáto infraštruktúra umožňuje
prekonať mnoho výziev popísaných v časti 2 Výzvy pre eHealth.
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Namiesto implementácie rovnakej resp. podobnej funkcionality v každej využívajúcej službe, je
výhodné zdieľať spoločné služby v integračnom hub-e, pričom výhody z tohto zdieľania sa zvyšujú
s počtom využívajúcich služieb. Pri implementácii eHealth služieb nie je predpokladané a ani
požadované ich nasadenie na jedinom uzle. Je možná existencia viac uzlov, ktoré implementujú do
rôznej hĺbky podmnožinu celého rozsahu služieb a vzájomne kooperujú v rôznych topológiách –
hierarchiách, peer-to-peer sieťách a pod. Cieľom je poskytnúť flexibilitu vysporiadať sa s rôznymi
požiadavkami a topológiami a dosiahnuť prispôsobiteľnosť na požadovaný rozsah implementácie.
Komunikačné služby v integrácii
Komunikačné služby poskytujú požadovanú základnú komunikačnú infraštruktúru, na ktorej závisia
ostatné časti architektúry eHealth služieb. Tieto Komunikačné služby sú dodávané prostredníctvom
infraštruktúry poskytujúce podporu pre sieťové a aplikačné protokoly, ktoré sú väčšinou čiastočne
alebo plne nasadené v cieľovom prostredí riešenia. Je nevyhnutné aby Komunikačné služby
dodržiavali a podporovali relevantné priemyselné štandardy v oboch (sieťovej a aplikačnej) oblastiach
komunikačných protokolov. Musia byť teda založené na neproprietárnych štandardoch
a špecifikáciách za účelom zabezpečenia interoperability eHealth služieb na rôznych platformách
a technológiách. Vytvorenie týchto štandardizovaných komunikačných služieb, ktoré môžu byť
používané rôznymi službami je nevyhnutné pre úspešnú adopciu eHealth služieb.
Používanie štandardov
Sieťové služby poskytované Komunikačnými službami sú založené exkluzívne na vymenovaných
a de-facto sieťových štandardoch ako TCP/IP, HTTP(S), SMTP a FTP. Exkluzívne pre oblasť
zdravotníctva a a pre openEHR subset bude využívaný MLLP (Minimum Lower Layer Protocol) ako
ďalší sieťový protokol podporovaný Komunikačnými službami. Základné sieťové protokoly môžu byť
ďalej rozšírené o služby fronty správ jednotlivých softvérových dodávateľov ako Microsoft MSMQ
a IBM MQSeries.
Okrem štandardov na sieťovej úrovni je nevyhnutné podporovať rôzne priemyselné špecifikácie na
podporu aplikačných komunikačných služieb. Tieto zahŕňajú:


WS-Policy na popísanie požiadaviek a schopností webových služieb



WSDL na popísanie kontraktu webových služie,



XML schéma (XSD) na popísanie formátu správ



SOAP na zaobalenie požiadaviek a odpovedí do/z webových služieb



XML na poskytnutie základnej štruktúry požiadaviek a odpovedí webových služieb

Vzhľadom na množstvo rôznych platforiem a technológií používaných v zdravotníctve je dôležité
zabezpečiť interoperabilitu webových služieb a to bez ohľadu na technológií použitú na ich
implementáciu. Použitie štandardu WS-I (Web Services Interoperability) a jeho „Basic Profile“ ako
základ interoperability webových služieb zabezpečí základné štandardy, ktoré musia dodržiavať
implementácie jednotlivých webových služieb.
Zabezpečenie správ
Používanie WS-I „Basic Security Profile“ pre zabezpečenie na úrovni správ umožní interoperabilitu na
úrovni bezpečnosti a popíše spôsob ako je definovaná bezpečnosť správy. Tento základný
bezpečnostný profil špecifikuje akceptovaný bezpečnostný mechanizmus pre komunikáciu webových
služieb, čo zahŕňa zabezpečenie prenosu (SSL a TSL) a tiež bezpečnosť SOAP správy
prostredníctvom špecifikácie WS-Security. Okrem tohto štandardu existujú ďalšie, ktoré je možné
použiť na rozšírenie možností v oblasti zabezpečenia správ ako REL (Rights Expression Language),
SAML (Security Assertion Markup Language), WS-Trust (výdáva bezpečnostné „tokeny“), WSSecureConversation (vydávanie „session“ kľúčov), WS-SecurityPolicy a pod.
Požiadavky služby
Služba môže definovať povinné požiadavky na každého jej konzumenta, tieto môžu zahŕňať
podporované bezpečnostné „tokeny“ alebo algoritmy na podpisovanie správ. Tieto informácie musia
byť dostupné v štandardizovanej forme pre všetkých konzumentov, čo umožňuje špecifikácia WS-
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Policy (v kombinácii s WS-PolicyAttachment, ktorá definuje mechanizmus asociácie politiky
s webovou službou) špecifikovaním požiadaviek vo forme definícií politík v čase návrhu konzumenta
služby.
Adresovanie webových služieb
Na začatie konverzácie s webovou službou je dôležité aby všetky strany tejto konverzácie poznali
protokol výmeny správy a umiestnenie služby. Použitie WS-Addressing špecifikácie zabezpečuje, že
všetky strany konverzácie poznajú ako správu adresovať a kde je lokalita na dodávku správy.
Spoľahlivosť
V každej distribuovanej architektúra, ktorá podporuje komunikáciu prostredníctvom správ sa
s určitosťou vyskytnú správy, ktorých spoľahlivá dodávka je pokladaná za kritickú. Používanie WSReliableMessaging špecifikácie zabezpečuje, že správy sú prenášané s garanciou spoľahlivosti.
Transakčná podpora
V určitých scenároch existuje požiadavka aby volanie webovej služby participovalo v transakcii, ktorá
je súčasťou komplexnejšej operácie. Tieto transakcie môžu byť od jednoduchých databázových
transakcií (známych ako atomické transakcie) až po transakcie dlho-bežiacich business procesov,
ktoré môžu trvať dni, týždne alebo mesiace. Používanie špecifikácií WS-Coordination, WSAtomicTransaction a WS-BusinessActivity zabezpečuje v SOAP správe podporu pre transakcie.
Prílohy správy
V eHealth riešeniach sú bežne používané prílohy k jednotlivým správam, napr. potreba pripojiť
obrázok RTG do správy. Táto funkcionalita musí byť zabezpečená protokolom, ktorý umožní vkladanie
príloh do správ pri komunikácii s webovými službami. Takýmito protokolmi sú špecifikácie Message
Transmission Optimization Method (MTOM) a XML-binary Optimized Packaging (XOP), ktoré
umožňujú vkladanie binárnych dát do XML.
Metadáta webovej služby
Vzhľadom na intenzívne používanie webových služieb v eHealth riešení je potrebné poskytnúť
štandardný mechanizmus na pracovanie s metadátami tejto webovej služby v čase návrhu jej
konzumentov. Takéto metadáta zahŕňajú informácie o politike (WS-Policy), kontrakte (WSDL)
a schéme (XSD). Špecifikácia WS-MetadataExchange poskytuje štandardný mechanizmus pre
konzumentov a získanie asociovaných metadát webovej služby
Rozsah integrácie
Bezpečná a kvalitná integrácia je kľúčový faktor úspechu vybudovania národného eHealth riešenia na
Slovensku. V cieľovom stave bude NZIS tvoriť integračnú platformu schopnú integrovať procesy pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti cez všetky relevantné zapojené informačné systémy. Pri tom im
bude poskytovať služby potrebných aplikačných komponentov, bezpečnostné mechanizmy
a konektivitu prostredníctvom HIN. Na eHealth sa teda nie je možné dívať len ako na NZIS, ale ako na
celý komplex procesne prepojených informačných systémov, kde NZIS je základná platforma tejto
integrácie postavený na SOA architektúre. Procesný a technický pohľad na integráciu sa spája na
úrovni SOA služieb, ktoré bude potrebné presne nadefinovať pre všetky eHealth služby. SOA služby
eHealth budú používané pomocou prezentačného portálu NZP, ale tiež aplikačným rozhraním
certifikovanými systémami tretích strán. Požiadavky na zabezpečenie a technickú realizáciu
integračných kanálov vyplývajú s vlastností jednotlivých služieb – charakteru ich dátových tokov,
početnosti a citlivosti prenášaných údajov.
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Obr. 41 – Integračný hub NZIS ako jadro integračnej platformy eHealth
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Integrácia používateľov
Integrácia používateľov bude riešená vytvorením Národného zdravotného portálu so sofistikovanou
mierou funkcionality. Všetky dôležité aplikačné služby pre jednorazové transakcie budú mať
definované obrazovky na portály, čím sa sprístupní ich funkcionalita prostredníctvom tenkého klienta
oprávneným používateľom.
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Prostredníctvom portálu budú vytvorené integračné väzby pre tieto kategórie:
Občania:
Občania budú využívať eHealth služby:


Poskytovanie zdravotných informácií pacienta – EZKO (Identifikácia a autentifikácia
poskytovateľa ZS, Identifikátor PACS snímky, • Identifikátor PACS snímky, Odkaz na snímku
v PACS, Digitalizovaná snímka, Odkaz na digitalizovanú snímku Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných informácií



eAlokácia



eMedikácia



ePreskripcia



eZdravotný výkon



Zdravotná starostlivosť pre občanov v SR v EÚ a mimo EÚ



eLearning



Poskytovanie referenčných eHealth údajov



Personálna genomika



Telemedicína



Servisná podpora občanom a zdravotníckym pracovníkom



Riešenie kvality poskytovania ZS



Autentizácia a autorizácia v eHealth

Predpokladaný počet používateľov kategórie občan v cieľovom stave je 2 590 000 (penetrácia 70%
z poctu produktívneho a poproduktívneho obyv.).
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:


Pracovníci nemocníc:

Pracovníci nemocníc budú využívať eHealth služby:





Poskytovanie zdravotných informácií pacienta – EZKO



eAlokácia



eMedikácia



ePreskripcia



eZdravotný výkon,



Zdravotná starostlivosť pre občanov v SR v EÚ a mimo EÚ



eLearning



Poskytovanie referenčných eHealth údajov



Personálna genomika



Telemedicína



Servisná podpora občanom a zdravotníckym pracovníkom



Riešenie kvality poskytovania ZS



Autentizácia a autorizácia v eHealth



EBM

Pracovníci ambulancií:

Pracovníci ambulancií budú využívať eHealth služby:


Poskytovanie zdravotných informácií pacienta – EZKO



eAlokácia
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eMedikácia



ePreskripcia



eZdravotný výkon



Zdravotná starostlivosť pre občanov v SR v EÚ a mimo EÚ



eLearning



Poskytovanie referenčných eHealth údajov



Personálna genomika



Telemedicína



Servisná podpora občanom a zdravotníckym pracovníkom



Riešenie kvality poskytovania ZS



Autentizácia a autorizácia v eHealth



EBM

Európska únia

Pracovníci laboratórií:

Pracovníci laboratórií budú využívať eHealth služby:


Poskytovanie zdravotných informácií pacienta – EZKO



eAlokácia



eZdravotný výkon



eLearning



Personálna genomika



Telemedicína



Servisná podpora občanom a zdravotníckym pracovníkom



Riešenie kvality poskytovania ZS



Autentizácia a autorizácia v eHealth

Predpokladaný počet používateľov portálu kategórie pracovník zdravotnícky pracovník v cieľovom
stave je minimálne 30 tisíc, ak počítame 16 tisíc GP a 15 tisíc lekárov.
Lekárne:
Pracovníci lekární budú využívať eHealth služby:


eMedikácia



ePreskripcia



Servisná podpora občanom a zdravotníckym pracovníkom

Predpokladaný počet používateľov portálu kategórie pracovník lekárne v cieľovom stave je 2700
lekárnikov (penetrácia 70 percent lekární).
Inštitúcie verejného zdravotníctva:
V rámci našej koncepcie riešenia predpokladáme, že jednotlivé špecializované systémy verejného
zdravotníctva budú využívať kolaboračné a prezentačné možnosti NZP: Ďalšou dôležitou funkciou je
nasadzovanie obsahu odborných služieb v príslušných procesoch.
Pracovníci inštitúcií verejného zdravotníctva budú využívať eHealth služby:


Terminológia



Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií



eMedikácia



eZdravotný výkon



eLearning
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Poskytovanie referenčných eHealth údajov



Servisná podpora občanom a zdravotníckym pracovníkom



Riešenie kvality poskytovania ZS



Autentizácia a autorizácia v eHealth



Dátové výbery na základe dohodnutých kritérií pre štatistické spracovanie



EBM

Európska únia

Zapoja sa minimálne nasledujúce inštitúcie


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou



Štátny ústav pre kontrolu liečiv



Úrad verejného zdravotníctva



Národné centrum zdravotných informácií



Národná transfúzna služba



Slovenská zdravotnícka univerzita



Slovenské centrum orgánových transplantácií

Medzinárodné inštitúcie:
Prístup k relevantným depersonifikovaným údajom z dátového skladu NZIS budú mať aj oprávnené
inštitúcie, ako Štatistický úrad Slovenskej republiky, WHO, Eurostat, OECD.
Oprávnení užívatelia budú využívať eHealth služby DWH pre eHealth a Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných informácií.
Integrácia systémov
Integrácia systémov bude riešená centrálnym integračným uzlom a Integračný uzol bude integrovať
jednotlivé aplikačné komponenty eHealth medzi sebou a prostredníctvom externého integračného
rozhrania poskytne SOA služby. SOA služby budú v UDDI združované do domén tak, aby takéto
skupiny odpovedali definovaným eHealth službám. Každý integrujúci sa systém bude potrebné
certifikovať, na základe čoho získa oprávnenie pre prístup k službám.
Všetky dáta NZIS sú tvorené v IS poskytovateľov, teda kvalita týchto dát bude zásadným spôsobom
ovplyvňovať vypovedaciu schopnosť informácií eHealthu. Z toho dôvodu je nutne certifikovať všetky
IS, ktoré prispievajú dátami do eHealthu a overiť štrukturálne, terminologicky logicky a sémanticky
dátové štruktúry a komunikáciu IS poskytovateľov. Pre potreby certifikácie systémov bude využívaný
pomocný testovací systém NZIS.
Na úrovni externých integračných rozhraní budú zavedené adaptéry schopné bezpečné pripojenie na
definovaných kanáloch. Každý adaptér bude podporovať SOA služby podľa definovaného štandardu,
ktorý budú musieť pripájajúce sa systémy rešpektovať.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:
Certifikované informačné systémy budú mať na aplikačnej úrovni prístup k rozhraniam k všetkým
službám tak ako aj o zodpovedajúci portáloví používatelia. Okrem tejto úrovne budú využite špeciálne
služby, ako:


Integrácia s NZIS



Služby bezpečnej komunikácie medzi PZS a NZIS



Služby národného PACS centra



Nemocničné informačné systémy:
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Predpokladaný počet integrovaných nemocničných systémov v cieľovom stave je 104. Počet
rôznych nemocničných informačných systémov je približne 25.


Ambulančné informačné systémy:
Predpokladaný počet dôležitých integrovaných ambulančných systémov v cieľovom stave je 6.
U ostatných systémov pre ich malé používanie s integráciou nepočítame. Ich počet
odhadujeme na 10.



Laboratórne informačné systémy:
Predpokladaný počet rôznych integrovaných laboratórnych systémov v cieľovom stave je 10.

Lekárenské informačné systémy:
Integrácia lekárenských informačných systémov musí zabezpečiť štandardizované rozhrania pre
služby ePreskripcie a eMedikácie, ako i prepojenie s informačnými systémami zdravotných poisťovní.
Predpokladaný počet rôznych integrovaných lekárenských systémov v cieľovom stave je 10.
Informačné systémy zdravotných poisťovní
V cieľovom stave je potrebné online integrácia procesov medzi realizáciou zdravotných výkonov a ich
kontrolou, odsúhlasovaním a financovaním zdravotnými poisťovňami. Zdravotné poisťovne tiež
spravujú funkcionality eAlokácie ako Čakacie listiny a podobne.
V rámci integrácie s IS ZP budú vymieňané kmeňové dáta pacientov (aktualizácia kontaktných údajov
a podobne) a jednotlivé klinické údaje viažuce sa k zdravotným výkonom a ďalším poistným
prípadom.
Ďalšia sprístupnená funkcionalita budú vybrané údajové množiny z centrálneho dátového úložiska.
Časť požadovanej komunikácie je možné realizovať aj prostredníctvom NZP.
Predpokladaný počet integrovaných systémov zdravotných poisťovní v cieľovom stave je do 10.
Každá zdravotná poisťovňa má vlastný integračný hub, ktorý bude prepojený s centrálnym
integračným hubom eHealth.
eGovernment


Spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy
Z hľadiska koncepcie NKIVS bude Národný zdravotný portál považovaný za portál druhej
úrovne. Z ÚPVS bude možný prístup k službám NZP tak, aby bola zaručená požadovaná
miera bezpečnosti v eHealth, prepojením. V rámci realizácie eHealth služieb bude možné
využívať moduly:


Modul elektronického doručovania



Notifikačný modul



Platobný modul



Identity and Access management a eID karta



eDesk



eForm



Modul dlhodobého ukladania registratúrnych záznamov



Centrálna elektronická podateľňa

Všetky tieto moduly budú mať prístupné SOA služby.


Základné registre a číselníky
Jednotná referenčná údajová základňa eHealth bude na úrovni synchronizačných
a harmonizačných služieb prepojená so základnými registrami eGovernmentu:
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Register fyzických osôb – pre aktualizovanie registrov poistencov, zdravotníckych
pracovníkov a ostatných evidovaných osôb



Register adries – pre aktualizovanie adries v JRÚZ



Register právnických osôb – pre aktualizovanie registra PZS, registra lekárni, registra ZP
a podobne



Register priestorových informácii – pre modelovanie GIS vrstiev v NZIS

Na prepojenie s eGovernmentom v cieľovom stave bude potrebné nastaviť prepojenie s modulom
G2G, čo je integračný uzol eGovernmentu. Do doby, kým dôjde k sprevádzkovaniu modulu G2G bude
nutné vytvoriť integračné prepojenia s každým registrom zvlášť.
NCP (National contact point)
Integrácia národných riešení eHealth v rámci projektu epSOS umožní interoperabilitu stránok EZKO
a tým umožní občanom SR poskytovať svoj pacientsky sumár aj lekárom v rámci EÚ a občania EÚ
získajú možnosť poskytnúť našim lekárom svoj pacientsky sumár vo forme, ktorá umožní prekonať
jazykové bariéry.
V rámci projektu epSOS bude integrovaný NCP so stránkami EZKO. V aktuálnej fáze je projekt
zameraný na dve hlavné oblasti výmeny údajov, ktorými sú:


Základný sumár zdravotných údajov pacienta (pacientsky sumár) – množina údajov
o pacientovi a jeho zdravotnom stave, ktoré sú potrebné na to, aby mohla byť pacientovi pri
neplánovanej návšteve lekára v inej európskej krajine poskytnutá adekvátna zdravotná
starostlivosť.



ePreskripcia – množina údajov potrebná pre predpísanie potrebného lieku resp. vydanie lieku
počas pobytu v inej európskej krajine.

Nasadenie integračnej architektúry
V prvej a druhej vlne eHealth sa uvažuje s nasadením jedného centrálneho hubu. V rámci tretej vlny
eHealth dôjde k vybudovaniu regionálnych dátových centier. V štúdii uskutočniteľnosti pre tretiu vlnu
by mala byt vykonaná analýza architektúry dátových centier.
Na základe súčasných znalostí predpokladáme, že regionálne dátové centrá budú vytvorené ako
replikácie centrálneho hubu, v ďalšom kroku budú zakomponované do komplexnej hierarchickej
topológie ako podriadené huby k centrálnemu hubu. Ich úlohou bude integrovať špeciálne telemedicínske procesy s vysokými nárokmi na dátové prenosy a tiež sprístupňovať centrálne eHealth
služby svojím klientom.
Základné služby integračného hubu by mali byť realizované na centrálnej úrovni.
4.4.4.6

Aplikačné komponenty

Aplikačný komponent je rálne nasaditeľný komponent poskytujúci eHealth služby. Pre účely eHealth
v Slovenskej Republike a definovanie kandidátskej architektúry sme identifikovali nasledovné
aplikačné komponenty, ktorých cieľom je poskytovať IS služby a funkcie nevyhnutné pre fungovanie
riešenia eHealth. Aplikačný komponent bude vyvolávaný príslušnou aplikáciou s korešpondujúcou
zodpovednosťou podľa logiky príslušného procesu v systéme starostlivosti o zdravie občanov.
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Obr. 42 – Logické rozvrstvenie aplikačných komponentov
Aplikačné komponenty eHealth
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Osoby a identity
Komponent osôb a identít udržiava údaje o osobe a umožňuje prístup k jej zdravotným záznamom
(pacient) a záznamom o sociálnej starostlivosti (klient sociálnej starostlivosti). Umožňuje vstup,
overovanie, uloženie a výstup demografických údajov o pacientovi (meno, adresa, osobné údaje),
údajov o rodinných väzbách a obmedzenej množine zdravotných údajov (napríklad darcovstvo).
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Registrácia nových osôb a ich demografických údajov



Registrácia pacientov



Zaznamenanie úmrtia osoby



Zaznamenanie narodenia dieťaťa (a vytvorenia zdravotného záznamu EHR)



Zrušenie registrácie osoby



Vyhľadávanie osoby (pacienta) podľa ID, mena, adresy a podobne



Poskytovanie osobných demografických údajov



Poskytovanie údajov o rodinných väzbách (otec, matka, deti)



Poskytovanie údajov o najbližších príbuzných



Aktualizácia osobných údajov a preferencií



Aktualizácia údajov o darcovstve



Aktualizácia údajov o rodinných väzbách a príbuzných



Poskytovanie informácií o mieste sociálnej starostlivosti



Poskytovanie informácií o sociálnom pracovníkovi (ošetrovateľ)



Udržiavanie demografických klasifikácií

EHR
Komponent EHR (zdravotný stav osoby) poskytuje údaje relevantné k aktuálnemu zdravotnému stavu
osoby (napr. sumárne údaje pre potreby nového zdravotného personálu). Táto činnosť zahŕňa
poskytovanie údajov o zdravotných a medikačných problémoch a alergiách, ktoré sú potrebné
v núdzových prípadoch a liečbe mimo domovskej krajiny.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Poskytovanie sumárneho zdravotného záznamu ( EDS )



Aktualizácia zdravotných atribútov pacienta (krvná skupina a podobne) zdravotníckym
personálom



Aktualizácia imunizačných/očkovacích údajov (zdravotníckym personálom)

Poskytovanie zdravotného stavu (aktuálne problémy, alergie, imunizácia, váha, a podobne)
Distribúcia EHR záznamov na regionálnych DC a systémoch poskytovateľov ZS
Koncepcia ukladania klinických dát s využitím OpenEHR platformy predpokladá existenciu týchto
dátových úložísk:


Klinické dáta ( depersonalizované, uložené v archetypoch ) na EHR klinickom serveri



Demografické dáta ( osobné registre prijímateľov ZS, dáta PZS ) uložené v archetypoch,
zvláštnou časťou demografického servera sú demografické služby, ktoré spájajú osobné dáta
pacientov v demografickom serveri a roztrúsené klinické dáta o poskytovanej ZS na klinickom
dátovom serveri.

Len ich spojením je možné získať pacientské dáta súvisiace s výkonom ZS a zdravotným stavom
pacienta.
Medzinárodné skúsenosti ukazujú na skutočnosť, že viac ako 90% starostlivosti sa vykonáva
v regióne trvalého bydliska pacienta. Táto skutočnosť má odraz aj v tom, že pri zbieraní komplexného
EHR záznamu pacienta z jednotlivých čiastkových záznamov uložených v IS regionálnych
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poskytovateľov sa tieto dáta pri viac ako 90 percentách požiadaviek zbierajú a skladajú v domovskom
regióne pacienta, resp. prijímateľa ZS. Táto skutočnosť s ohľadom na komunikačnú záťaž WAN,
bezpečnosť, rýchlosť vyhľadávania, prenosu a kompilácie celkového EHR záznamu vedie ku
koncepcii regionálnych klinických a demografických serverov, doplnených centrálnym celkovým EMPI
(Enterprise Master Patient Index – odkazy na všetky klinické záznamy v rôznych IS) všetkých
registrovaných prijímateľov ZS.
S ohľadom na plošnú distribúciu obyvateľstva a PZS na Slovensku, zo zohľadnením súčasného stavu
a rastových tendencií demografického rozdelenia obyvateľstva táto koncepcia vedie k návrhu
realizovať regionálne dátové centrá pri fakultných nemocniciach.
Koncept distribuovaného uloženia a správy kľúčových zdravotníckych údajov rozdeľuje dáta do
menších celkov, ktoré je možné ľahšie zálohovať a archivovať, a je tiež možné minimalizovať časové
straty pri obnove po živelných pohromách. Umožňuje aj presnejšie prispôsobiť HW požiadavky
z hľadiska rýchlosti spracovania, diskového priestoru aj zabezpečenia dát.
Ďalšou podstatnou vlastnosťou pri rozčlenení dát podľa regionálneho princípu je otázka integrácie IS
poskytovateľov ( lekárov prvého kontaktu, nemocníc a špecializovaných pracovísk ) . Vzhľadom na
heterogénnosť IS PZS, z pohľadu dátových štruktúr a databázových systémov je evidentné, že pre
prenos klinických údajov z IS PZS do centrálneho úložiska je potrebné pre každý systém vytvoriť
integračné riešenie. Vývoj, testovanie a implementácia integrácie týchto IS PZS bude prebiehať
mnoho rokov a bude vyžadovať pred nasadením rozsiahle testovanie, ktoré sa jednoduchšie
manažuje, spravuje, realizuje pri zachovaní regionálneho princípu aj z hľadiska komunikácie,
cestovných nákladov a pod.
Regionálny prístup je vhodné dodržať aj pri návrhu rozloženia terminologických serverov. Najčastejšie
budú ich služby využívať lekári pri vyplňovaní anamnézy pacienta a popise vykonanej zdravotnej
starostlivosti. Použitie regionálneho prístupu prispeje k optimálnemu rozloženiu záťaže
terminologických serverov a ich sieťového prepojenia s IS PZS.
Na nasledujúcom diagrame sú znázornené hlavné stavebné prvky regionálneho DC a hlavné
komunikačné smery prepojenia jednotlivých prvkov DC. Skutočná architektúra bude omnoho
komplikovanejšia, nakoľko v nej budú zohľadnené bezpečnostné a ďalšie nefunkčné požiadavky.
Obr. 43 – Zjednodušená architektúra konceptu regionálnych dátových centier
Zjednodušená architektúra konceptu regionálnych dátových centier
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Príslušnosť k zdravotnej poisťovni
Komponent príslušnosti k ZP určuje ZP, v ktorej je pacient poistený. Komponent taktiež opisuje detaily
poistenia v prípade potreby a uvádza podmienky poistenia (napr. nad rámec zákonom stanoveného
zdravotného poistenia).
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Poskytovanie detailov o pacientovej ZP



Poskytovanie detailov o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti poisťovňou
(podmienky zmluvy)

Osobné povolenia
Komponent osobných povolení zastrešuje služby spojené s povoľovaním prístupu k údajom
o zdravotnej starostlivosti s ohľadom na rolu zdravotníckeho personálu. Umožňuje nastavovať
pacientom povolenie respektíve zakázanie prístupu k vlastnému zdravotnému záznamu. Tento
komponent umožňuje vytvárať “obálky zabezpečenia” – virtuálne a zabezpečené množiny údajov
o pacientovi, ktoré je možné sprístupniť len autorizovanému zdravotníckemu personálu v definovanej
situácii (napr. v prípade núdze).
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Nastavenie všeobecných povolení pre prístup (predvolené hodnoty) – funkcia stráženia
dôvernosti



Prezeranie všeobecných povolení prístupu (predvolené hodnoty)



Poskytovanie informácií o prístupe k údajom pacienta



Poskytovanie informácií o neprístupnosti údajov o pacientovi



Zmena nastavení povolenia prístupu k údajom – funkcia pre pacienta



Prideľovanie individuálneho prístupu k údajom pacienta konkrétnemu zdravotníckemu
personálu – funkcia pre pacienta



Vytváranie “obálok zabezpečenia” pre dôverné údaje pacienta



Zaznamenávanie príkazov pacienta, napr. požiadavky súvisiace s vierou, obmedzenia na
návštevníkov

Záznamy o poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Komponent poskytovanej zdravotnej starostlivosti konkrétnemu pacientovi spravuje zdravotný záznam
– sumarizuje zdravotnú starostlivosť o pacienta pre špecifické podmienky v stanovenom čase alebo
časovom intervale. Komponent obsahuje informácie potrebné pre hodnotenie zdravotníckych výkonov.
Poskytovaná zdravotná starostlivosť je zaznamenávaná vo forme štruktúrovaných údajov opisujúcich
liečbu, epizódu liečby (napr. hospitalizácia) alebo stretnutie so zdravotníckym personálom (interakcia
so zdravotným personálom, konzultácia, vyšetrenie a podobne).
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Zaznamenanie návštev u PZS



Zaznamenanie neplánovaných návštev u PZS (napr. pohotovosť)



Uzatvorenie pripomienky o návšteve



Zaznamenanie klinických poznámok a údajových množín z návštevy



Vydávanie výmenných lístkov k špecialistovi



Predpísanie receptov



Aktualizácia epizód liečebného postupu na základe návštev a udalostí z epizód



Zaznamenanie akcií v priebehu liečby pacienta a celkového ukončenia



Poskytovanie integrovaných informácií o pacientovi na základe evidovaných uložených údajov
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Architektúra skenovaných papierových zdravotných záznamov a PACS.
Koncepcia ukladania klinických dát s využitím OpenEHR platformy predpokladá dlhodobé ukladanie
EHR záznamov pacientov a prijímateľov ZS, pri súčasne platnej legislatíve je to cca 100 rokov.
Klinické dáta ( depersonalizované, uložené v archetypoch ) na EHR klinickom serveri majú s ohľadom
na nové metódy a postupy narastajúcu komplexnosť a objem dát aj v alfanumerickom tvare.
S ohľadom na charakter a objem dát, uložených v PACS systémoch ( obrazové dáta – RTG, MR, CT )
a v skenovaných papierových záznamoch (ďalej tiež SCAN), ktoré budú potrebovať znázorniť na
svojich monitoroch lekári len v určitých prípadoch, pri špecifických ochoreniach, zákrokoch, ako je
s ohľadom na optimalizáciu veľkosti úložného priestoru EHR záznamov nie je vhodné dáta v PACS
a SCAN systémoch spájať a ukladať na EHR dátové servery. Odporúčame, aby tieto dáta naďalej
zostali v súčasných DMS (document management system) systémoch PACS-ov a pri použití DICOM
protokolu sa zobrazovali lekárom s patričným oprávnením prostredníctvom sieťového prepojenia. Do
IS PZS, ako aj do EHR záznamov v regionálnych a centrálnych klinických serverov navrhujeme
ukladať len linky k dátovým úložiskám PACS a SCAN a upraviť prístupové práva na PACS/SCAN
serverové siete tak, aby nebol potrebný ďalší autorizačný úkon lekára.
PACS siete majú už v súčasnosti vybudovanú regionálnu infraštruktúru a pripravujú sa centrálne
indexy záznamov pacientov, ktoré je možné namapovať na EHR záznamy bez zvyšovania potreby
kapacity klinických dátových serverov eHealth riešenia. Popisy obrazových informácií by mali byť
uložené v IS PZS aj v EHR klinických dátach eHealth riešenia a súčasne môžu byť uložené aj
v súčasných PACS serveroch s ohľadom na skutočnosť, že ich objem je zanedbateľný v porovnaní
s kapacitami potrebnými pre ukladanie obrazových informácií.
Manažment pacientov
Komponent manažmentu pacientov pokrýva všetky administratívne úkony súvisiace s pacientom
a jeho návštevami v zdravotníckom zariadení. Tieto úkony zahŕňajú príjem a výdaj výmenných lístkov,
objednávanie, sledovanie prítomnosti pacienta v zdravotníckom zariadení, registráciu a vyradenie
pacienta u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Registrácia pacienta u PZS



Vyradenie pacienta z evidencie



Vytváranie zoznamov pacientov pre PZS a dátumový interval (aktuálny, historický, budúci)



Poskytovanie zoznamu prihlásených na vyšetrenia



Vytvorenie protokolu pre špecialistu



Získanie potenciálnych poskytovateľ, tímov, špecialistov pre výmenný lístok



Vytvorenie výmenného lístku



Priradenie PZS, špecialistu alebo tímu pre výmenný lístok



Naplánovanie stretnutie a vytvorenie listu s inštrukciami



Preusporiadanie stretnutí



Vytvorenie pripomienky na vyšetrenie



Prijatie pacienta (plánované)



Prijatie pacienta (neplánované)



Vytvorenie toku práce pre liečbu pacienta



Pridelenie pacienta na zariadenie (oddelenie a lôžko)



Monitorovanie pacientovej prítomnosti



Vytvorenie plánu opakovaného prijatia a prítomnosti pacienta v zariadení



Zaznamenanie pacientovho prepustenia



Vytváranie prepúšťacích listov a sumarizácií



Vytvorenie pokračujúcich výmenných lístkov



Vytvorenie pripomienok pre nasledujúce stretnutia
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Vytvorenie preskripčného záznamu

Zdravotnícka klasifikácia
Komponent zdravotníckej klasifikácie spravuje a používa kategorizačnú schému na sumarizáciu
chorôb, medicínskeho a sociálneho stavu a procesov, ktoré sú spojené so zdravotnou alebo sociálnou
starostlivosťou. Zdravotnícka oblasť môže zahŕňať menšie, detailnejšie zdravotnícke oblasti a naopak
môže byť súčasťou všeobecnejšej zdravotníckej oblasti. Zdravotnícka klasifikácia môže byť založená
na medicínskej špecializácii, ako „geriatria“, „kardiológia“ alebo „gastroenterológia“ atď., alebo na jej
ekvivalentoch pre sociálnu starostlivosť ako „starostlivosť o starších“ alebo „zrakové postihnutie“ atď.
Zdravotnícka oblasť kvalifikuje pacientské udalosti, povolenia, práva a roly zdravotníckych
pracovníkov. Zdravotnícke oblasti predstavujú spoločného menovateľa medzi schémami a samotný
komponent poskytuje službu prekladu medzi hodnotou kódu v určitej schéme a zodpovedajúcim
kódom v inej schéme.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Definovanie a správa zdravotníckej oblasti



Definovanie a správa štruktúry zdravotníckej oblasti



Vyhľadávanie zdravotníckych oblastí podľa mena alebo synonymu

Medikácia
Komponent Medikácia poskytuje základné informácie o liekoch, ich doporučenom spôsobe užívania
a dávkovaní, a informácie o ich užívaní v kombinácii s inými liekmi. Poskytuje iba základné
odporúčania a nemá slúžiť ako komplexný systém preskripcie alebo ako liekopis.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Definovanie a správa liekovej položky



Definovanie a správa pravidiel užívania lieku



Definovanie a správa dávkovania lieku



Definovanie a správa odporúčaného spôsobu použitia lieku



Vyhľadávanie liekov podľa mena alebo zdravotníckej oblasti

Vyšetrenia, objednávky, testy a výsledky
Objednávky sa vytvárajú pre prípad, že majú byť vykonané testy alebo uskutočnené vyšetrenia na
rôznych zobrazovacích a diagnostických zariadeniach. Objednávky vznikajú ako výsledok návštevy
u lekára a sú posielané do príslušného laboratória alebo zariadenia. Na vykonanie podrobného
vyšetrenia môže byť predpísaných aj viac objednávok. Testy vzoriek sú zvyčajne vykonávané so
zachovaním anonymity pacienta, pričom test je identifikovaný číslom vzorky, ktoré je u objednávateľa
priradené k pacientovi. Testy a vyšetrenia vykonávané priamo na pacientovi nie sú anonymné.
Niektoré objednávky sa netýkajú pacientov a iné sú určené na iné ako klinické účely (napr.
zásobovanie). Objednávky môžu byť zoskupené do skupín pre jedného pacienta alebo pre skupinu
pacientov.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Definovanie typu objednávky



Definovanie skupiny objednávok



Prijatie objednávky týkajúcej sa pacienta



Poskytovanie možnosti anonymizácie / pseudonymizácie



Prideľovanie čísiel vzoriek



Prijatie skupinovej objednávky



Prijatie objednávky, ktorá sa netýka pacienta



Prijatie inej ako klinickej resp. diagnostickej objednávky



Prezeranie a korekcia objednávky
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Definovanie procesu vykonania testu



Definovanie typu výsledku vyšetrenia



Zaznamenanie výsledkov vyšetrenia



Manuálne zaznamenanie výsledkov vyšetrenia



Prezeranie výsledkov vyšetrenia



Zaslanie výsledkov vyšetrenia objednávateľovi



Zasielanie správ a upozornení týkajúcich sa výsledkov



Potvrdenie prijatia výsledkov vyšetrenia.

Európska únia

PZS
Tento komponent sa týka zabezpečenia organizačných informácií o oficiálnych orgánoch, súkromných
spoločnostiach a podnikoch činných v oblastiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti, v odpovedi na
požiadavku od akéhokoľvek schváleného procesu. Organizačné informácie
zahŕňajú údaje
o organizačných jednotkách, ich štruktúre (hierarchicky aj maticovo) a ich vzájomných vzťahoch.
Významnou podmnožinou sú poskytovatelia starostlivosti a služieb, ktorí poskytujú služby zdravotnej
a sociálnej starostlivosti rôznych typov a funkcií. Zahŕňajú nemocnice, praktických lekárov, skupiny
poskytovateľov, pomocné disciplíny ako dentisti a optici, terciárne zariadenia ako opatrovateľské
domy, hospice, a tak ďalej.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Poskytovanie organizačných informácií



Poskytovanie informácií o organizačnej štruktúre



Definovanie typu poskytovateľov starostlivosti



Definovanie poskytovateľa starostlivosti



Definovanie organizačnej štruktúry poskytovateľov starostlivosti



Vyhľadávanie poskytovateľa starostlivosti podľa ID poskytovateľa, mena, atď.



Poskytovanie informácií o poskytovateľovi starostlivosti

Zdravotnícke zdroje
Komponent zdravotníckych zdrojov a ich používania obsahuje základné detaily o zdrojoch riadených
alebo používaných organizačnou jednotkou (napr. nemocnicami, klinikami, atď.), ktoré zahŕňajú
ubytovanie na úrovni lôžok, plánovateľné zariadenia ako skenery a hlavné diagnostické zariadenia
a liečebné prostriedky (operačná sála). Sú ním spravované rozvrhy zariadení a tímov. Takisto
poskytuje detaily tímových rozvrhov tak, aby mohla byť zaručená spoločná dostupnosť fyzického
zariadenia a obsluhujúceho a podporného personálu. Na tomto stupni nie je poskytovaná možnosť
vyrovnávania pracovného vyťaženia a optimalizácie rozvrhov.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Definovanie zdroja (sloty tímov a zariadení)



Definovanie zariadenia



Vyhľadávanie zariadenia podľa ID zariadenia



Vyhľadávanie zariadenia podľa definovaných atribútov



Poskytovanie informácií o zariadení



Hlásenia o využití kapacít



Poskytovanie dlhodobých odhadov požiadaviek na kapacity



Hlásenia o pracovnom vyťažení podľa tímu a zariadenia



Poskytovanie pracovných rozvrhov a denníkov podľa tímu a tímového člena



Poskytovanie rozvrhov zariadení a tímov (napr. pre obsadenie operačnej sály a lôžok)



Poskytovanie rozvrhov pohotovosti a zamestnancov
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Alokácia požiadaviek



Zhodnotenie a revízia alokácií



Alokácia hromadných zdrojov
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Čakacie zoznamy
Komponent čakacích zoznamov poskytuje možnosti riadenia žiadostí pre pacienta: interakciu so
zdravotníckym personálom resp. používanie zdravotníckych zariadení.
Kapacita tímov, členov tímov a taktiež aj prostriedky sú vyjadriteľné v jednotkách alebo v slotoch
definovaného trvania – konzultácia alebo nemocničné lôžko na deň sú považované za slot.
Požiadavky (tj. vybavenia alebo objednávky) sú pridelené do slotov, charakter požiadavky stanovuje
koľko slotov bude požadovaných pre jednotlivé špecializované tímy alebo prostriedky. Poradovník
požiadaviek je tvorený ako číselný zoznam usporiadaný podľa príchodov a upravovaný podľa
urgentnosti. Zoznamy sú pripravované pre viaceré tímy a vybavované alokovaním požiadaviek do
slotov.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Definovanie čakacieho zoznamu



Pridávanie požiadaviek do čakacích zoznamov



Prezeranie a správa čakacích zoznamov

Zdravotnícky personál
Komponent zdravotníckeho personálu zaznamenáva detaily
pracovníkoch zamestnaných zmluvne alebo vykonávajúcich
zdravotníctva, ich špecifické pozície a dátumy platnosti.

o jednotlivých zdravotníckych
profesionálnu prax v oblasti

Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Registrovanie zdravotníckeho personálu



Prideľovanie zdravotníckych pozícií zdravotníckemu personálu



Prezeranie miest pôsobenia a poverení zdravotníckeho personálu



Prezeranie zdravotníckych pozícií a špecializácií

Vzťahy pacientov a zdravotníckeho personálu
Zdravotnícky personál vykonáva definované role a je organizovaný v skupinách a tímoch, ktoré sú
určené špecifickými aktivitami v daných oblastiach liečby a starostlivosti. Komponent rolí a tímov
zdravotníckeho personálu definuje role, štruktúru a členskú základňu každej skupiny a tímu. Tieto
štruktúry sú používané na určenie povolenia prístupov zdravotníckeho personálu k pacientským
záznamom, taktiež aj na základe pozície alebo členstva v tíme. Tento business komponent poskytuje
nasledovné indikatívne služby:


Definovanie a správa rolí



Definovanie a správa tímov



Zadelenie rolí v tíme



Definovanie a správa štruktúr tímov a vzťahov medzi nimi



Vyhľadávanie tímov a členov tímov podľa rolí



Zaznamenávanie členstva v tíme

Náklady a ceny
Tento komponent poskytuje prostriedky na zisťovanie cien a nákladov na zdravotníctvo, zdravotnú
starostlivosť a fakturácie platcov. Prostriedky sú k dispozícií pre zaznamenávanie štandardných
jednotkových nákladov pre prvky súvisiace s činnosťou zdravotnej starostlivosti ako napríklad
používanie zariadení, čas vyhradený pre prácu zdravotného personálu, recepty, testy, obrázky
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a fakturačné tarify pre definované činnosti zdravotnej starostlivosti. Skutočné využitie účtovateľných
prvkov je zaznamenávané a teda je možné vypočítať finančné rozpätia a rozdiely.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Žiadosť a vystavenie faktúr pre definované činnosti zdravotnej starostlivosti



Žiadosť o poskytnutie protokolov skutočných nákladov pre definované činnosti zdravotnej
starostlivosti



Protokol cenových rozdielov



Protokol cenových rozpätí



Podpora štandardných nákladov



Podpora fakturačných cien

Klinické údaje
Návšteva pacienta môže zahŕňať množstvo úkonov súvisiacich so zdravotnou starostlivosť. Pre
konkrétny zdravotnícky postup je definovaná množina položiek, ktorá je zaznamenávaná. Tento
komponent poskytuje prostriedky pre definíciu položiek potrebných pre každý prípad stretnutia
s pacientom.


Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:



Definovanie údajových množín



Poskytnutie mechanizmu špecializovaného zberu údajov



Definovanie archetypov

Pravidlá
Dva komponenty, ktoré sa často požadujú pre podporu klinického rozhodovania a riadenia znalostí
zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Avšak vzhľadom k tomu, že obchodné komponenty sú úplne
uzavreté, funkčnosť a dáta (pravidlá) spojené s podporou rozhodovania a riadenia znalostí sú
obyčajne zahrnuté do osobitnej zložky. Niekedy však logika zapríčiňuje, že je súčasťou celkového
procesu a je závislá na interakciách medzi komponentmi, napríklad konkrétne v nadväznosti na cestu
pacienta založenú na podmienkach, stavoch a dostupnosti. Toto sa niekedy nazýva ako modul
pravidiel (Rules Engine). V tomto prípade je logika obsiahnutá vo vnútri tohto komponentu ako
jednoznačne platná komponenta obsahujúca modul pravidiel. Tento komponent by mal obsahovať
databázu pravidiel, ktoré by mali zahŕňať pravidlá pre lekárenskú preskripciu, pravidlá súvisiace
s klinickými procesmi, dátový súbor pravidiel (hodnoty, rozsahy a pod.), formulárové pravidlá, pravidlá
plánovania a riadenia kapacít a pravidlá používané na zlepšenie notifikácie klinických
a administratívnych upozornení. Databáza pravidiel by tiež mala obsahovať zoznamy platných kódov
ako napr. rezortné kódy.
Komponent pre pravidlá bude pripájať dôležité znalostné databázy ako COCH, DARE, ACP alebo
CCTR a postupne sa stane jadrom EBM riešenia v slovenskom eHealthe:
Umožní transformáciu údajov z externých znalostných databáz do systému štandardizovaných
pravidiel expertného systému komponentu a tým pádom ich zjednotenie na jednotnom základe.
Zabezpečí sa tým jednoduché používanie takýchto pravidiel ostatnými komponentmi v rámci procesov
a služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako eZdravotný výkon.
Komponent bude obsahovať:


Adaptéry pre prepojenie s externými znalostnými databázami



Databáza znalostí a pravidiel



Expertný systém pre vyhodnocovanie znalostí a pravidiel



Interpretátor dotazov a otázok



Syntetizátor znalostí



Analytický modul



Modelovací modul pre nastavenie pravidiel zadávania nových znalostí
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Prezentačné rozhranie komponentu bude navrhnuté v NZP.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Definovanie a správa pravidiel



Definovanie a údržba tabuľky kódov



Definovanie upozornení a platnosti pravidiel



Vyhľadanie pravidla, upozornenia a kódu podľa názvu



Protokol o použití pravidla, upozornenia a kódu

Klinické kódovanie a údajové množiny
Tento komponent riadi vytváranie údajových množín, na základe klinických údajov, ktoré by mali byť
zaznamenané pre lekárske situácie a pracovné postupy. Údaje sú poskytované anonymne, konkrétny
pacient nie je identifikovateľný.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Vytváranie údajových množín na základe návštev pacientov u poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti



Získavania údajových množín z klinických údajov



Poskytovanie služieb pre anonymizáciu a pseudononymizáciu údajov



Vytváranie výstupov pre konkrétne prípady

Preskripcia
Preskripcia je proces predpisovania lieku resp. liečby pre pacienta v súvislosti s indikovanými
diagnózami. Súčasťou tohto procesu sú výber a kontrola liečiv, vydanie receptu a tiež zápis výsledku
preskripcie do záznamu pacienta. Tento komponent definuje údajové množiny pre ukladanie
výsledkov procesu preskripcie a poskytuje funkcie nad týmito množinami.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Výber lieku pre indikované diagnózy priamo alebo v interakcií s komponentom Medikácie



Kontrola preskripcie v interakcii s komponentom Medikácie (kontrola dávkovania, nežiaducich
účinkov, interakcií, kontraindikácií, súladu s vekom, pohlavím a diagnózami pacienta)



Kontrola PZS na oprávnenie predpísania lieku



Kontrola poistného vzťahu PZS pri predpisovaní lieku



Kontrola overenia alternatív pri výbere lieku lekárom



Vydanie jednorazového elektronického receptu



Vydanie dlhodobého elektronického receptu



Tlač receptu vrátane generovania čiarového kódu na identifikovanie receptu



Zápis preskripcie do záznamu pacienta (vrátane výsledkov jednotlivých kontrol)



Automatické ukončenie platnosti receptu pri exspirácií receptu



Manuálne ukončenie platnosti receptu so zadaním dôvodu ukončenia platnosti



Znovuobnovenie exspirovaného receptu alebo receptu, ktorému bola manuálne ukončená
platnosť so zadaním dôvodu znovuobnovenia receptu

Dispenzácia
Dispenzácia je proces výdaja lieku v lekárni, ktorý zahŕňa kontrolu, prípadnú substitúciu a konzultáciu
pacienta s lekárnikom. Tento komponent definuje údajové množiny pre ukladanie výsledkov procesu
dispenzácie a poskytuje funkcie nad týmito množinami.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Vyhľadanie receptu lekárňou na základe identifikácie pacienta alebo receptu



Informovanie sa o obsahu elektronického receptu
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Overenie platnosti receptu



Substitúcia lieku s podporou vyhľadania generických liekov a zadaním dôvodu substitúcie



Kontrola poistného vzťahu



Kontrola preskripcie v interakcii s komponentom Medikácie (kontrola dávkovania, nežiaducich
účinkov, interakcií, kontraindikácií, súladu s vekom, pohlavím a diagnózami pacienta) pri výdaji
lieku



Vydanie lieku na základe elektronického receptu



Tlač informácie o vydanom lieku



Zápis dispenzácie do záznamu pacienta (vrátane substitúcie a výsledkov jednotlivých kontrol)



Zápis záznamu o úhrade poplatku alebo doplatku

Zdravotnícke analýzy
Tento komponent poskytuje zdravotníckym profesionálom a ďalším používateľom (NCZI, MZ SR,
ÚVZ, ÚDZS atď.) štatistické a analytické funkcie nad údajmi zbieranými pre tieto účely v dátovom
sklade (DWH). Komponent realizuje aplikačnú biznis logiku potrebnú pre požadované štatistiky
a analýzy a jeho súčasťou bude dátový sklad (DWH). DWH bude obsahovať údaje
v depersonifikovanej forme (bez osobných údajov pacientov). Cieľom je vytvoriť výstupy s pridanou
hodnotou pre profesionálov a riadiacich pracovníkov za účelom postupného zlepšovania procesov
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Štatistiky aktivít vykonávaných v jednotlivých procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti
– kto, čo, koľko je predpisované a pod (v prvej etape ESO pre procesy preskripcie, dispenzácie
a medikácie).



Analýzy predpisovaných liekov podľa liekových kategórií, indikačných skupín, výrobcov a pod.



Analýzy vydávaných liekov podľa liekových kategórií, indikačných skupín, výrobcov a pod.



Kvantitatívne a kvalitatívne štatistiky a analýzy podľa PZS (kontrola odbornej kvality PZS
a finančnej efektívnosti PZS pri predpisovaní)



Kvantitatívne a kvalitatívne štatistiky a analýzy podľa lekární (kontrola finančnej efektívnosti
lekární pri substitúciách a výdaji liekov)



Detekcia podvodov (fraud detection)



Analýza nákladov a „what-if“ analýzy preskripcií, substitúcií a výdajov liekov
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Obr. 44 – Architektúra Business inteligence pre 3.vlnu
Nástroje Business Intelligence v 3. vlne eHealth
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Aplikačný komponent je členený na nasledovné časti:


Moduly prístupu k eHealth datám – zabezpečujú pripojenie na integračný hub a vstupné
operácie s dátami ako extrakcia, depersonifikácia a data-mining so zdrojových dát



Dátové úložisko a metadáta – tvoria aplikačné jadro systému



Služby Business Inteligence – umožnia sofistikované používanie komponentu



Užívatelia a ich MIS získajú prístup cez národný zdravotný portál

Telemedicína
Aplikačný komponent telemedicína zabezpečí podporu služieb pre tele-monitoring, tele-rádiológiu,
tele-starostlivosti, tele-dermatológiu a podobne nad bežnú úroveň ostatných aplikačných
komponentov.
Tele-konzultácie a virtuálne konzílium budú realizované na úrovni modulov prezentačnej vrstvy, kde
budú v špeciálnych stránkach EZKO ukladané aj dáta ostatných aplikácii komponentu.
Dôležitou úlohou tohto komponentu je zabezpečiť systémovú úroveň telemedicínskych aplikácii. Pre
každú oblasť telemedicíny bude na integračnom hube eHealth nasadená s nasledujúcimi generickými
časťami:


Adaptéry pripájúce externé systémy a monitorovacie zariadenia– kominikačný aplikačný
interface na ESB



Modul tvorby telemedicínskych údajov



Modul distribúcie telemedicínskych údajov



Modul interpretácie telemedicínskych údajov

Každá telemedicínska aplikácia vrámci aplikačného komponentu bude využívať prezentačné služby
NZP.
Tento aplikačný komponent poskytuje nasledovné indikatívne funkcie:


Procesy registrácie používateľov telemonitoringu



Expertná automatická analýza údajov telemonitoringu



Notifikácie a riešenia na základe analýzy údajov



Nastavenie procesov spracovávania telemedicínskych dát
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Tvorba sietí oprávnených používateľov



Výmena špecifických telemedicínskych dát medzi oprávnenými používateľmi

Európska únia

Aplikačné služby eHealth
Táto časť popíše aplikačné služby eHealth riešenia, ktoré priamo podporujú špecifické požiadavky
konkrétnej zdravotnej domény eHealth riešenia. Tieto eHealth služby a podporné business
komponenty sú plne závislé od špecifickej podstaty eHealth požiadaviek, ktoré sú predmetom
riešenia. Pre účely tohto dokumentu sú tieto služby zoskupené do služieb:


Elektronického zdravotného záznamu



Zdravotnej domény



Zdravotných registrov

Služby elektronického zdravotného záznamu (EHR)
Tieto služby sú zodpovedné za umožnenie získania dát (zo zdrojových systémov), uloženie,
sumarizovanie a poskytnutie prístupu k zdravotným záznamom pacienta, v sumárnom aj detailnom
formáte. Tieto služby sú centrálne pre všetky eHealth riešenia a predstavujú ústrednú funkcionalitu
eHealth integračného hub-u. EHR služby sú podporované Sumárnym Klinickým Úložiskom Dát
(Summary Clinical Data Repository - SCDR), ktoré obsahuje minimálnu množinu pacientskych dát
a dát o vyšetreniach na podporu vysokého percenta všetkých požiadaviek na pacientske zdravotné
informácie na sumárnej úrovni. Prostredníctvom eHealth integračného hub-u sú publikované
nasledovné EHR služby vo forme webových služieb a postavených na formáte správ subset EHR
podla CEN13606


Služby prístupu k EHR – poskytované na dotazovanie a získanie sumárnych pacientskych dát
a dát o vyšetreniach z SCDR



Služby aktualizácie EHR – umožňujú participujúcim klinickým systémom aktualizovať SCDR



Služby orchestrácie EHR procesu – spravujú a vykonávajú procesné toky činností alebo
orchestrácií, ktoré kontrolujú interakciu podporných služieb eHealth „hub-u“ potrebných na
výkon EHR služieb. Toto môže zahŕňať orchestráciu Integračných služieb, Bezpečnostných
služieb a Služieb eHealth domén



Služby business pravidiel EHR – spravujú a vykonávajú business pravidlá asociované
s výkonom EHR služieb. Obchodné pravidlá majú rozsah od jednoduchých validácií až po
komplexnú business logiku

Služby zdravotných domén
Služby zdravotných domén sú množinou eHealth služieb zodpovedných za umožnenie získania dát
(zo zdrojových systémov), uloženie a poskytnutie prístupu k špecifickým informáciám zdravotných
domén (napríklad ePreskripcia, eMedikácia, eAlokácia.) v sumárnom aj detailnom formáte. Tieto
služby sú centrálne pre všetky eHealth riešenia a riadia prístup k detailným informáciám o klinických
vyšetreniach pacientov. Tieto služby sú tiež používané na získanie detailných informácií o klinických
vyšetrenia pacientov, ktoré sú sumarizované EHR službami. Prostredníctvom eHealth integračného
hub-u sú publikované nasledovné služby z každej požadovanej zdravotnej domény (ako napr.
laboratóriu alebo lekáreň) a to vo forme webových služieb postavených na formáte správ openEHR
subset:


Služby prístupu k zdravotnej doméne - poskytované na dotazovanie a získanie dát zdravotnej
domény zo zdrojového systému domény



Služby aktualizácie zdravotnej domény - umožňujú participujúcim klinickým systémom
aktualizovať SCDR zdrojovej domény



Služby orchestrácie procesu zdravotnej domény - spravujú a vykonávajú procesné toky
činností alebo orchestrácií, ktoré kontrolujú interakciu podporných služieb eHealth „hub-u“
potrebných na výkon služieb konkrétnej zdravotnej domény



Služby business pravidiel zdravotnej domény - spravujú a vykonávajú business pravidlá
asociované s výkonom všetkých služieb konkrétnej zdravotnej domény
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Zdravotné registre
Služby zdravotného registru sú množinou eHealth služieb zodpovedných za udržovanie indexov
centrálneho eHealth registru. Zdravotné registre riadené touto množinou služieb zahŕňajú register
pacientov, zdravotníckych profesionálov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, liekov a pod. Tieto
služby poskytujú funkcionality indexovania, prístupu, aktualizácie a párovania pre každý z vybraných
registrov. Prostredníctvom eHealth integračného hub-u sú publikované nasledovné služby a to vo
forme webových služieb postavených na formáte správ subsetu openEHR podla CEN13 606:


Služby prístupu k zdravotnému registra – poskytnuté na vyhľadanie, vybratie a získanie dát zo
zdravotného registra



Služby aktualizácie zdravotného registra - umožňujú participujúcim klinickým systémom
aktualizovať zdravotné registre s novými alebo zmenenými informáciami



Služby orchestrácie procesu zdravotného registra - spravujú a vykonávajú procesné toky
činností alebo orchestrácií, ktoré kontrolujú interakciu podporných služieb eHealth „hub-u“
potrebných na výkon služieb zdravotného registra



Služby business pravidiel zdravotného registra - spravujú a vykonávajú business pravidlá
asociované s výkonom služieb zdravotného registra

Architektúra EHR brány
Základom aplikačnej architektúry bude EHR brána, ktorej hlavnou úlohou je pripojenie aplikačných
komponentov prostredníctvom služieb nadstavby dátovej základne ku jej časti realizovanej formou
archetypov. Architektúru EHR brány popisuje nasledujúci diagram.
Obr. 45 – Diagram znázorňujúci architektúru EHR brány

EHR brána je integračný komponent, ktorý sprístupňuje jadro aplikačnej logiky riešenia štandardnými
archetypovými dotazmi pre vytváranie, modifikáciu a vyhľadávanie EHR a demografických záznamov
v údajovej základni modelovanej použitím archetypov a šablón pri použití dohodnutej terminológie.
Navrhovaná EHR tak bude nadstavbou štandardného integračné hubu navrhnutá špeciálne pre
potreby eHealth riešení.
EHR brána umožňuje EHR aplikáciám (aplikačným komponentom) realizovať nasledovný rozsah
funkcionality:
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Vytvárať, modifikovať a logicky vymazávať záznamy založené na OpenEHR archetypoch
a šablónach a v on-line režime zabezpečiť validáciu užívateľských vstupov podľa obmedzení
definovaných archetypmi a šablónami



Zabezpečiť prístup na terminologický server a jeho podriadené zložky s cieľom rozšírenia
a komunikácie kódovaných zložiek aplikačných vzťahov



Vytvárať výbery definované v editore archetypových výberov a na ich základe zabezpečiť
vyhľadávanie záznamov, odpovedajúcim zvoleným kritériám v ktorejkoľvek časti otvorenej
transakcie aplikácie nad dátovými štruktúrami



Spravovať logickú časť dátového cache získaného segmentu EHR záznamu prostredníctvom
nadefinovaného výberového kritéria



Využívať bezpečnostné, demografické a identifikačné služby pre bezpečné transakcie a správu
záznamov



Bezpečne a zaistene prepínať prístup aplikácie k rôznym dátovým štruktúram, definovanými
prostredníctvom šablón nad archetypmi medzi jednotlivými EHR záznamami v rámci jednej
aplikačnej transakcie



EHR brána bude zabudovaná ako modul do klientskych aplikácií na základe hrubého klienta,
alebo môže byť serverovou aplikáciou pre prístup z tenkého klienta použitím web prehliadača.
Vo svojej podstate je to objektovo orientovaná aplikácia so sústavou modelov objektových tried
realizovateľných ako služby v servisne orientovanej architektúre. Obdobne sú aj funkcie
nadstavby dátovej základne prístupné ako služby, čím sa zjednocuje spôsob komunikácie
aplikačných komponentov

Aplikačný komponent
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali jednotlivým aplikačným komponentom a ich
indikatívnym funkciám. V tejto časti sa zameriame na to, čo má každý aplikačný komponent spoločné,
na jeho generický model v abstraktnej rovine architektúry.
Aplikačný kompoment môžeme modelovať s pohľadu jeho pripojenia na integračný hub, či klasicky
alebo v dátovej rovine cez adaptér EHR brány. Dôležité je, aby bola oddelené integračná logika od
aplikačnej logiky a dátových vrstiev.
Štruktúra jednotlivého aplikačného komponentu je vyjadrená nasledovným diagramom.
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Obr. 46 – Diagram znázorňujúci generický model aplikačného komponentu

Aplikačná logika aplikačného komponentu môže pristupovať k dvom typom údajov:


aplikačné dáta v entitno-relačnej resp. objektovej štruktúre



klinické a demografické archetypované dáta

V rámci prístupu ku aplikačným dátam sa aplikačná logika aplikačného komponentu riadi princípmi
servisne orientovanej architektúry a zabezpečuje všetky potrebné aktivity potrebné k pokrytiu celého
životného cyklu aplikačných dát od ich vzniku až po ich vymazanie. Iné aplikačné komponenty
a externé IS nemôžu pristupovať priamo k aplikačným dátam, môžu iba používať publikované služby
aplikačného komponentu vo vrstve webových služieb.
V rámci prístupu ku klinickým a/alebo demografickým údajom je prístup k dátam delený podľa pokrytia
životného cyklu údajov aplikačnou logikou aplikačného komponentu:


klinické alebo demografické údaje, ktorých životný cyklus riadi daný aplikačný komponent sú
pristupované bez obmedzení



údaje, ktorých životný cyklus riadi iný aplikačný komponent môžu byť iba čítané. Na rozdiel od
prístupu k aplikačným dátam nie je prístup ku klinickým a demografickým údajom limitovaný
na použitie služieb príslušných aplikačných komponentov

Aplikačná logika je vystavená prostredníctvom vrstvy webových služieb na integračný hub. Vybrané
funkcie môžu byť prístupné interným komponentom eHealth systému (interné služby), iné služby môžu
byť dostupné aj externým aplikáciám (verejné služby).
Ďalším kanálom prístupu ku aplikačnej logike je národný zdravotný portál (NZP), ktorý sprostredkuje
služby publikované na integračný hub jeho používateľom formou používateľského rozhrania
realizovaného formou tenkého klienta (použitím internetového prehliadača).
Prístup k archetypovaným klinickým a demografickým údajom zabezpečuje modul prístupu k EHR
bráne, ktorého dekompozícia je zachytená na nasledovnom diagrame.
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Obr. 47 – Diagram znázorňujúci modul prístupu k EHR bráne pre aplikačný komponent

Špecifikácia klinického obsahu
Archetypmi sú plne popísané príslušné klinické domény (napr. výstupná správa), určité atribúty
archetypov môžu byť viazané na použitie konkrétnej terminológie (napr. kód diagnózy na výstupnej
správe). Použitie archetypu v konkrétnej situácii (napr. výstupná správa z ambulantného ošetrenia je
iná ako po operácii v nemocnici) je zachytené šablónami. Šablóny umožňujú pomerne komplexné
operácie nad dátami a v spolupráci s archetypovým dotazovacím jazykom (archetype query language)
umožňujú výbery dát podľa špecifikovaného účelu do dátovej podmnožiny, dátovej kocky a nad nimi
robiť potom napríklad štatistické a iné množinové operácie.
Operatívny obsah
Tvorba a generovanie kódu na základe znalostnej štruktúry dát vo forme archetypov predstavuje
výrazný prvok racionalizácie tvorby aplikácii v prostredí dátových štruktúr s klinickým obsahom. Editor
šablón umožňuje v jednom procese vygenerovať šablónu, ktorá operuje nad jedným alebo mnohými
archetypmi s výberom prvkov archetypu, ktorý je relevantný pre danú šablónu buď vo forme
povinného údaja pre vstupno-výstupnú operáciu, alebo vo forme voliteľného údaja. Súčasne editor
šablón dáva vizuálnu podobu zvolených dátových prvkov archetypu, umožňuje akceptovať
maskovanie, dátové typy a v archetypoch definovane rozsahy povolených hodnôt premenných, čím sa
šablóna zároveň stáva aj kontrolným nástrojom definujúcim základný kvalitatívny a formálny rozsah
spracovávaných údajov pre vstupno-výstupné operácie. Šablóna umožňuje zahrnúť aj výbery dát
podľa nastavených kritérií a tým tvorbu dátových subsetov podľa požiadavky zadávateľa.
Šablóny rovnako umožňujú jednoznačné modelovanie údajov vo forme štandardných XML schém
zrozumiteľných a spracovateľných aj mimo aplikačného komponentu.
Transformačné skripty
Pre komunikáciu s externými aplikáciami (resp. IS) je často potrebné transformovať informáciu do
iného formátu. Použitie archetypov pri modelovaní
klinických domén je predpokladom pre
jednoznačné transformačné skripty umožňujúce priamy preklad archetypovaných dát do rôznych
formátov, napríklad štandardy CEN EN 13606.
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Zobrazenie v závislosti na obsahu
Transformáciou XML je možné archetypované údaje zobraziť vo forme HTML používateľom tenkého
klienta (internetového prehliadača) alebo vo forme PDF pripraviť formát vhodný pre tlač resp. prenos
informácií na elektronických nosičoch.
4.4.4.7

Nadstavba dátovej základne

Pri budovaní jednotnej údajovej základne je potrebné paralelne vybudovať nadstavbu dátovej
základne poskytujúcu základné služby potrebné pre jej správu a prevádzku. Hlavné komponenty
nadstavby sú:


Terminologické služby



Správa archetypov



Správa šablón



Správa dotazov na dáta

Obr. 48 – Základná struktura pre funkčný blok nadstavba údajovej základne
Nadstavba údajovej základne

Terminologické
služby

Správa
archetypov

Správa
šablón

Správa dotazov
na dáta

Komponenty nadstavby dátovej základne sú v ďalšej časti bližšie popísané.
Terminologické služby
Terminologické služby je potrebné pre celý systém eHealth zabezpečiť vybraným vhodným
terminologickým serverom, v ktorom budú centrálne uložené všetky dáta, ktoré majú terminologický,
alebo administratívne tabuľkový charakter. Typickými terminologickými databázami sú SNOMED CT slovník lekárskych pojmov, ICT10 – slovník výkonov, LOINC – slovník názvoslovia pre laboratórne
vyšetrenia a pod. Pre zabezpečenie práce nad terminologickými slovníkmi a údajmi bude potrebné
zabezpečiť editor pre tvorbu logických podmnožín termínov. Bude nevyhnutný napr. pre terminológiu
SNOMED CT, ktorej kompletný preklad do slovenčiny potrvá niekoľko rokov. Bude sa preto prekladať
po logických celkoch, ktoré sa vyberú a uložia editorom v angličtine a zároveň sa vytvorí priestor na
uloženie a sprístupnenie prekladov vybranej podmnožiny termínov.
Pre maximálnu prístupnosť termínov servera v IS na celom Slovensku je potrebné mať možnosť
vytvárať repliky terminologického servera pre vybrané doménu do tzv. cache serverov.
Predpokladáme, že v cieľovom stave bude počet cache serverov niekoľko desiatok podľa počtu IS,
ktoré budú využívať služby terminologických serverov, podľa počtu domén, ktoré budú spojené
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s terminológiou a aj podľa postupu prekladu SNOMED CT do slovenčiny. Pre potreby pilotného
overenia nepredpokladáme počet cache serverov väčší než 5. Terminologický server musí byť
vybavený mechanizmom kontroly prístupových práv užívateľov k vybraným častiam terminologického
obsahu servera - cache serverov.
Správa archetypov
Archetyp je opakovane použiteľný, formálny model doménového pojmu. Archetypy sa spravidla
vytvárajú a modifikujú editormi archetypov. Keďže archetypy sú medzinárodne voľne dostupné
a šíriteľné, v prvom priblížení sa vyberú archetypy z celosvetovej knižnice archetypov. Vybrané
archetypy je potrebné preložiť do slovenčiny a posúdiť odbornou komisiou lekárov z hľadiska pokrytia
znalostnej domény predmetným archetypom a jeho štruktúrou. Je potrebné zabezpečiť, aby
názvoslovie prvkov archetypov a ich popis boli definované terminológiou SNOMED CT.
Obdobne archetypy, vytvorené odborníkmi v rámci výstavby e-Healthu na Slovensku budú ponúknuté
medzinárodnej komunite (komunikáciu, dostupnosť a výmenu spravuje celosvetovo organizácia
ProRec). Medzinárodná komunita podrobí slovenské archetypy analýze a pripomienkovaniu pred ich
zaradením do medzinárodnej ponuky. Týmto je zabezpečená medzinárodná spätná väzba
a spolupráca odborníkov z oblasti medicíny pri tvorbe a využívaní archetypov na tvorbu informačný
modelov dát vrátane znalostnej štruktúry, čo je hlavným prínosom archetypov pri uložení, správe
a využívaní údajov v oblasti medicíny.
Je potrebné umožniť, aby vytvorené resp. modifikované archetypy mohli byť uložené v národnom
registri archetypov, ktorého správu a prepojenie na medzinárodné štruktúry (repozitory archetypov
v EuroRec) bude zabezpečovať prevádzkovateľ eHealth riešenia (NCZI).
Správa šablón
Archetypy sa navzájom kombinujú pomocou šablón (tamplates) podľa kontextu ich použitia. Šablóny
sa spravidla vytvárajú a modifikujú v prostredí editora šablón. Ich účelom je prístup, zobrazenie
a práca s dátami nad archetypmi v rôznych kontextoch. Editor musí zabezpečiť také podmienky, aby
v jednej šablóne mohol byť zahrnutý ľubovoľný počet archetypov. Ďalšia požiadavka na funkcionalitu
editácie a správy šablón je možnosť v rámci šablóny určovať, ktoré položky archetypov sú povinné,
voliteľné resp. úplne neprístupné.
Šablóny budú využívané rôznymi aplikáciami na vstup a výstup dát, a tiež pri definícii rozhraní medzi
jednotlivými komponentmi eHealth riešenia. Podobne ako archetypy, aj šablóny budú uložené
v národnom registri a sprístupňované všetkým spoločnostiam vytvárajúcim aplikácie v rámci eHealth
a dodávateľom IS pre sprístupňovanie zdrojov centrálnych eHealth.
Archetypy a šablóny sa spravidla nevytvárajú v jednom kroku. Je potrebné umožniť lekárom podrobiť
archetypy a šablóny revízii a zmenovému riadeniu, tak aby čo najlepšie vyhovovali medicínskej praxi.
Koncepcia archetypov zabezpečuje, že zmena archetypu a šablóny neohrozuje konzistentnosť dát
uložených pred ich zmenou. Služby správy šablón musí spravovať riadenie verzií, upravené šablóny
musia byť publikované do medzinárodných registrov a sprístupnené odbornej verejnosti. Správa
šablón musí pokryť procesy počas celého životného cyklu šablóny od jej vzniku až po publikovanie
aktualizovaných verzií.
Je potrebné zabezpečiť vytvorenie odborných komisií užívateľov a prideliť im rozhodovaciu právomoc
nad skupinami archetypov a šablón. Pri tvorbe komisií je možné každému členovi odbornej skupiny
určiť prístupové práva, ktoré sú súvisiace s jeho rolou a vedomostnou doménou príslušnou danej
skupine užívateľov.
Správa dotazov na dáta
Pre vyhľadávanie údajov v archetypovo orientovaných štruktúrach je potrebné umožniť tvorbu
štandardných, znovu použiteľných dotazov na výbery dát. K tomu je potrebné zabezpečiť služby
archetype query editora. Je potrebné, aby tvorba výberových kritérií bola intuitívna, podporovaná
existujúcimi štruktúrami informačného modelu, ktorých jednotlivé časti sú automaticky ponúkané pri
tvorbe výberov z zefektívňujú prácu pri definovaní dotazov. Výbery nad existujúcimi kolekciami zdrojov
budú súčasťou práce na vývoji znalostných zdrojov a štruktúr predstavovaných archetypmi a výsledky
týchto činností budú zdieľané prevádzkovateľom eHealth riešenia všetkým zainteresovaným stranám.
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Obdobne ako pri archetypoch a šablónach, otestované štandardné dotazy a typické výberové kritériá
budú ukladané do národného registra pre ich opakované využitie tvorcami aplikácií.
4.4.4.8

Dátový štandard

Pre úspešné fungovanie slovenského eHealth v globálnom priestore je jednou z kľúčových vlastností
kandidátskej architekty voľba použitia takých dátových štandardov, ktoré budú vyhovovať
požiadavkám zdravotníckej informatiky nielen dnes, ale hlavne v dlhodobom časovom horizonte
a umožnia plnenie požiadaviek interoperability v EU priestore. Dôležité sú najmä oblasti:


Požiadaviek na referenčnú architektúru elektronických zdravotných záznamov (EHR)



Požiadaviek na komunikáciu – výmenu údajov z EHR
zdravotnú starostlivosť



Požiadavka na stanovenie terminologických štandardov

medzi subjektami poskytujúcimi

Základné požiadavky na stanovenie dátových štandardov je treba riešiť komplexne, pretože majú
rozhodujúci vplyv na štruktúru dátovej základne. Pre každú z týchto oblastí existuje niekoľko možných
riešení, v ktorých je zhmotnené know-how ich tvorcov a konfrontácia výsledku ich práce s realitou.
Slovensko má výhodu, že pri rozhodovacom procese sa môže oprieť o skúsenosti iných krajín, ktoré
podobné rozhodnutia urobili v minulosti.
Obr. 49 – Základná štruktúra pre funkčný blok dátový štandard
Komponenty pre dátové štandardy

Klinické dáta
(EHR)

Demografické dáta

Klinické dáta

Administratívne
číselníky

Po obsahovej stránke sa dáta eHealth dajú rozdeliť do štyroch základných logických celkov:


Klinické dáta (EHR)



Demografické dáta



Aplikačné dáta



Administratívne číselníky

Na základne výberu alternatívy pre dátový model EHR bude dátový model EHR realizovaný na
platforme openEHR a na základe výberu alternatívy pre dátový model údajovej základne bude dátový
model referenčnej údajovej základne ( demografické dáta a administratívne číselníky) na platforme
archetypov. V praxi to bude znamenať, že budú optimálne aplikované tieto normy:
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ISO/TS 18308: Technická špecifikácia požiadaviek na architektúru EHR
Štandard ISO/TS 18308: Požiadavky na architektúru elektronických zdravotných záznamov (angl.
Requirements for an Electronic Health Record Architecture) definuje požiadavky vzťahujúce sa na
referenčnú architektúru EHR. Nejedná sa o funkčné požiadavky, ale o klinické a technické požiadavky
na architektúru záznamu na architektúru systémov, ktorá bude podporovať použitie, zdieľanie
a výmenu elektronických zdravotných záznamov medzi rôznymi sektormi zdravotníctva, rôznymi
krajinami a rôznymi modelmi poskytovania zdravotnej starostlivosti.
CEN EN 13606:2006: Elektronická komunikácia zdravotných záznamov
Norma STN EN 13606 bola prijatá technickou komisiou TC 251 „Zdravotnícka informatika“ európskej
štandardizačnej organizácie CEN. Jej účelom je definovať presnú a stabilnú informačnú architektúru
pre potreby tvorby a prenosu elektronických zdravotných záznamov týkajúcich sa jednotlivých
subjektov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom je zabezpečiť vzájomnú previazanosť
systémov a ich komponentov pri výmene údajov z elektronických zdravotných záznamov tak, aby bolo
zabezpečené zachovanie významu zdravotných údajov zaznamenaných lekárom a tiež dôvernosť
a bezpečnosť týchto údajov. Definuje schému záznamu zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺňa
podmienky zdieľania záznamov medzi ľubovoľnými systémami a službami pri primárnej a sekundárnej
zdravotnej starostlivosti, podpore rozhodovania a manažmente kvality.
Ďalšie normy a štandardy
V rámci platformy openEHR je aplikovaných celý rad ďaľších noriem a medzinárodných štandardov .
Organizácia OpenEHR sa zapája do štandardizačných procesov ako v Európe (CEN TC 251) tak na
medzinárodnej úrovni (ISO a HL7) a jej cieľom je zabezpečiť kompatibilitu špecifikácií OpenEHR
s aktuálnymi a pripravovanými štandardmi zdravotníckej informatiky. Vo svojich špecifikáciách sa tiež
snaží zohľadniť skúsenosti z praxe pri rôznych implementáciách. Použitie niektorého štandardu
v OpenEHR obvykle znamená, že sú definované množiny tried, ktoré ho namapujú na systém
údajových typov OpenEHR, alebo objekty zapúzdria resp. vyjadria iným kompatibilným spôsobom, čo
umožní vytvoriť úplne koherentné OpenEHR systémy pri podpore kompatibility s inými štandardmi.
Kategórie štandardov relevantných v kontexte OpenEHR:








Štandardy definujúce požiadavky a kritéria zhody pre normatívne porovnanie OpenEHR
s inými štandardmi:


ISO/TR 20514: Zdravotnícka informatika — Elektronický zdravotný záznam —Definícia,
rozsah a kontext



ISO/TS 18308: Technická špecifikácia požiadaviek na architektúru EHR

Štandardy, ktoré ovplyvňujú návrh špecifikácií OpenEHR:


Štandardy OMG HDTF (Health Domain Task Force) – všeobecný návrh



CEN EN 13606:2006: Elektronická komunikácia zdravotných záznamov



CEN HISA 12967 3: Architektúra služieb zdravotníckej informatiky (Health Informatics
Service Architecture) – Výpočtový pohľad

Štandardy, ktoré ovplyvnili návrh archetypov a šablón OpenEHR:


CEN HISA 12967 2: Architektúra služieb zdravotníckej informatiky (Health Informatics
Service Architecture) – Informačný pohľad



CEN ENV 13940: Kontinuita starostlivosti

Štandardy použité alebo referencované v rámci OpenEHR


ISO 8601: Syntax pre vyjadrenie dátumu a času



ISO 11404: Dátové typy so všeobecným použitím



HL7 UCUM: Jednotné kódovanie merných jednotiek



HL7v3 GTS: Syntax všeobecného určenia času



HL7v3 doménové terminológie a slovníky



IETF RFC 2440 – openPGP
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Klinická terminológia
Na základe výberu alternatívy pre klinickú terminológiu bolo stanovené, že bude použitá klinická
terminológia SNOMED CT . Klinická terminológia je fundamentálnym komponentom eHealth. Tvorí
obsah všetkých participujúcich informačných systémov v zdravotníctve. Pre potreby počítačového
spracovania klinickej informácie
nestačí vytvoriť systém vlastnej terminológie, je potrebné
k ontologickej štruktúre doplniť systém kódovanej reprezentácie obsiahnutých pojmov. Obzvlášť
dôležité je navrhnúť systém terminológie tak, aby boli zohľadnené požiadavky na sémantickú
interoperabilitu, ktorej dôležitosť v európskom priestore stále rastie.
SNOMED CT je všeobecná klinická terminológia, ktorej obsah určuje tvorbu zdravotníckej
dokumentácie, uchovávanie a vyhľadávanie zdravotníckych údajov, analýzu týchto údajov
a vykazovanie. Predstavuje štruktúrovanú množinu opisných výrazov používaných v klinickej praxi.
Tieto termíny opisujú zdravotnú starostlivosť o pacientov, diagnózy, znaky a príznaky, chirurgické
výkony, liečbu, lieky a tiež pojmy použité pri administratívnych procesoch. Tvorbu a správu
terminologického systému má na starosti štandardizačná organizácia IHTSDO.
Združenie OpenEHR v spolupráci s NHS Connecting for Health definovalo spôsoby technického
previazania medzi archetypmi a šablónami definovanými v OpenEHR a SNOMEDom CT. Koncepty
(identifikátory konceptov) sú plne podporovanou hodnotou resp. názvom atribútov týchto štruktúr a je
pomocou nich možné začleniť prvky terminologického systému priamo do architektúryelektronických
zdravotných záznamov. Výsledkom je architektúra, kde je možné jednoznačne určiť korektnú množinu
atribútov pri návrhu kódovaných dátových uzlov v archetype a tiež mapovanie
post koordinovanýchvýrazov k nim. Výstupom spolupráce OpenEHR s IHTSDO je tiež vytvorenie
jazyka pre tvorbu dynamických terminologických subsetov zo SNOMEDu CT aj iných terminologických
systémov pre použitie v systémoch elektronických zdravotných záznamov.
Predpoklady postupnej implementácie klinickej terminológie
Postupná implementácia klinickej terminológie SNOMED CT v rámci programu eHealth bude
podmienená splnením viacerých predpokladov:


Pre úspešnú implementáciou eHealth bude potrebné považovať terminológiu za prioritu,
nakoľko vytvára základ obsahu údajov spracovávaných v informačných systémoch.



Adopciu terminologického štandardu je potrebné úzko skĺbiť s harmonizáciou používaných
katalógov, číselníkov a nomenklatúr, respektíve tieto zdroje údajov bude potrebné prepracovať
tak, aby okrem terminologickej harmonizácie získali nový obsah v kontexte s novými
požiadavkami spojenými s elektronizáciou zdravotníctva.



Prioritou bude legitímna účasť Slovenska v organizácii IHTSDO a z toho vyplývajúca
kompetencia pre tvorbu národnej verzie.



Prekladom a lokalizáciou terminológie SNOMED CT budú získané termíny reprezentujúce
slovenské lekárske názvoslovie, ktoré by bez tohto podnetu spontánne nevznikli



Proces prekladu je potrebné riadiť tak, aby boli prednostne preložené a lokalizované pojmy,
ktoré zodpovedajú oblastiam, reprezentujúcich aktuálne priority elektronizácie zdravotníctva.



V súvislosti s osadením terminológie do prostredia slovenského zdravotníctva vznikne potreba
vytvorenia kompetenčného centra zodpovedného za preklad a lokalizáciu, vzdelávanie,
implementáciu a distribúciu klinickej terminológie.



Klinickú terminológiu bude možné a žiaduce využiť vo všetkých zdravotníckych aplikáciách
a informačných systémoch, ktoré pracujú, vyhodnocujú a vymieňajú zdravotnícke informácie.

4.4.4.9

Dátová základňa

Pri postupnom budovaní eHealth na Slovensku je veľmi dôležité brať do úvahy cieľový stav údajovej
základne, ktorý je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obr. 50 – Základná štruktúra pre funkčný blok dátová základňa
Jednotná údajová základňa

Registre (JRÚZ)

Aplikačné dáta aplikácie Z

Aplikačné dáta aplikácie Y

Aplikačné dáta aplikácie X

Druhá vlna budovania eHealth

Aplikačné dáta eAlokácie

Aplikačné dáta ePreskripcie

Aplikačné dáta eMedikácie

Aplikačné dáta EZKO
(vrátane PHR)

Administratívne dáta
(číselníky)

Demografické dáta
(poskytovatelia a prijímatelia
zdravotnej starostlivosti)

Klinické dáta
(ERH záznamy)

Prvá vlna budovania eHealth

…

Ďalšie vlny budovania eHealth

Každá aplikácia bude potrebovať pre svoj beh svoje aplikačné dáta, v prvej vlne takto vzniknú
databázy aplikácií EZKO, eMedikácie, ePreskripcie a eAlokácie. Pri návrhu aplikačných dátových
štruktúr je potrebné identifikovať údaje, ktoré svojim záberom presahujú rámec jednotlivých aplikácií
a majú byť dostupné pre všetky aplikácie, a to predovšetkým:


Klinické dáta – záznamy o zdravotnej starostlivosti (EHR – electronic health record) a odkazy
na zdravotné záznamy v externých IS (MPI – master patient index)



Demografické údaje o fyzických a právnických osobách (prijímateľoch a poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti)



Administratívne dáta – číselníky, napríklad databázy liekov, diagnóz, a pod. (spolu
s demografickými údajmi budú tvoriť jednotnú referenčnú údajovú základňu - JRÚZ)

Klinické a demografické údaje budú ukladané do samostatných databáz založených na archetypoch
v súlade s prijatými rozhodnutiami o dátovom modely EHR a dátovom modely údajovej základne.
Databázy jednotlivých aplikácií je vzhľadom na ich autonómnosť (s údajmi v nich pracuje iba príslušná
aplikácia) odporúčané použitie tradičných entitno-relačných databáz. Administratívne dáta – číselníky
budú podrobené detailnej analýze s cieľom vyhodnotenia prínosov použitia archetypov pri ich
modelovaní, na jej základe bude rozhodnutý spôsob ich návrhu a realizácie.
Dva najdôležitejšie dôvody použitia databáz založených na archetypoch pre klinické a demografické
údaje sú:


otvorenosť dátových rozhraní ku externým IS na Slovensku i v zahraničí (konformnosť
s normou STN CEN 13606)



budúce zmeny v štruktúrach klinických údajov a číselníkov nebudú vyžadovať zmeny
v aplikáciách, ktoré ich používajú

Databáza klinických dát nebude obsahovať demografické údaje, čím sa zvýši bezpečnosť osobných
údajov pacientov. Linkovanie klinických záznamov so záznamom príslušného pacienta
v demografickej databáze je potrebné riešiť tak, aby sa minimalizovali možnosti zneužitia zdravotných
záznamov tak používateľmi ako aj správcami riešenia.
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Jednotlivé aplikácie poskytujúce požadované služby budú k riešeniu pridávané postupne
v jednotlivých vlnách (etapách) budovania eHealth. Pri návrhu štruktúry databáz jednotlivých aplikácií
je kritické dodržanie týchto princípov:


pri dodržaní servisne orientovaného návrhu bude prístup k dátam riadený príslušnými
servisnými komponentmi,



dodávateľ aplikácie je zodpovedný za konzistenciu a čistotu (kvalitu) dát vo svojej aplikačnej
databáze,



správca respektíve prevádzkovateľ jednotnej údajovej základne (JÚZ) bude koordinovať návrh
štruktúr jednotlivých aplikačných databáz tak, aby nedošlo k duplikácii dátových entít v rôznych
databázach a zabezpečovať konzistentnosť a kvalitu dát na úrovni JÚZ ako celku.

V súlade s rozhodnutím údajovej základni bude databáza registrov (jednotná referenčná údajová
základňa JRÚZ) prísne centralizovaná. Znamená to, že potrebné údaje z existujúcich registrov
(číselníkov, databáz) organizácií rezortu zdravotníctva budú presunuté do JRÚZ prevádzkovanej
spoločne s centrálnou časťou eHealth riešenia v rámci JÚZ, t.j. do dátového centra NCZI. Spôsob
a časovanie presunu údajov do JRÚZ budú predmetom detailného návrhu, dočasne je možná
duplikácia údajov a ich pravidelná synchronizácia, v cieľovom riešení však musia byť referenčné údaje
uložené iba raz, a to v centrálnej databáze JRÚZ.
Vzhľadom na existujúce procesy a nástroje podporujúce vytváranie, úpravu a rušenie záznamov dnes
existujúcich registrov (číselníkov, databáz), bude potrebné starostlivé plánovanie prechodu
z existujúcich riešení do cieľového riešenia JRÚZ. Proces zmeny musí byť starostlivo pripravený po
stránke technickej i organizačnej a musí rátať s prirodzeným odporom existujúcich dodávateľov,
prevádzkovateľov a používateľov existujúcich riešení k plánovanej zmene.
Centralizácia JRÚZ bude mať samozrejme dopad aj na IS organizácií rezortu zdravotníctva, ktorým
bude poskytnutý nový súbor služieb nad centrálnymi registrami. Nevyhnutným predpokladom pre
dobré fungovanie celého systému bude kvalitná komunikačná infraštruktúra na úrovni HW aj SW.
V súlade s rozhodnutím č.13 bude databáza klinických údajov centralizovaná v prípade uloženia EHR
záznamov a decentralizovaná v prípade objemných záznamov dostupných v externých IS v režime
24x7 (napríklad PACS). Znamená to, že v centrálnej JÚZ bude v EHR záznamoch pacientov časť
Master Patient Index (MPI) obsahujúca odkazy na klinické záznamy v externých IS. Nevyhnutným
predpokladom takéhoto systému je sémantická interoperabilita medzi štruktúrami JÚZ a štruktúrami
externých IS, tú bude zabezpečovať rozhranie realizované na princípe archetypov. Služby JÚZ budú
sprístupňovať údaje odkazované linkami MPI bez toho, aby žiadateľ údajov vedel, že pristupuje
k dátam uloženým mimo JÚZ.
Umiestnenie väčšiny klinických a všetkých demografických údajov v centrálnom úložisku umožní ich
efektívne spracovanie formou dotazov (query) na báze archetypov. V reálnom čase bude možné
jednoduchým dotazom získať zdravotne relevantné informácie o konkrétnych pacientoch i štatistiky
konsolidujúce informácie z veľkého množstva záznamov pacientov (napríklad „koľko ľudí v poslednom
mesiaci ochorelo na chrípku?“).
Pre efektívne fungovanie popísanej architektúry JÚZ bude nevyhnutná veľká výpočtová sila a rýchlosť
centrálneho úložiska dát a kvalitná komunikačná infraštruktúra (HW a SW) smerom k v externým IS
v režime 24x7.
Dátové služby
Dátové služby poskytujú množinu služieb na prístup, aktualizáciu a správu dát, ktoré sú spravované
eHealth riešením. Tieto služby sú exkluzívne používané eHealth business službami a nie sú priamo
vystavené pre externé systémy a služby. Sú poskytované nasledovné dátové služby:


Prístup a perzistencia – tieto poskytujú štandardné služby prístupu a perzistenice dát pre
eHealth business služby a komponenty. Sú implementované spôsobom, ktorý ich robí
nezávislými od technológie dátového úložiska a databázového systému



Agregácia – umožňujú agregovať dáta z rôznych zdrojov podľa špecifickej definície
databázovej schémy
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Caching – tieto služby dočasne držia už získané dáta z ich zdrojových systémov. Ich hlavnou
funkcionalitou je poskytnúť rýchlejšie odpovede na užívateľské dotazy



Úvodné nahranie a replikácia – zabezpečujú úvodné nahranie dát a tiež replikácia do a z iný
asociovaných dátových úložísk



Množina kódov a terminológie - poskytujú úložisko a preklad rôznych množín kódov
a terminológií, ktoré sú používané participujúcimi službami eHealth

4.4.4.10 Infraštruktúra
Pre zabezpečenie strategických cieľov eHealthu je potrebné vybudovanie infraštruktúry pre
tvorbu, ukladanie a archiváciu vysoko dostupnej a zabezpečenej elektronickej dokumentácie pacienta,
so zriadením prístupu k týmto záznamom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov
a taktiež s umožnením výmeny týchto údajov medzi jednotlivými systémami.
Všetky tieto funkcie v rámci eHealthu bude zabezpečovať Dátové centrum (DC). Vo všeobecnosti je
možné rozdeliť dátové centrá využiteľné pre potreby eHealthu na nasledujúce typy:
Hlavné dátové centrum


slúžiace pre potreby tvorby, ukladania a archivácie elektronickej dokumentácie pacientov ako
aj rôznych údajov subjektov zúčastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Beh
aplikácií (IS) eHealth bude realizovaný primárne v týchto dátových centrách

Záložné dátové centrum


je určené ako záloha pre prípady výpadku dostupnosti hlavného centra

Regionálne dátové centrá


slúžiace na ukladanie a archivovanie údajov na regionálnej úrovni pre skupinu nemocníc alebo
iných organizácií zúčastňujúcich sa na procese poskytovania zdravotnej starostlivosti

Vybudovanie záložného dátového centra a regionálnych DC nie je súčasťou etáp, ktorými sa táto
štúdia zaoberá a preto nie sú v tejto štúdii rozvádzané detailnejšie. Architektúra sieťovej infraštruktúry
eHeathu je však na túto možnosť do budúcnosti pripravená.
Ako prostredie pre vzájomnú komunikáciu medzi komponentami eHealth bude vytvorená
špecializovaná sieť- Health Information network (HIN). HIN okrem čisto transportnej funkcie realizuje
aj časť bezpečnostných mechanizmov na sieťovej úrovni (napríklad je izoláciu od internetu
a kontrolovaný zabezpećený presup na internet) a poskytuje značne vyšší stupeň dôveryhodnosti
prenosového prostredia ako je bežné pripojenie pomocou ISP.
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Obr. 51 – Architektúra sieťovej infraštruktúry eHealthu
Architektúra sieťovej infraštruktúry eHealthu

Záložné
DC

Hlavné
DC

SOC/NOC
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Poisťovne, NCZI,
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Transportná HIN
Internet
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prístupy

Internetový
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Health Information Network (HIN)
Sieť HIN – Health Information Network - slúži na prepojenie jednotlivých časti eHealthu pomocou
siete typu WAN – Wide Area Network.
Poskytuje vysokorýchlostný a bezpečný transport údajov, pričom je použitá prenosová infraštruktúra
poskytovateľov pripojenia (SP – Service Provider). Odporúča sa využiť technológiu MPLS ako nosnú
transportnú infraštruktúru. Vzhľadom na kritickú úlohu sieťe HIN v ramci eHealth bude musieť byť HIN
budovaná s dôrazom na vysokú dostupnosť, redundanciu, bezpečnosť a vysoký výkon.
Ako základný komunikačný protokol bude použitý protokol IP verzie 4, pričom v budúcnosti bude
sieťová infraštruktúra v HIN podporovať aj protokol IP verzie 6.
Pri zohľadnení požiadaviek na HIN definovaných v časti bezpečnosť, bude HIN pozostávať
z nasledovných častí:
Komunikačné siete HIN
MPLS VPN (enklávy- dedikované MPLS VPN s rôznou úrovňou bezpečnosti):


Dôveryhodná enkláva 1 - DE1 VPN




Dôveryhodná enkláva 2 - DE2 VPN




Určená primárne na komunikáciu B2B (IS voči IS eHealthu) napr.nemocnice, poisťovne,
veľké organizácie ktoré pripájajú vlastný IS
Určená primárne na komunikáciu PZS používajúcich tenkého klienta (Lekárne, malé
ambulancie)

Multimediálna enkláva - MME VPN


Určená primárne na použitie multimediálnych aplikácií ako napr. telemedicíny a IP
telefónie

Centrálne časti pripojené do HIN


Centrálne dátové centrá (DC1)




určené na beh IS ESO a iných centrálnych eHealth aplikácií

Internet
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centralizovaný manažment komunikačnej časti HIN a centrálnych častí využívajúcich HIN
rozdelený na 2 časti:


NOC - Centrum riadenia siete



SOC - Centrum riadenia bezpečnosti

Peeringové centrum


pripojenie jednotlivých častí HIN

Peeringové centrum
Peeringové centrum (PC) bude slúžiť na prepojenie nasledovných enkláv:


DE1 MPLS VPN



DE2 MPLS VPN



Multimediálna MPLS VPN



DC



Internet

Obr. 52 – Pohľad na eHealth sieť so zameraním na Peeringové centrum

Pohľad na eHealth sieť so zameraním na Peeringové centrum

Iné eHealth
systémy

DC

VPN DE2
eGov
VPN DE1

Peering
centrum

VPN MM
Internet

NE
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Obr. 53 – Rozdelenie VPN pri viacerých poskytovateľoch služieb

Rozdelenie VPN pri viacerých poskytovateľoch služieb

Peering
centrum

NE

MM

Multi carrier

DE2

DE1

Single carrier

V peeringovom centre budú zariadenia zabezpečujúce dodržiavanie definovanej bezpečnostnej
politiky a poskytujúce dostatočnú prenosovú kapacitu pre pripojenie jednotlivých enkláv.
Peeringové centrum bude spravované NOC/SOC.
Prestupný bod z HIN do Internetu
V rámci eHealth bude spojenie s internetom využívané:


na pripojenie NE enklávy do eHealth pre poskytnutie prístupu pre pacientov



Pre klientské stanice PZS -Internet bude v chránenej forme poskytovaný v enkláve DE2.
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Pripojenie Internet. uzla do Peeringového centra :
Obr. 54 – Prestupný bod z HIN do Internetu

Prestupný bod z HIN do Internetu

Internet

HIN peering centrum

Pacient

HIN sieť
MPLS core – viacnásobné VPN
HIN SP

Pripojenie Peeringového Centra do Internetu bude realizované redundantným pripojením dostatočnej
kapacity do SIX-u.
Prepojenie Internetu a eHealth bude realizované pomocou prestupu cez Peeringové centrum, ktoré
zabezpečí dodržiavanie bezpečnostnej politiky. Tento prepoj bude taktiež pod správou NOC/SOC.
Špecifikácia pripojenia dátového centra
DC1 bude dátové centrum určené na beh IS ESO.
DC1 a v budúcnosti eventuálne ďalšie Dátové Centrá budú pripojené do HIN cez poskytovateľa
pripojenia (SP) MPLS VPN pre rozličné typy VPN. Infraštruktúra v DC bude logicky oddelená
pomocou virtualizácie tak aby podporovala pripojenie pre všetky použité VPN.

186

Sprostredkovateľský orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Koncept takého pripojenia do HIN z pohľadu rozličných VPN je na nasledovnom obrázku:
Obr. 55 – Špecifikácia pripojenia dátového centra

Špecifikácia pripojenia dátového centra

DE 1 VPN

MPLS
VPN

Dátové centrum
DE 2 VPN
MM VPN

CE
Firewall

V rámci DC1 je možné v prvej fáze eHealth dočasne využiť sieťovú a bezpečnostnú infraštruktúru aj
na realizáciu časti peeringového centra. V ďalšej fáze je však nevyhnutné oddeliť Peeringové Centrum
od DC infraštruktúry.
DC1 bude spravované NOC/SOC.
Špecifikácia pripojenia do enklávy DE1
Charakteristika:


privátna uzatvorená sieť s kontrolovaným prestupom vo DC a bez prestupu na Internet



komunikácia business to business (IS organizácie voči IS eHealthu)



pripojenie nemocníc, poisťovní, iné organizácie s požiadavkou na DE1 pripojenie

Požiadavky na poskytovateľa DE1 pripojenia:


jeden poskytovateľ pre všetky pripojenia úrovne DE1 – z dôvodu monitorovania a bezpečnosti
prevádzky / vyššia náročnosť požiadaviek na poskytovateľa – potrebné sledovať ich plnenie



vysoká dostupnosť siete poskytovateľa úrovne DE1



nevyhnutné separátne NOC/SOC centrum poskytovateľa (SP) pre ním spravovanú
infraštruktúru HIN s prepojením/prístupom z HIN NOC/SOC



umožniť vysokorýchlostné pripojenie koncových subjektov pomocou technológie Ethernet
100/1000 Mbps, v budúcnosti aj 10GE a vyššie rýchlosti
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Bude využitý koncept nasledovnej štruktúry PE/CE/CPE zariadení:
Obr. 56 – Špecifikácia pripojenia do enklávy DE1

Špecifikácia pripojenia do enklávy DE1

Spravuje Carrier/SP

Spravuje NCZI

Encrypt
PE

Core modul LAN
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CPE
Mangement
VPN

Priestory
Carrier/SP

Priestory
koncového bodu

NOC/SOC

Podmienky na pripojenie koncového subjektu do DE1 VPN:


na lokalite zákazníka na poskytovateľ pripojenia umiestnené zariadenie CE, na ktorom bude
poskytovať pripojenie typu Ethernet



CE zariadenie bude pod správou poskytovateľa pripojenia



CE zariadenie musí podporovať koncept virtuálnych sietí pre pripojenie ďalších VPN
(minimálne DE2 VPN)



z CE sa pomocou Ethernet-u pripojí CPE zariadenie



CPE zariadenie bude pod správou operátora HIN a bude pripojené do NOC/SOC



možné podporované rýchlosti pripojenia CE-CPE – 100Mbps, 1Gbps, v budúcnosti aj 10Gbps
Ethernet a rýchlejší



CPE zariadenie musí podporovať koncept virtuálnych sietí pre pripojenie ďalších VPN



CPE zariadenie bude pripojené pomocou technológie Ethernet do kostrovej (Core) vrstvy LAN
koncového subjektu



koncový subjekt nesmie umožňovať prestup medzi DE1 a DE2



LAN nie je pod správou SOC/NOC eHealthu a je plne v správe koncového subjektu.



LAN musí byť vybudovaná podľa všeobecne platných noriem, štandardov a odporúčaní „Best
practices“ daného výrobcu

LAN koncového subjektu nesmie logicky neprepájať virtuálne siete úrovne DE1 a DE2.
Prenos dát v MPLS VPN je v réžii poskytovateľa pripojenia a táto štúdia sa ním hlbšie nezaoberá.
Špecifikácia pripojenia do enklávy DE2
Kapitola jednotlivo rozoberá možné spôsoby pripojenia do enklávy DE2 z pohľadu typov entít
a technologických možností technológií rozšírených v SR.
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Pripojenie užívateľov z veľkých nemocníc, poisťovní a veľkých organizácií – pripojenie cez existujúcu
infraštruktúru týchto organizácií
Bude využitý koncept nasledovnej štruktúry
PE/CE/CPE zariadení:

pre kombinované pripojenie DE1 a DE2 pomocou

Obr. 57 – Pripojenie užívateľov z veľkých nemocníc, poisťovní a veľkých organizácií

Pripojenie užívateľov z veľkých nemocníc, poisťovní a veľkých organizácií

DE 1 VPN

Core modul LAN
DE 2 VPN

CE

CPE

MM VPN

Poskytovateľ pripojenia (SP) ukončí pripojenia pre rozličné VPN na zariadení CE, ktoré bude aj
demarkačnou líniou medzi poskytovateľom pripojenia a zákazníkom. Odtiaľ budú cez CPE pripojené
dané VPN do Core modulu Lokálnej siete LAN koncového subjektu.
Odporúčané pripojenie DE2 pripojenia je cez single carrier (vyplýva z konceptu pripojenia DE1 – IS
týchto organizácií)
Organizácie ako napr. nemocnice, poisťovne, veľké organizácie musia mať pripojenie do oboch
modulov pre komunikáciu:


Modul pre komunikáciu DE1 – business to business komunikáciu voči eHealth aplikáciám



Modul pre komunikáciu DE2 – user to business komunikácia – komunikácia lokálnych
užívateľov voči eHealth aplikáciám

Rozdelenie komunikácie user to business:


Komunikácia smerom na eHealth aplikácie



Komunikácia smerom na aplikácie IS zavedených v týchto organizáciách


Je v réžii organizácie a táto časť štúdie sa ním hlbšie nezaoberá
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malých a mobilných poskytovateľov zdravotnej

Možné typy pripojenia – DSL, WiFi, MetroEthernet, mobilní operátori
Pripojenia od viacerých providerov – nie je obmedzenie na použitie len jedného poskytovateľa
pripojenia (single carrier)
Rozdelenie pripojenia:


Pripojenie cez technológie DSL, WiFi a lokálnych poskytovateľov MetroEthernet-u




Primárne určené pre: ambulancie, lekárne, iní menší PZS

Pripojenie cez technológie umožňujúce mobilný prístup


Primárne určené pre:
ambulancie

zložky záchranného systému „112“, mobilní lekári, mobilné

Podmienky na pripojenie koncového subjektu do DE2 VPN pomocou technológií DSL, WiFi
a MetroEthernet:


Obmedzenie pripojenia len do HIN z daného zariadenia umožňujúceho fixný prístup



Nutné zabezpečiť jednoznačný identifikátor okruhu umožňujúceho fixný prístup a jeho
priradenie na koncového užívateľa



Využitie konceptu PseudoWire (PW) pri technológii MetroEthernet na identifikáciu okruhov
resp. užívateľa na koncových zariadeniach (u-PE rozhranie)



Service Provider zabezpečí koncentráciu PseudoWire tunelov do DE2 v Peeringovom Centre



PseudoWire tunely budú ukončené na vyhradených koncentrátoroch pre tieto tunely



Prístup na internet bude poskytovaný jedine cez HIN



Požadované využitie stiahnuteľnej, multiplatformovej aplikácie/technológie na zvýšenie
bezpečnosti koncovej stanice (napr. aplikácia konceptu sandbox)

Obr. 58 – Pripojenie koncového subjektu do DE2 VPN pomocou technológií DSL, WiFi
a MetroEthernet
Pripojenie koncového subjektu do DE2 VPN pomocou technológií DSL, WiFi a MetroEthernet

PC

Metro E
SP sieť

DE 2/ Peering centrum

Pseudowire
PseudoWire koncentrátor
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Podmienky na pripojenie koncového subjektu do DE2 VPN pomocou technológií umožňujúcich
mobilný prístup (napr.: GSM, GPRS, EdGE, UMTS, HSDPA/HSUPA, Flash/OFDM - Flarion) :


Obmedzenie pripojenia len do HIN z daného zariadenia umožňujúceho mobilný prístup



Zamedziť využívanie mobilného prístupu mimo územia SR (roaming)



Nutné zabezpečiť jednoznačný identifikátor zariadenia umožňujúceho mobilný prístup a jeho
priradenie na koncového užívateľa



Prístup na internet bude poskytovaný jedine cez HIN



Požadované využitie stiahnuteľnej, multiplatformovej aplikácie/technológie na zvýšenie
bezpečnosti koncovej stanice (napr. aplikácia konceptu sandbox)

Multimediálna enkláva
Bude slúžiť na prenos údajom multimediálneho charakteru – prenos hlasu, obrazu a iných údajov
prenášaných v reálnom čase.
Použije sa na pripojenie nasledovných aplikácií:


Telemedicína






prenos dát väčšinou multimediálneho charakteru
starostlivosť

špecificky zameraných na zdravotnú

Videokonferencie


možnosť konzultácií na diaľku



možnosť spojenia viacerých koncových bodov do multipoint konferencie

IP telefónia


prenos hlasu pre medicínske využitie

Multimediálne aplikácie majú špecifické požiadavky na kvalitu služieb (Quality of Service - QoS) ako
napríklad šírka pásma, oneskorenie a variácia oneskorenia.
Pri videokonferenciách je nutné rátať s prenosom veľkého množstvá dát, pre jednu „multipoint“
videokonferenciu pre pripojenie jedného koncového bodu rádovo aj desiatky Mbps v závislosti na
zvolenej kvalite.
Multimediálna VPN musí podporovať garanciu týchto parametrov na kvalitu služby ako aj podporu
prenosu multicastovej prevádzky.
Prenos dát v MPLS VPN je v réžii poskytovateľa pripojenia a táto štúdia sa ním hlbšie nezaoberá.
Sieťová infraštruktúra dátových centier
Návrh sieťovej infraštruktúry dátového centra vychádza zo všeobecnej koncepcie budovania dátových
centier. Táto koncepcia využíva hierarchický referenčný model dátového centra s cieľom zabezpečiť
vysokú dostupnosť služieb a minimalizovať dopady prípadných výpadkov časti infraštruktúry na chod
celého systému. Tento model rozdeluje sieťovú infraštruktúru dátového centra na tri základné funkčné
bloky: core, agregačnú a access (prístupovú) vrstvu dátového centra.
Všetky tieto bloky v rámci hierarchického modelu plnia jemu predpísané úlohy vo fungovaní dátového
centra. Potreby flexibility, rozšíriteľnosti a odolnosti infraštruktúry voči výpadkom v niektorej z jej častí
sú zabezpečené práve týmto hierarchickým modelom a využitím redundantných prvkov v jednotlivých
blokoch tejto infraštruktúry.
Nižšie popísaný model predstavuje model dátového centra so všetkými blokmi z pohľadu sieťovej
infraštruktúry, pričom v závislosti od potrieb je možné funkcie jednotlivých blokov spájať prípadne
vypustiť. Takéto kombinovanie je vhodné v prípade malých a stredných dátových centier, v prípade
veľkých dátových centier je odporúčane všetky tieto bloky zachovať.
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Obr. 59 – Hierarchický model sieťového dizajnu dátového centra
Hierarchický model sieťového dizajnu dátového centra

Entersprise sieť

Data center
core vrstva

Agregačná
vrstva

Prístupová
vrstva

Core vrstva
Na vrchole hierarchického modelu sieťovej infraštruktúry dátového centra je Core vrstva. Jej
primárnou funkciou je pripojenie agregačnej vrstvy a poskytovanie vysoko dostupného a vysoko
výkonného prepínania IP komunikácie na úrovni Layer – 3 (L3) medzi ostatnými funkčnými blokmi
siete.
Core vrstva tiež zabezpečuje škálovateľnosť riešenia, keďže umožňuje rozširovať nižšie vrstvy bez
dosahu na zvyšok siete. K tejto vrstve je možné pripájať aj niekoľko agregačných vrstiev a tým fyzicky
oddeliť rôzne zóny v dátovom centre, pokiaľ je to potrebné.
Core vrstva dátového centra je tvorená dvojicou vysoko výkonných modulárnych zariadení s podporou
funkcionality vysokej dostupnosti (HA).
Agregačná vrstva
Agregačná vrstva hierarchického modelu dátového centra slúži ako konsolidačný bod, kde sa pripájajú
prepínače prístupovej vrstvy poskytujúc konektivitu medzi servermi ako aj konektivitu cez vrstvu Core
do ostatných častí siete.
Agregačná vrstva zvyčajne vytyčuje aj hranicu medzi smerovanými prepojmi na L3 a L2 broadcast
doménami v dátovom centre. Tvorená je zvyčajne redundantnými pármi vysokovýkonných
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prepínačov. V prípade, že sú v dátovom centre vytvorené viaceré zóny alebo fyzické lokality, je možné
v nich vytvárať samostatné agregačné vrstvy, ktoré môžu byť pripojené k tej istej vrstve Core.
Prepínače prístupovej vrstvy sú v tradičnom modeli pripojené do agregačnej vrstvy pomocou 802.Q
VLAN trunkov. Tie umožňujú pripojenia serverov patriacich do rôznych VLAN a IP subnetov na jeden
prístupový prepínač.
Prepojene dvoch agregačných prepínačov je realizované taktiež 802.1q trunkmi, ktoré obsahujú
všetky VLANy, ktoré sú využívané v serverových farmách pripojených v prístupovej vrstve. Na
zabránenie slučkám na úrovni L2, beží nezávisle pre každú VLAN proces niektorej z mutácií protokolu
spanning tree protocol (STP) (napr. MST).
Alternatívnou možnosťou prepojenia prístupovej a agregačnej vrstvy je použitie L3 smerovaných poitto-point liniek medzi jednotlivými prepínačmi z agregačnej a prístupovej vrstvy. Tento dizajn sa nazýva
routed access dizajn a je charakterizovaný deterministickým zotavením v prípade chýb. Broadcastová
doména, v ktorej je v prípade chyby zasiahnutá prevádzka, je limitovaná na jeden prístupový
prepínač. Na druhej strane je limitáciou tohto dizajnu obmedzenie VLANy alebo IP rozsahu iba na
jeden prístupový prepínač. Taktiež obmedzuje mobilitu serverov bez zmeny IP adresy, čo môže
komplikovať dizajn pri technológiách, ako sú napríklad NIC teaming, pri ktorom je viacerým sieťovým
rozhraniam servera priradená jedna IP adresa.
Ako v tradičnom prístupe, tak aj v prístupe s pripojením prístupovej vrstvy pomocou L3 smerovaných
liniek, je pripojenie prístupových prepínačov realizované kvôli redundancii dvojicou liniek z každého
prístupového prepínača na každý z páru agregačných prepínačov. Tento prístup zabezpečuje stabilitu
siete aj v prípade výpadku jednej z liniek, alebo rozhrania, alebo taktiež pri výpadku jedného
z agregačných prepínačov.
Z funkcie agregačnej vrstvy vyplývajú požiadavky na vysokú dostupnosť a výkonnosť prvkov
umiestnených v tejto vrstve.
V závislosti od požiadaviek na dostupnosť služieb je možné riešiť redundanciu na nasledujúcich
úrovniach:


na úrovni zdvojenia prvkov a ich prípadná virtualizácia do jedného zariadenia



na úrovni zdvojenia riadiacich modulov/logík a napájania v jednom zariadení



na úrovni zdvojenia modulov so sieťovými rozhraniami



na úrovni liniek

Tento prístup je možné aplikovať aj na iných vrstvách hierarchického modelu dátového centra.
Výhodou virtualizácie dvoch zariadení je maximalizácia využitia prenosových kapacít medzi
agregačnou a prístupovou vrstvou, keďže nedochádza k blokovaniu liniek.
Možnosti na virtualizácie zariadení:


Prístup/technológia VSS – Virtual switching systém



Prístup/technológia vPC – Virtual port channel

Technológia VSS umožňuje zoskupenie dvoch výkonných prepínačov do jedného virtuálneho
prepínača. Dva prepínače sú fyzicky prepojené linkou, ktorej sa hovorí Virtual Switch Link (VSL). Tieto
dva prepínače sú členmi virtuálnej prepínacej domény – Virtual Switching Domain (VSD) a toto
zloženie tvorí jeden logický prepínač s jednou control plane.
VSS umožňuje existenciu prepojenia EtherChannel cez dve fyzické šasi, ktoré sa z logického hľadiska
tvária ako jedno. Z perspektívy control plane sa zariadenie javí ako jeden prepínač, a tak ako tradičný
prepínač môže využívať EtherChannel, ktorý je podporovaný na oboch šasi podporujúcich VSS. Dáta
sú preposielané na všetkých portoch a z logického hľadiska nevytvára žiadne slučky. Konvergencia
preto nie je závislá na implementácii STP, ale na technológii EtherChannel samotnej. Tým sa
dosiahne zvýšený objem preposielaných dát a zároveň zjednodušenie topológie z pohľadu 2.vrstvy.
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Obr. 60 – Prístup VSS
Prístup VSS

Virtual switch doména

VSS

Multichassis
EtherChannel

Logický pohľad

Fyzický pohľad

Technológia vPC umožňuje vytváranie Layer 2 port kanál medzi dvoma výkonnými prepínačmi na
jednom konci a tretím zariadením (prepínač, smerovač, server atď.) na druhom konci. Tento koncept
sa trocha odlišuje od VSS, pretože tieto dva prepínače sú stále nezávislé prepínače s rozdielnym
control a forwarding plane.
Ďalšou možnosťou zvýšenia dostupnosti, a taktiež rýchlosti liniek pripájajúcich prístupovú vrstvu na
agregačnú, je spojenie viacerých fyzických prepojení smerujúcich medzi tým istým párom
prístupového a agregačného prepínača do jedného virtuálneho portchanelu, ktorý sa následne správa
ako jedna linka. V prípade výpadku jedného z fyzických prepojení preberú ostatné prepojenia
v portchaneli jeho funkciu a virtuálna linka medzi prepínačmi zostáva zachovaná.
Prístupová vrstva
Táto vrstva poskytuje pripojenie serverových fariem a uzlov umiestnených v dátovom centre. Na jeden
prístupový prepínač sa pritom môžu pripájať servery z viacerých VLAN a IP adresných rozsahov, ale
v len jednej VLAN a jedného IP adresného rozsahu, a to v závislosti od zvoleného prístupu na
pripojenie prístupovej vrstvy na agregačnú, ako bolo popísané vyššie.
Návrh prístupovej vrstvy je úzko spojený s určením hustoty severov alebo virtualizáciou serverov,
ktoré môžu vyústiť do požiadaviek zvýšeného množstva sieťových rozhraní. Tradičné návrhy
prístupovej vrstvy sú silne ovplyvnené možnosťami na umiestnenie prepínačov, aby poskytli
najvyhovujúcejšie pripojenie stojanov so serverovými prostriedkami. Najbežnejšie používané prístupy
na pripojenie serverových fariem v datacentrách sú end-of-row, top-of-rack a integrované prepínanie.
Každý návrhový prístup má svoje výhody aj nevýhody, preto mnohé organizácie používajú viacero
prístupových modelov v rámci jedného dátového centra, a to v závislosti od hardvérových
a aplikačných požiadaviek.
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Model End-of-Row (EoR)
Model umiestnenia prepínačov EoR využíva prepínače poskytujúce väčšie množstvo sieťových
rozhraní na pripojenie serverových fariem. Tieto prepínače sú umiestňované v jednom zo skupiny
serverových stojanov, v jednotlivých radoch dátového centra. Umiestnenie môže byť na konci radu
týchto stojanov alebo v lepšom prípade bližšie k stredu daného radu, čo zjednoduší kabeláž pre
pripojenie serverov. Prístupové prepínače v modeli EoR minimalizujú prevádzku medzi servermi cez
agregačné prepínače a to tým spôsobom, že prevádzku vedú lokálne v osobitnej VLANe.
Na tento druh prepínačov sa hodia najmä modulárne prepínače s rôznymi možnosťami
vstupno/výstupných modulov a poskytujú väčšie množstvo sieťových rozhraní.
Model Top-of-Rack
Model ToR využíva prístupové prepínače umiestnené priamo do každého serverového stojana. Tieto
prepínače zvyčajne nie sú modulárne, sú menšie (1 až 2 RU) a poskytujú fixný počet portov pre
pripojenie serverov v danom rozvádzači. Výhodou tohto riešenia je menej náročná kabeláž. Na druhej
strane, nevýhodou je nízka flexibilita v počte rozhraní a v dôsledku vyššieho počtu uplinkov vyšší
objem prevádzky medzi agregačnou a prístupovou vrstvou. V prípade nutnosti zavedenia redundancie
v rámci jedného rozvádzača, alebo susedných párov, je možné použiť dva prístupové prepínače.
Tento model môže byť nevýhodný v zmysle využitia portov, keďže prepínače navrhované pre tento
model zvyčajne neposkytujú potrebnú škálovateľnosť v počte portov.
Integrované prepínanie
Integrovaným prepínaním sa myslí použitie tzv. blade prepínačov v rámci modulárneho blade
serverového šasi. Pretože prepínače sú integrované v serverovom prostredí, môže tento prístup
zahmlievať hranicu medzi servermi a prístupovými prepínačmi z pohľadu konfigurácie a podpory. Pre
udržanie stability prístupovej vrstvy je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto integrované prepínače boli
konfigurované a podporované podobnými operačnými konceptmi ako je to v prípade modelov EoR
a ToR, a to hlavne v oblastiach konfigurácie protokolu STP a VLAN trunkingu. Alternatívnym
prístupom môže byť prepojenie šasi blade serverov s externými ToR prepínačmi.
Vývoj virtuálneho prístupu
Vývoj sieťových technológií v dátových centrách je najevidentnejší na prístupovej vrstve a v rámci
serverových fariem. Niektoré riešenia budovania prístupovej vrstvy v dátovom centre ponúkajú
virtualizáciu prepínačov, ktoré umožňujú spojiť viacero fyzických zariadení na úrovni 2.vrstvy.
Príklady virtualizácie prístupovej vrstvy:


Prepínače pre blade serverové šasi zahŕňajú technológiu Virtual Blade Switch (VBS), ktorá
umožňuje viacerým fyzickým zariadeniam zdieľať spoločný manažment a control plane tým, že
sa javia ako jeden prepínací uzol.



Prepínače prístupovej vrstvy typicky určené ako EoR pracujú v spolupráci s rozširujúcimi
nadstavbami umiestňovanými ako ToR riešenia, pričom spolu tvoria jeden virtuálny prístupový
prepínač, ktorý poskytuje ToR pripojenie pre servery vo viacerých rozvádzačoch.



Softvérové riešenie prepínania poskytujú kapacity prepínania virtuálnej prístupovej vrstvy
navrhnutej pre prevádzkovanie vo virtuálnych serverových prostrediach.

Virtuálna prístupová vrstva (Virtual-Access) nereprezentuje prídavnú úroveň prepínania 2.vrstvy.
Koncepčne existuje ako virtuálne vstupno/výstupné moduly alebo zásuvné karty rozšírené z centrálnej
managment a control plane. Tento prístup ponúka mnoho výhod prepínania typu EoR ako napríklad
menšie nároky na hustotu portov agregačných prepínačov a menej miest pre manažment a zároveň
umožňuje využiť výhody jednoduchšej kabeláže ako v prípade modelu ToR.
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Obr. 61 – Virtuálna prístupová vrstva
Virtuálna prístupová vrstva
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Integrácia dátových úložísk
Dôležitý faktor, ktorý mení obraz prístupovej vrstvy v dátových centrách, je konvergencia dátových
úložísk a IP prevádzky do spoločnej fyzickej infraštruktúry, ktorej sa hovorí unified fabric. Architektúra
unified fabric ponúka šetrenie vo viacerých oblastiach ako napríklad serverové adaptéry, priestor
v rozvádzačoch, napájanie, chladenie a kabeláž. Servery môžu byť osadené konvergovanými
sieťovými kartami (CNA – converged network adapters), ktoré podporujú Fibrechannel over Ethernet
(FCoE) aj IP prevádzku s použitím jedného druhu kabeláže a jedného spoločného rozhrania, ktorým
sú pripojené cez spoločné rozhranie k prepínačom prístupovej vrstvy. Prepínač oddelí FCoE
prevádzku a smeruje ju prostredníctvom natívneho optického rozhrania do optických prepínačov, ktoré
sú pripojené k zdieľanému sieťovému úložisku dát. IP prevádzka je smerovaná k IP prepínačom, ktoré
sú pripojené do siete LAN.
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Obr. 62 – Integrácia dátových úložísk
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Alternatívou k tomuto prístupu je prístup budovania samostatnej SAN infraštruktúry.
Technológia SAN poskytuje blokovo-orientovaný prístup k natívnemu úložisku dát. Je založená na
zdieľanej vysoko-výkonnej sieťovej infraštruktúre umiestnenej medzi servermi a zdrojmi dátových
úložísk. Infraštruktúra úložiska dát je zvlášť oddelený celok optimalizovaný pre efektívny prenos
veľkého množstva surových dát pre aplikačné servery, ktoré koordinujú prístup k týmto dátam pre
svojich klientov. V podstate sa dá SAN chápať ako rozšírený prepoj medzi servermi a úložiskom dát.
Optické topológie pre SAN sú postavené na špeciálne navrhnutých zariadeniach, ktoré sa takmer
podobajú hubom, prepínačom a bránam bežne používaným k budovaniu LAN, alebo WAN sietí pre
prenos dát.
Servisná vrstva
Dátové centrum je oblasť siete, od ktorej sa očakáva vykonávanie služieb ako sú firewall,
vyrovnávanie záťaže (load balancing) serverov a aplikácií, ktoré poskytujú, alebo systém prevencie
neautorizovaného prieniku (intrusion prevention). Tieto služby tvoria servisnú vrstvu dátového centra
a môže ich predstavovať modul, ktorý sa nachádza v jednom z prepínačov v sieti, alebo samostatné
zariadenie. Každá z týchto služieb je navrhnutá tak, aby podporovala prístup redundantného hardware
pre zabezpečenie štandardov vysokej dostupnosti. Bežné umiestnenie pre integráciu týchto služieb
tvorí agregačná vrstva. Je to hlavne z toho dôvodu, že agregačná vrstva zvyčajne poskytuje hranicu
medzi 2. a 3. vrstvou v dátovom centre a umožňuje zdieľanie zariadení poskytujúcich služby na
viacerých prepínačoch prístupovej vrstvy. V závislosti od použitého typu prepínačov na agregačnej
vrstve existuje viacero alternatív pre integráciu servisnej vrstvy do dátového centra.
Alternatívy integrácie servisnej vrstvy sa líšia v implementácii servisných modulov, ktoré môžu byť
integrované v šasi agregačných prepínačoch, alebo môžu byť súčasťou externých šasi, ktoré sú
pripojené na agregačné prepínače. Posledným riešením je, ak sú tieto zariadenia vo forme
samostatne stojacich (standalone) zariadení pripojené na prepínače agregačnej vrstvy.
Integrované riešenie servisnej vrstvy
Jeden z bežných modelov je integrovanie týchto modulov priamo do šasi agregačných prepínačov
v rámci hierarchického sieťového dizajnu. Tento prístup je zvlášť vhodný, ak agregačné prepínače
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poskytujú voľné sloty, alebo ak sa už v návrhu dátového centra počíta s väčšou kapacitou šasi
agregačných prepínačov pre tieto servisné moduly.
Externé riešenie servisnej vrstvy
Ak sa dátové centrum rozširuje, môže dôjsť k potrebe využiť sloty, ktoré boli predtým použité pre
servisné moduly, pre zvýšenie hustoty portov agregačnej vrstvy. To umožní zoskupenie väčšieho
počtu prístupových prepínačov bez potreby vytvorenia nového agregačného bloku. Ďalším dôvodom
pre externé riešenie môžu byť napríklad migrácie agregačných prepínačov na iný typ hardwaru, ktorý
nepodporuje servisné moduly. V týchto prípadoch sa pristupuje k implementácii ďalšieho páru šasi
vedľa agregačných prepínačov. Týmto prepínačom sa hovorí aj tzv. servisné šasi, pretože sú osadené
servisnými modulmi a tvoria servisnú vrstvu dátového centra.
Obr. 63 – Externé riešenie servisnej vrstvy
Externé riešenie servisnej vrstvy
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Riešenie servisnej vrstvy samostatne stojacim zariadením
Riešením zavedenia služieb do topológie dátového centra, je použitie samostatne stojacich zariadení
pre tieto služby. Servisné zariadenie je pripojené priamo k agregačným prepínačom. Príklad takéhoto
zapojenia je na nasledujúcom obrázku:
Logické topológie pre servisné šasi
V rámci riešenia logickej topológie servisnej vrstvy sa v bežnej praxi používajú dva prístupy:


Active-Standby



Active-Active

Prvým referenčným modelom pre návrh logickej topológie pre servisnú vrstvu je model ActiveStandby. Tento model sa sústreďuje na jednoduchosť implementácie a vytvára v podstate
jednostranný prúd prevádzky cez primárne, aktívne, šasi. Sekundárne šasi a jeho moduly sa chovajú
čisto len ako záložné zariadenia, ktoré sú prítomné v prípade poruchy primárneho šasi, alebo
niektorého z jeho modulov.
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Druhým referenčným modelom pre návrh logickej topológie pre servisnú vrstvu je model Active-Active.
Tento model využíva schopnosti virtualizácie servisných modulov pre distribuovanie prevádzky do
oboch servisných šasi. Prevádzka nie je automatický rovnomerne vyvážená na zariadenia, ale sieťový
administrátor má možnosť priradiť rôzne podsiete serverových fariem jednotlivým zariadeniam na
základe očakávaného vyťaženia týchto serverov. V modeli active-active sa takisto používa
virtualizácia smerovania prostredníctvom implementácie VRF inštancií v agregačných prepínačoch.
V overenom modeli active-active sa všetky procesy 3. vrstvy vykonávajú v agregačnej vrstve, a tým
zjednodušujú implementáciu servisných šasi, ktoré ostávajú na úrovni 2. vrstvy pripojené
k agregačným prepínačom. Tento model je flexibilný v tom, že dokáže podporovať niektoré vlastnosti
modelu Active-standby, ak si to vyžaduje zákazník, alebo špecifické okolnosti.
Blok WAN konektivity
Pripojenie dátového centra a bezpečnosť na jeho perimetrii zabezpečuje modul WAN konektivity.
Úlohou tohto modulu je zabezpečenie a smerovanie komunikácie medzi jednotlivými segmentmi vo
WAN sieti.
Z dôvodu zabezpečenia dostupnosti je vhodné riešiť tento modul dvojicou smerovačov s podporou
HA.
Blok OOB manažmentu
Pre správu a dohľad nad sieťovou infraštruktúrou, ako aj ostatnými systémami umiestnenými
v infraštruktúre dátového centra, slúži blok OOB manažmentu siete. Tento blok je tvorený separátnou
sieťou oddelenou od produkčnej časti siete dátového centra. Podrobnejšie je táto časť rozobraná
v časti „Architektúra eHealth – blok bezpečnosť, oblasť technické prvky“ a konkrétne časti
„Architektúra out-of-band menežmentovej siete“
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Obr. 64 – Schéma návrhu riešenia sieťovej architektúry
Schéma návrhu riešenia sieťovej architektúry
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Technologické zabezpečenie objektov dátových centier
Zároveň s budovaním IT infraštruktúry dátového centra je potrebné venovať rovnakú pozornosť
vybudovaniu technologického zabezpečenia tejto IT infraštruktúry. Rovnaké atribúty, akými sú
zabezpečenie maximálnej dostupnosti najdôležitejších služieb a nosných procesov platia ako pri
budovaní IT infraštruktúry, tak aj pri budovaní technologického zabezpečenia dátových centier.
Keďže sa pri dátových centrách jedná o centrálny prvok eHealthu, znamená to, že výpadok čo i len
časti môže mať okamžitý dopad na chod celého systému.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bola IT infraštruktúra budovaná v adekvátnych priestoroch, so
zabezpečením na adekvátnych technológiách a aby boli zároveň zaistené procesy spojené
s prevádzkou a údržbou jednotlivých komponentov technologického zabezpečenia dátového centra.
Ako bolo spomenuté vyššie najvýznamnejším atribútom dobre navrhnutého dátového centra je
schopnosť poskytovať služby a nosné IT procesy s minimalizovaním dopadov havarijných stavov
a maximalizovaním dostupnosti týchto služieb
Ruku v ruke s požiadavkami na vyššiu dostupnosť vzrastajú požiadavky aj na technologickú
infraštruktúru a jej zálohovanie. Na základe týchto požiadaviek na technologickú infraštruktúru
a dostupnosť je možné rozdeliť dátové centrá podľa Data Center Site Infrastructure Tier Standard:
Topology (Uptime Institute, 2009) do štyroch skupín (Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV). Klasifikácia
dátových centier je realizovaná na základe požiadaviek na zachovanie funkčnosti dátového centra ako
celku, tvoreného z komplexnej množiny systémov a podsystémov.
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Tier I
Riešenia Tier I predstavujú objekty s dedikovaným priestorom a infraštruktúrou pre IT systémy.
Objekty klasifikované ako Tier I predstavujú vylepšené prostredia oproti klasickému kancelárskemu
prostrediu a obsahujú:
 dedikovaný priestor pre IT vybavenie
 UPS pre vykrytie prípadných krátkodobých výpadkov alebo poklesov v napájacej sieti
 dedikované zariadenie na chladenie, ktoré nie je vypínané po pracovných hodinách
 iný zdroj napájania (napr. motorgenerátor) pre vykrytie dlhodobejších výpadkov napájania
Dátové centrá skupiny Tier I majú neredundantné kapacitné komponenty a jednu, neredundantnú
distribučnú cestu obsluhujúcu IT vybavenie.
Charakteristiky:


Komponenty infraštruktúry poskytujú množstvo kapacít (napr. chladiacich, napájacích,
priestorových, ... ) ”N” - need potrebných pre splnenie požiadaviek zariadení umiestnených do
dátového centra avšak bez zabezpečenia redundancie týchto kapacít



Prípadne plánované servisné zásahy si vyžiadajú odstávku väčšiny alebo všetkých
infraštruktúrnych systémov, čo ovplyvní zariadenia v dátovom centre a služby poskytované
dátovým centrom



Objekt dátového centra je ovplyvniteľný plánovanými aktivitami ako aj neplánovanými
udalosťami. Prevádzkové (ľudské) chyby v jednotlivých infraštruktúrnych komponentoch
spôsobia narušenie činnosti dátového centra



Akýkoľvek neplánovaný výpadok alebo zlyhanie kapacitného systému, kapacitného
komponentu alebo distribučnej cesty infraštruktúry bude mať dosah na IT vybavenie



Infraštruktúra objektu musí byť kompletne vypnutá na pravidelnej báze pre bezpečné
vykonanie potrebných pravidelných servisných prác a opráv. Urgentné situácie si môžu
vyžiadať častejšie odstávky. Nevykonanie korektnej údržby významne zvyšuje riziko
neplánovaných výpadkov ako aj vážnosť následných chýb.

Tier II
Tier II riešenia obsahujú oproti Tier I redundantné kritické kapacitné komponenty napájania
a chladenia pre potreby zabezpečenia väčšej ochrany proti narušeniam IT procesov spôsobených
výpadkami niektorých prvkov infraštruktúry. Redundantné komponenty sú zvyčajne extra UPS moduly,
vonkajšie jednotky (chillery), vnútorné chladiace jednotky, pumpy a generátory. Výpadok alebo
servisný zásah spôsobí stratu kapacitného komponentu.
Tier II dátové centrá majú iba jednu, neredundantnú distribučnú cestu obsluhujúcu IT vybavenie.
Charakteristiky:


Redundantný kapacitný komponent môže byť vyradený z činnosti na základe plánovanej
údržby alebo servisu bez nutnosti vypnutia IT vybavenia.



Vyradenie distribučnej cesty pre potreby údržby vyžaduje vypnutie IT zariadení.



Objekt dátového centra je ovplyvniteľný plánovanými aktivitami ako aj neplánovanými
udalosťami. Prevádzkové (ľudské) chyby v jednotlivých infraštruktúrnych komponentoch môžu
spôsobiť narušenie činnosti dátového centra.



Neplánovaný výpadok alebo zlyhanie jedného z kapacitných komponentov môže ovplyvniť IT
vybavenie. Neplánovaný výpadok alebo zlyhanie kapacitného systému alebo distribučnej cesty
bude mať dopad na IT vybavenie.



Infraštruktúra objektu musí byť kompletne vypnutá na pravidelnej báze pre bezpečné
vykonanie potrebných pravidelných servisných prác a opráv. Urgentné situácie si môžu
vyžiadať častejšie odstávky. Nevykonanie korektnej údržby významne zvyšuje riziko
neplánovaných výpadkov ako aj vážnosť následných chýb.
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Tier III
Infraštruktúra Tier III pridáva oproti skupinám Tier I a Tier II koncept tzv. ”súbežnej údržby”. Súbežná
údržba znamená, že každý z komponentov potrebných pre funkčnosť IT vybavenia je možné
servisovať na pravidelnej báze bez dopadu na funkčnosť IT vybavenia. Efektom na infraštruktúrnu
topológiu je pridanie redundantnej distribučnej cesty pre napájanie a chladenie ku redundantným
kritickým komponentom z Tier II konceptu.
Schopnosť súbežnej údržby vyžaduje aby každý systém alebo komponent podporujúci prevádzku IT
zariadení mal schopnosť byť dočasne vyradený z prevádzky pre potreby servisu bez dopadu na
prevádzku týchto IT zariadení.
Dátové centrum podporujúce súbežnú údržbu má redundantné kapacitné komponenty a viacero
nezávislých distribučných ciest obsluhujúcich IT vybavenie. V danom momente je postačujúce ak IT
zariadenia obsluhuje iba jedna distribučná cesta.
Všetky IT zariadenia majú duálne zdroje napájania a sú inštalované v súlade architektúrou objektu.
Charakteristiky:


Každý kapacitný komponent v distribučnej ceste môže byť vyradený z činnosti na základe
plánovanej údržby alebo servisu bez nutnosti ovplyvnenia IT vybavenia.



Infraštruktúra má postačujúce kapacity pre potreby dátového centra aj v prípade ak sú
redundantné komponenty vyradené z činnosti z akéhokoľvek dôvodu.



Objekt dátového centra je ovplyvniteľný neplánovanými udalosťami. Prevádzkové (ľudské)
chyby v jednotlivých infraštruktúrnych komponentoch môžu spôsobiť narušenie činnosti
dátového centra.



Neplánovaný výpadok alebo zlyhanie kapacitného systému bude mať dopad na IT vybavenie.



Neplánovaný výpadok kapacitného komponentu alebo distribučnej cesty môže mať dopad na
IT vybavenie.



Plánované údržby infraštruktúry môžu byť vykonávané s použitím redundantných kapacitných
komponentov a distribučných ciest bez dopadu na IT vybavenie.



Počas servisných prác je možné zvýšené riziko narušenia chodu infraštruktúry.

Tier IV
Tier IV objekty budujú na koncepte Tier III a pridávajú koncept schopnosti vyrovnania sa s chybou
(Fault Tolerance) v infraštruktúre. Podobne ako to je pri koncepte súbežnej údržby v Tier III je aj tento
koncept rozšírený do všetkých systémov a komponentov podporujúcich prevádzku IT zariadení.
Dátové centrá triedy Tier IV majú viacero nezávislých, aktívnych distribučných ciest simultánne
obsluhujúcich IT vybavenie.
Redundantné kapacitné komponenty a rôzne distribučné cesty sú pripravené tak, že kapacita ”N” need poskytuje napájanie a chladenie pre IT vybavenie po akomkoľvek zlyhaní infraštruktúry.
Počet infraštruktúrnych komponentov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie kapacity N záleží od
viacerých faktorov zahŕňajúcich veľkosť objektu, počet napájacích vetiev a počet serverov a IT
zariadení v dátovom centre.
Všetky IT zariadenia majú duálne zdroje napájania a sú inštalované v súlade architektúrou objektu.
Doplňujúce sa systémy a distribučné cesty musia byť fyzicky navzájom oddelené, aby nedošlo
k situácii, keď jedna udalosť vyradí z činnosti obe systémy alebo distribučné cesty.
Je potrebné nepretržité chladenie IT a technologického vybavenia.
Charakteristiky:


Zlyhanie jedného z kapacitných systémov, kapacitných komponentov alebo jednej distribučnej
cesty nebude mať dopad na IT vybavenie.
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Systém automaticky zareaguje na zlyhanie aby zabránil následnému dopadu na fungovanie
objektu dátového centra.



Každý kapacitný komponent v distribučnej ceste môže byť vyradený z činnosti na základe
plánovanej údržby alebo servisu bez ovplyvnenia chodu IT vybavenia.



Infraštruktúra má postačujúce kapacity pre potreby dátového centra aj v prípade, ak sú
redundantné komponenty vyradené z činnosti z akéhokoľvek dôvodu



Objekt dátového centra nie je ovplyvniteľný jednou neplánovanými udalosťami.



Objekt dátového centra nie je ovplyvniteľný plánovanými servisnými aktivitami.



Plánované údržby infraštruktúry môžu byť vykonávané s použitím redundantných kapacitných
komponentov a distribučných ciest bez dopadu na IT vybavenie.



Počas servisných prác, pri ktorých sú vyradené z činnosti redundantné kapacitné komponenty
alebo distribučné cesty je IT vybavenie vystavené zvýšenému riziku narušenia chodu v prípade
ak dôjde k zlyhaniu na zostávajúcich distribučných cestách.



Prevádzka požiarnej signalizácie, hasenia požiaru alebo funkcionality EPO (Emergency Power
Off) dátového centra môže narušiť chod dátového centra

Vychádzajúc z týchto charakteristík a požiadaviek na dostupnosť služieb eHealthu definovaných
v katalógu požiadaviek je potrebné vybudovanie infraštruktúry objektu primárneho dátového centra na
úrovni minimálne Tier III. V prípad nedostupnosti primárneho dátového centra (z dôvodu mimoriadnej
udalosti) je potrebné mať pripravené záložné dátové centrum, ktorého infraštruktúra musí spĺňať
požiadavky minimálne Tier II.
Odporúčania pre budovanie objektov dátových centier
Popis detailného riešenie objektu dátového centra s návrhom stavebných častí a jeho technologického
vybavenia je predmetom projektovej dokumentácie stavby dátového centra. Jedná sa
o dokumentáciu, ktorá je šitá na mieru a zohľadňuje všetky potreby a požiadavky danej organizácie
na služby a prevádzku dátového centra ako aj vplyvy okolia a možnosti lokality pre umiestnenie tohto
objektu.
Projektová dokumentácia je obsahovo rozsiahlejšia a komplexnejšia ako štúdia uskutočniteľnosti
a z tohto dôvodu uvádzame v štúdií len všeobecné odporúčania pre jednotlivé oblasti výstavby
dátových centier, pričom ich zohľadnenie a zapracovanie do projektovej dokumentácie je závisle od
požiadaviek investora a iných zúčastnených strán.
Rozdelenie oblasti pri návrhu objektu dátového centra:


Lokalita umiestnenia dátového centra



Stavba objektu



Energetické zabezpečenie



Klimatizácia a vzduchotechnika



Elektronická požiarna signalizácia - EPS a Automatický systém hasenia zariadení - ASHZ



FOB – fyzická objektová bezpečnosť: CCTV, SKV, PSN



Štruktúrované kabeláže

Lokalita
Každá lokalita sa vyznačuje určitom druhom a pravdepodobnosťou rizika. Ich poznanie a ohodnotenie
do značnej miery vplýva na vybranie tej ktorej lokality a následné umiestnenie objektu dátového
centra. Pri vyberaní lokality a jej následnom ohodnotení by mali byť smerodajné nižšie uvedené oblasti
hodnotenia kvality a vhodnosti lokality. Vo všeobecnosti však platí , že najvhodnejšou lokalitou je
lokalita vyznačujúca sa minimálnym počtom rizík a ohrození. V prípade rizík, ktorým sa nie je možné
vyhnúť je dôležité vypracovať opatrenia eliminujúcimi tieto riziká.
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Oblasti hodnotenia vhodnosti lokality:


Seizmológia oblasti, prípadne riziká zosuvov pôdy a vibrácie z okolia lokality



Ohrozenie lokality prírodnými katastrofami akými sú napríklad záplavy (100 ročná voda, 1000
ročná voda), búrky, požiare a iné



Kontaminácia lokality a ovzdušia v danej lokalite



Elektromagnetická interferencia z okolia



Plán rozvoja oblasti (Územný plán lokality)



Blízkosť obytných zón



Inžinierske siete v posudzovanej lokalite



Adekvátny technologický priestor v budove a v lokalite s možnosťou expanzie (IT priestory,
Trafo stanice, UPS, Motorgenerátor a pod.) v prípade potreby vrátane prístupov pre zariadenia
(nákladné autá, výťah, ...)



Možnosti vybudovania priestorov pre obsluhujúci personál



Napojenosť na dopravnú infraštruktúru a dostupnosť lokality



Vzdialenosť od dátovej infraštruktúry



Dostatočná Energetická infraštruktúra



Možnosti zabezpečenia ochrany a bezpečnosti objektu dátového centra



Architektonické a štrukturálne parametre budovy (strecha, výška, záťaž na m2, ...)



Inžinierske siete v posudzovanej budove (Voda, potrubia pod tlakom nad a na úrovni budúcich
IT priestorov)



Možnosti aplikovania disaster recovery pravidiel organizácie

Stavba
Pri návrhu veľkosti budovy dátového centra je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov, pričom
jedným z najdôležitejších je množstvo IT infraštruktúry, ktoré bude v dátovom centre umiestnené
a rezerva pre budúci nárast počtu tejto infraštruktúry. Od týchto dvoch faktorov sa odvíjajú aj ostané
vplývajúce na veľkosť budovy ktorými sú napríklad:


Trieda dátového centra a od tohto sa odvíjajúce požiadavky na priestor pre technologickú
infraštruktúru



Požiadavky na obslužný priestor okolo technológií



Požiadavky na prítomnosť stálej obsluhy dátového centra

Od vyššie uvedených požiadaviek sa odvíjajú aj riešenie dispozície objektu. Je vhodné rozdeliť objekt
na nasledujúce časti:


rozdelenie hlavnej sály na produkčné, testovacie, vývojové časti/priestory



technické zázemie



UPS a energetické zabezpečenie objektu



backup



komunikačná oblasť



motorgenerátor prípadne príprava pre motorgenerátor



trafostanica



pomocné konštrukcie



nakladacie priestory



iné, podľa typu a požiadaviek
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Odporúčania pre stavebné konštrukcie:
Stavba objektu by mala byť realizovaná bez okien, resp. zaslepením obvodového plášťa, poprípade je
možné okná realizovať s reflexnou nepriehľadnou fóliou
V priestoroch objektu je potrebné realizovať nášľapnú vrstvu na podlahe antistatickým PVC. Vhodné
je využitie zdvojenej podlahy pre umiestnenie rozvodov a technógií, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá


minimálne 0.6m



spodná podlaha – laminátový efekt



nehorľavá a netoxická



všetky káble – v separátnych energetických a dátových trasách



statickú záťaž na podlahu dimenzovať podľa potrieb, minimálne však 5kN na bod



pre ťažké zariadenia doplniť rámy a roznášacie konštrukcie

Statickú záťaž na podlahu objektu dimenzovať podľa potrieb umiestňovaných IT technológií so
zohľadnením technologického vybavenia budovy. Pokiaľ je objekt DC umiestnený na poschodí, alebo
sa jedná o viacpodlažnú budovu, je potrebné taktiež riešiť dostatočne dimenzované výťahy.
Oddelenie jednotlivých miestností riešiť ako samostatné požiarne úseky s využitím protipožiarnych
konštrukcií – steny, dvere, okná, požiarne klapky a iné.
Pokiaľ je to možné, je vhodné sa vyvarovať použitiu pilierov a zabezpečiť ochranu proti neviditeľným
vplyvom - elektromagnetické pulzy. Taktiež je potrebné zabezpečiť odstránenie, respektíve vyhnúť sa
používaniu vody a plynu v priestoroch DC.
Odporúčaná výška miestnosti od zdvojenej podlahy je min 3m, pričom dvere majú spĺňať nasledujúce
parametre


Odolné voči narušeniu - D



Požiarne odolná konštrukcia 30-60 minút



v =2500, š=1m

Pri návrhu objektu DC je vhodné riešiť aj okolie objektu, a to hlavne


plot a zábrany



parkovisko



mechanické zábranné prostriedky



obslužné priestory pre technológie umiestnené mimo budovy dátového centra

Energetické zabezpečenie objektu DC
V rámci energetického zabezpečenie objektu DC je potrebné riešiť komplexný systém napájania od
prípojného miesta až po koncový spotrebič vrátane redundancie vetiev napájania, pričom je vhodné
využiť separátne prípojky 22KV pre objekt DC.
Koncept napájania by mal umožňovať variabilitu odpájaní a opráv. Je vhodné využiť zbernicový
systém, napr. (BUS – BAR) napájania rackov na sále.
Systém energetického zabezpečenia objektu dátového centra by mal využívať nasledujúce
komponenty a ich vhodné kombinácie:


motorgenerátory



ATS



zdroje UPS



odddelené vetvy napájania
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Vlastnosti UPS zdrojov:


Online – Double conversion



N+1



30 min.



klimatizácia v miestnosti UPS

Vlastnosti motorgenerátorov


osadený v ISO kontajneri



riešenie vrátane prívodu vzduchu, odvodu spalín a palivového hospodárstva



nádrž na 72 hodín prevádzky – plnenie za prevádzky



pripojiteľnosť nádrže pre ďalšie MG



automatický štart – rozvádzač prepínania záťaže

V prípade výpadku napájania a neprítomnosti alebo zlyhania náhradných zdrojov je potrebné, aby bol
zabezpečený systém núdzového vypnutia datacentra.
V neposlednom rade je potrebné pri objekte dátového centra riešiť osvetlenie priestorov so zvýšenou
intenzitou ako je to u bežných priestorov a núdzové osvetlenie rešpektujúce priestorové usporiadanie
stojanov.
Taktiež je potrebné riešiť ochranu zariadení a objektu pred dôsledkom úderu blesku.
Klimatizácia a vzduchotechnika
Vzhľadom na koncentráciu IT technológií je potrebné zabezpečiť správne prevádzkové parametre (IT
technológií, technologického vybavenia objektu dátového centra) a hygienické parametre
v priestoroch objektu dátového centra (hygienické minimum, obnova vzduchu, priestory s trvalým
a dočasným pobytom, odvod škodlivých plynov, filtre ...). Prípustné hodnoty teploty a vlhkosti pre
magnetické médiá a hardware predstavuje 21°C±3%, a vlhkosť 50%±10%.
V rámci návrhu je potrebné vyriešiť nasledujúce:


stanovenie spôsobov odvodu tepla z priestorov datacentra (prípadne stanovenie spôsobov
výroby a dodávky tepla) a spôsobov dodávky chladu



redundancia systému (nepretržitý chod)



strojovňa vzduchotechniky



rozvody vzduchu



požiarne klapky, oddelenie vzduchotechniky v jednotlivých požiarnych úsekoch



chladiace médium



vonkajšie jednotky (chillery) a ich rozmiestnenie prípadne konštrukcie pre ne



spoluprácu klimatizačného systému s ASHZ

Pre potreby chladenia priestorov DC je vhodné využitie uličkovo orientovanej architektúry (chladná
a teplá ulička).
V prípade požiadavky na väčšiu hustotu výkonu je potrebné zvážiť kombináciu uličkovo orientovanej
architektúry chladenia s chladením pomocou prístavných chladiacich jednotiek, ktoré sú súčasťou
radu rozvádzačov s IT technológiami.
Elektronická požiarna signalizácia - EPS a Automatický systém hasenia zariadení - ASHZ
Vzhľadom na koncentráciu tepelného výkonu v objekte dátového centra produkovaného ako IT
technológiami, tak aj technologickým zabezpečením objektu DC, je potrebné do návrhu dátových
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centier zahrnúť aj ochranu pred rizikom požiaru. Návrh EPS a ASHZ systému by mal zohľadňovať
nasledujúce odporúčania:


požiarny alarm a jeho vyvedenie do miestnosti dohľadu nad objektom



preferované priame linky na políciu a hasičov



riešenie v súlade s EU štandardmi



min. zdvojený signalizačný systém



viacvrstvová architektúra



vybavenie objektu systémom ASHZ



rozdelenie objektu na hasebné úseky



riešiť každú IT miestnosť ako samostatný požiarny úsek s odolnosťou minimálne 30 minút



pokryť priestor pod zdvojenou podlahou a IT priestor.



prepoj na vzduchotechniku



požiarna hadica na každom poschodí budovy



požiarny hydrant



manuálne hasiace prístroje. Označené všetky potrebné priestory a typy (Voda, CO2, Práškový)

Štruktúrovaná kabeláž
Samotný návrh počtu portov a celkovej idey štruktúrovanej kabeláže závisí od konceptu riešenia
aktívnej časti a časti serverovej infraštruktúry. Týmto konceptom sa návrh štruktúrovanej kabeláže
prispôsobuje, pričom zohľadňuje nasledujúce požiadavky, ktoré platia pre návrhy kabeláže v dátových
centrách:


flexibilita a možnosť rozšírenia systému do budúcnosti



pripravenosť na prenosovú rýchlosť 10Gbit/s (metalická aj optická časť štruktúrovanej
kabeláže)



pasívna metalická časť - Kategória 6a



zohľadnenie potrieb požiarnej ochrany a materiál s protipožiarnymi parametrami



odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu



oddelenie štruktúrovanej kabeláže od napájania nn



materiál zamedzujúci odpočúvaniu



ohľad na architektonické riešenie dátového centra



dostupnosť kabeláže



vhodne navrhovaný typ rozvádzačov s príslušenstvom s ohľadom na veľkosť, funkciu
a bezpečnosť



zohľadnenie potrieb káblového manažmentu



zabezpečenie efektívneho využívania priestoru v rozvádzači



ochrana kritických častí infraštruktúry

FOB – fyzická objektová bezpečnosť: CCTV, SKV, PSN
Vzhľadom na značné investície do IT infraštruktúry umiestnenej v dátovom centre a taktiež technológii
objektu je potrebné pre tieto objekty riešiť aj fyzickú objektovú bezpečnosť.
Pri návrhu FOB je potrebné pristupovať k zabezpečeniu dátového centra ako k objektu stupňa „D“
a zohľadniť nasledujúce požiadavky:


kompletné monitorovanie vstupov



automatizovaná správa vzoriek alebo kódov pri čipoch



monitorovanie v reálnom čase alebo v dávkovom režime



snímané vzorky sa automaticky zálohujú
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neprerušenie napájania ani pri energetických výpadkoch zabezpečené zálohovým napájaním



jednoduchá zmena naprogramovaných parametrov



možnosť stavebnicového rozširovania systému garancia bezpečnosti prístupových systémov



jedinečnosť identifikačných médií



definícia bezpečnostných zón dátového centra:


Zóna 1 – všeobecné priestory



Zóna 2 – priemerná bezpečnosť



Zóna 3 – vyššia bezpečnosť



Zóna 4 – infraštruktúra DC



Zóna 5 – IT technológia



Zóna 6 – dáta

4.4.4.11 Prevádzka
Prevádzka aplikácii eHealth
Vychádzajúc z teórie ITSM (IT Service Management), v rámci prevádzky riešenia eHealth musia byť
zabezpečené minimálne tieto podporné činnosti:


Riadenie rutinnej prevádzky (ICT Operations Management)



Service Desk / Help Desk



Správa incidentov (Incident Management)



Správa problémov (Problem Management)



Riadenie zmien (Change Management)



Release manažment (Release Management)



Konfiguračný manažment (Configuration Management)



Riadenie kontinuity prevádzky (IT Service Continuity Management)



Riadenie dostupnosti (Availability Management)



Kapacitné plánovanie (Capacity Management)
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Na vykonávanie každej činnosti sa dá dívať ako na komponent.
Obr. 65 – Štruktúra podpory aplikácii eHealth
Zabezpečené podporné činnosti v rámci prevádzky riešenia eHealth
Riadenie rutinnej
prevádzky (ICT
Operations
Management)

Kapacitné
plánovanie
(Capacity
Management)

Service Desk /
Help Desk

Riadenie
dostupnosti
(Availability
Management)

Riadenie
kontinuity
prevádzky (IT
Service Continuity
Management)
Konf iguračný
manažment
(Conf iguration
Management)

Správa incidentov
(Incident
Management)

Zabezpečené podporné
2. vlna činnosti
eHealth služieb

Správa problémov
(Problem
Management)

Release
manažment
(Release
Management)

Riadenie zmien
(Change
Management)


Riadenie rutinnej prevádzky
Cieľom tejto činnosti je zabezpečiť priebežné sledovanie a riadenie prevádzky IKT technickými
prostriedkami ako sú napríklad monitorovanie alebo analýza log súborov. V rámci riadenia rutinnej
prevádzky sú riešené minimálne tieto aktivity:


Monitorovanie/riadenie siete (Network Monitoring/Management)



Monitorovanie/riadenie systému (System Monitoring/Management)



Monitorovanie/riadenie databáz a úložísk dát (Database & Storage Monitoring/Management)



Plánovanie technických rutín (Job Scheduling)



Zálohovanie a obnova (Backup and Restore)

Service Desk / Help Desk
Service/Help Desk slúži ako centrálne rozhranie pre používateľov a správcov riešenia pre všetky
oblasti prevádzky. Má dve hlavné hlavné úlohy:


zber a riadenie riešenia incidentov – riadenie životného cyklu servisných požiadaviek



udržiavanie používateľov a správcov riešenia informovaných o postupe riešenia resp.
náhradných riešeniach ich požiadaviek

Správa incidentov
Cieľom tejto činnosti je čo najrýchlejšia obnova rutinnej prevádzky po incidentoch s čo najmenším
negatívnym vplyvom na biznis funkcie riešenia. Pod pojmom „rutinná prevádzka“ sa pritom rozumie
prevádzka v limitoch dohody o úrovni poskytovania služieb (Service Level Agreement, SLA). Efektívna
správa incidentov teda zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb v rámci dohodnutej SLA.
Správa problémov
Úlohou správy problémov je odhaľovanie pôvodných príčin incidentov s cieľom minimalizácie
negatívneho vplyvu problémov spôsobených chybami v IKT infraštruktúre na poskytovanie biznis
služieb a prevencia opakovania incidentov vyvolaných týmito chybami.
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Efektívna správa problémov znižuje počet a závažnosť incidentov aj tým, že poskytuje relevantnú
dokumentáciu členom service/help desku. Proaktívnym uplatňovaním metód správy problémov je
možné niektoré problémy vyriešiť ešte skôr ako spôsobia nejaký incident.
Riadenie zmien
Riadenie zmien zabezpečuje, že na všetky požadované zmeny systému budú používané
štandardizované metódy a procedúry. Pod „zmenou systému“ pritom rozumieme udalosť, pri ktorej sa
zmení stav jednej alebo viacerých konfiguračných položiek (viď Konfiguračný manažment nižšie
v texte). Zmeny systému musia byť:


schválené manažmentom,



nákladovo efektívne,



s minimálnym rizikom na IKT infraštruktúru.

Release manažment
Cieľom release manažmentu je zaistiť hladký a kontrolovaný priebeh nasadenia (implementáciu
a distribúciu) nových verzií hardvéru a softvéru do prevádzkového prostredia. Zabezpečuje
dostupnosť licencovaného, otestovaného a v rámci danej verzie certifikovaného softvéru a hardvéru,
ktorý funguje tak ako to bolo zamýšľané pri jeho prvom uvedení do existujúcej infraštruktúry.
Konfiguračný manažment
Konfiguračný manažment je proces, ktorý sleduje všetky individuálne konfiguračné položky v systéme.
Pod pojmom konfiguračná položka pritom rozumieme spojenie hardvéru a/alebo softvéru, ako
napríklad server s nainštalovaným operačným systémom a databázovým strojom v definovanej verzii
s aplikovanými definovanými záplatami (patches), štruktúra databázy vytvorená pomocou konkrétneho
DDL skriptu a pod. Cieľom konfiguračného manažmentu je nastavenie a udržanie konzistentného
stavu systému počas celého jeho života.
Riadenie kontinuity prevádzky
Prevádzka eHealth riešenia sa musí riadiť základnou premisou: žiaden výpadok eHealth riešenia
(vrátane výpadku akéhokoľvek komponentu) nesmie zabrániť poskytnutiu lekárskej starostlivosti.
V rámci riadenia kontinuity prevádzky sú vypracované a udržiavané plány s cieľom zabezpečenia
obnovy prevádzky po vážnych incidentoch. Dobre aplikované plány nezahŕňajú iba reaktívne nástroje,
ale uplatňujú aj proaktívne prístupy znižujúce riziká vážnych incidentov.
Riadenie dostupnosti
Riešenie eHealth ako celok je možné vzhľadom na jeho funkcionalitu klasifikovať ako kritický systém,
je potrebné ho prevádzkovať v režime 24 x 7 x 365 s prevádzkovou dostupnosťou 99.95%.
Analýzou funkčných celkov je možné rozdeliť jeho komponenty do tried podľa kritickosti a požiadaviek
na dostupnosť (napr. Critical, Significant, Standard). Pre jednotlivé triedy komponentov je možné
následne zadefinované požiadavky na dostupnosť:


Trieda komponentov Critical je prezentovaná komponentmi, ktoré tvoria jadro eHealth,
požiadavka na prevádzkovú dostupnosť je 99.95%, nie je prípustná strata údajov a maximálne
tolerované výpadky sú v rozsahu minút.



Trieda komponentov Significant je prezentovaná dôležitými komponentmi eHealth
s požiadavkou na prevádzkovú dostupnosť 99.5%, pre ktoré nie je prípustná strata údajov
a maximálne tolerované výpadky sú v rozsahu hodín.



Trieda komponentov Standard je prezentovaná komponentmi eHealth, pre ktoré je
akceptovaná strata údajov v časovom horizonte max. 24 hodín a je prípustný výpadok
maximálne v trvaní 24 hodín.

V rámci riadenia dostupnosti systému eHealth je potrebné okrem spoľahlivosti zabezpečiť aj:


Udržateľnosť systému v prevádzkyschopnom stave
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Servisovateľnosť komponentov dodávateľmi tretích strán



Odolnosť systému (napríklad redundantnosťou kritických komponentov)



Bezpečnosť dát (dôvernosť, integrita a dostupnosť dát)

Európska únia

Kapacitné plánovanie
Kapacitné plánovanie podporuje optimálne a nákladovo efektívne poskytovanie IT služieb tým, že
pomáha organizácii mapovať jej zdroje s potrebami biznisu. Príkladom aktivít kapacitného plánovania
sú:


Applikačný Sizing (Application Sizing)



Riadene záťaže (Workload Management)



Riadenie nárokov (Demand Management)



Kapacitné plánovanie (Capacity Planning)



Riadenie zdrojov (Resource Management)



Riadenie výkonnosti (Performance Management)

NOC (Centrum riadenia siete)
Sieť eHealth musí byť monitorovaná prostredníctvom sieťových manažovacích nástrojov,
prostredníctvom ktorých je zabezpečené meranie a detekcia výkonu a prípadných zlyhaní technických
prostriedkov.
Keďže infraštruktúra predstavuje podporný prvok pre realizáciu služieb eHealth prostriedky NOC
a všetky procesy budú podriadené riadeniu prevádzky aplikácií ktoré zároveň zabezpečí prevádzku
zastrešujúcich služieb ako napríklad ServiceDesk.
Sadu sieťovo-manažovacích aplikácií je možné zlúčiť do jedného sieťovo manažovacieho bloku.
V snahe poskytnúť jednoznačný pohľad a stratégiu sieťovej bezpečnosti a efektivity medzinárodná
organizácia pre štandardy ISO vyvinula sieťový manažovací model známy ako FCAPS model. Tento
model zahŕňa päť kľúčových oblastí sieťového manažmentu:






Chybový manažment
Konfiguračný manažment
Účtovanie
Výkonostný manažment
Bezpečnostný manažment

(Fault management)
(Configuration management)
(Accounting)
(Performance management)
(Security)

V ramci eHealth budú tieto oblasti manažmentu implementované v NOC (Network Operations Center).
Pri týchto nástrojoch je veľmi dôležitá spoľahlivosť keďže sa používajú aj na detekciu stavu zariadení
a sieťových zlyhaní. Kvôli tomu je potrebné zabezpečiť redundantné linky a prepínače v rámci bloku
a jeho pripojenia.
Príklady prostriedkov sieťového manažmentu v NOC:







Aplikácie sieťového monitorovania
Servery systémového logovania (syslog)
Server poskytovania presného času pomocou protokolu NTP
Servery AAA (Authentication, Authorization, and Accounting)
Aplikácie policy-manažmentu
Služby systémovej administrácie a vzdialenej kontroly

Pripojenie manažmentového bloku do siete pozostávajúceho z prístupovej a distribučnej vrstvy, má
byť realizované pripojením do core vrstvy pri DC1 v prvotnej fáze eHealth.
V dalších fázach je možné ho propojiť priamo do Peeringového centra.
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NOC musí mať pripojenie do všetkých technických prostriedkov spravovaných narodným operatorom
eHealthu.
Môže byť realizované dvomi spôsobmi:
 Pripojením v rámci bežnej užívateľskej siete(In-band)
 Pripojením v rámci separátnej vyhradenej siete (Out-of band)
Odporúčaný je prístup separátnej manažmentovej siete.
NOC eHealth musí mať prístup do NOC poskytovateľa pripojenia pre enklávu DE1.
NOC bude obsluhovať personál národneho operátora eHealth. Vzhľadom na kritickú rolu sieťových
technológií použitých v eHealth bude nutné vykonávať dohľad nonstop v režime 24x7x365.
4.4.4.12 Organizácia
Popis organizácie eHealht je definovaný v Implementácii programu eHealth na základe definovaného
architektonického rámca.
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eHealth

na

základe

Európska únia

navrhnutého

Vymedzenie programu implementácie eHealth

5.1.1

Obsah programu implementácie eHealth

Program implementácie eHealth zahŕňa informatizáciu procesov, činností a služieb súvisiacich so
starostlivosťou o zdravie občanov s dôrazom na využívanie moderných informačných
a komunikačných technológií.
Informatizácia sa týka všetkých štyroch úrovní starostlivosti o zdravie:


individuálnej



komunitnej



profesionálnej



verejného zdravotníctva (public health)

Na základe definovaných komponentov zahŕňa v sebe program implementácie eHealth:


analytické činnosti v oblasti informatizácie procesov, činností a služieb súvisiacich so
starostlivosťou o zdravie občanov



zmenu v oblasti procesov, činností a služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie občanov
v dôsledku informatizácie



legislatívne zmeny podporujúce informatizáciu procesov, činností a služieb súvisiacich so
starostlivosťou o zdravie občanov



normatívne a štandardizačné zmeny v predmetnej oblasti



implementáciu príslušnej IKT infraštruktúry



implementáciu príslušnej bezpečnostnej infraštruktúry



implementáciu príslušnej dátovej infraštruktúry



implementáciu príslušných IS



migráciu dát do príslušných IS



prevádzku a údržbu príslušných IS



hodnotenie / audit / certifkáciu príslušných IS



spracovanie medicínskych dát v elektronickej podobe v celom ich životnom cykle



vzdelávacie a osvetové činnosti v predmetnej oblasti s využitím IKT



výskum a vývoj v predmetnej oblasti



podporu akceptácie zmien a dopadov v dôsledku eHealth širokou aj odbornou verejnosťou

Informatizácia sa bude v rámci Slovenskej republiky týkať nasledujúcich subjektov:


Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ambulantná, ústavná, lekárenská)



Prijímatelia zdravotnej starostlivosti



Subjekty zahrnuté v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti



MZ SR a jemu podriadené organizácie (NCZI, ŠÚKL)



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou



Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady



Subjekty v rámci Národnej transfúznej služby



Zdravotné poisťovne



Ďalšie subjekty súvisiace so starostlivosťou o zdravie občanov
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Súčasťou informatizácie bude aj prislúchajúca infraštruktúra pre komunikáciu medzi uvedenými
subjektmi, pre komunikáciu s ďalšími subjektmi v Slovenskej republike v rozsahu súvisiacom so
starostlivosťou o zdravie občanov, ako aj s príslušnými subjektmi v Európskej únii a vo svete
v predmetnej oblasti.
5.1.2

Rozsah programu implementácie eHealth

V materiály Katalóg potrieb a služieb eHealth boli vymedzené potreby jednotlivých subjektov
v systéme starostlivosti o zdravie. Na základe nich boli identifikované eHealth služby, ktoré boli
v Štúdii uskutočniteľnosti projektov eHealth doplnené a rozdelené do jednotlivých eHealth domén.
Tieto služby tvoria rámec rozsahu programu implementácie eHealth.

Tab. 14 – Rozsah programu implementácie eHealth a definícia služieb
eHealth služba

Opis služby

eHealth information (eZdravotnícke
informácie)

Množina služieb umožňuje verejné poskytovanie zdravotne
relevantných informácií občanom, PZS a ďalším subjektom
prostredníctvom NZP.

eWarning (eVarovanie)

Služba umožňuje prostredníctvom NZP a mobilov aktuálne informovať
relevantnú skupinu občanov / PZS o závažných zdravotných
ohrozeniach (napr. úniky chemických látok, rádioaktívnych látok,
prírodné katastrofy, ...)

eLearning (eVzdelávanie)

Množina služieb umožňuje občanom a zdravotníckym pracovníkom
samo vzdelávanie v oblasti zdravotníckych tém prostredníctvom NZP
a iných internetových služieb.

eHealth board (eHealth fórum)

Služba umožňuje občanom a zdravotníckym pracovníkom aktívne sa
vyjadrovať k aktuálnym dokumentom aj celkovej problematike
eHealth.

eKnižnica (SlLK)

Množina služieb umožňuje zdravotníckym pracovníkom aj občanom
využívať knižničné služby SlLK bez nutnosti jej fyzickej návštevy.

eIZ WHO (Informačné zdroje
z WHO)

Služba umožňuje zdravotníckym pracovníkom aj občanom prístup
k verejným zdravotne relevantným informáciám pochádzajúcim
z WHO.

eBooking (eObjednávanie)

Služba umožňuje občanom objednať sa u príslušného lekára prvého
kontaktu prostredníctvom NZP.

eReferral (ePresmerovanie)

Služba umožňuje lekárovi prvého kontaktu zabezpečiť presmerovanie
pacienta k špecialistovi prostredníctvom NZP (plus náhrada
výmenného lístka a možnosť zaslania sprievodnej dokumentácie
pacienta v elektronickej podobe.

eWaiting list (eČakacia listina)

Služba umožňuje elektronický manažment čakacích listín
a poskytovanie relevantných informácií o ich aktuálnom stave cez
NZP.

eVaccination (eOčkovanie)

Služba umožňuje elektronický manažment individuálnej imunizácie
ako aj zber dát za účelom prehľadu stavu imunizácie populácie, resp.
z nej odvodených trendov, okrem iného aj za účelom manažmentu
zdrojov.

eReminder (ePripomenutie)

Služba umožňuje elektronické pripomenutie (prostredníctvom mailu
a SMS) termínu súvisiaceho s poskytovaním ZS občanovi (napr.
termín časovo vzdialenej plánovanej návštevy lekára).

eLaboratory (eLaboratórium)

Množina služieb umožňujúca automatizáciu objednania laboratórnych
vyšetrení, manažmentu laboratórnych vzoriek, oznamovania
a zasielania výsledkov.

eCalendar management
(Manažment eKalendárov)

Služba umožňuje manažment elektronických kalendárov pre
eAlokácie poskytovateľmi ZS a poskytuje centrálne štatistické
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podklady.

eNTS (Národná transfúzna služba)

Množina služieb eHealth, poskytovaných NTS na NZP, ako sú
informácie o darcovstve, požiadavky na darovanie krvi, odberné
miesta a ďalšie relevantné informácie súvisiace s darovaním krvi.

eMedication (eMedikácia)

Množina služieb eHealth, ktoré umožňujú zber, spracovanie
a sprístupnenie medikačne relevantných údajov pacienta.

ePrescription (ePreskripcia)

Množina služieb eHealth, ktoré umožňujú realizovať preskripciu
v elektronickej forme a poskytnúť centralizovane preskripčné údaje
pre ďalšie spracovanie.

ePharmacy (eLekáreň)

Množina služieb, ktorá umožňuje využívať všetky služby lekárne bez
nutnosti jej fyzickej návštevy.

Electronic health record providing
(Poskytovanie elektronického
zdravotného záznamu)

Množina služieb eHealth, ktoré umožňujú bezpečný zber,
spracovanie, uchovávanie a sprístupnenie štruktúrovaných
zdravotných záznamov pacienta v elektronickej podobe.

Emergency data set providing
(Poskytovanie život zachraňujúcich
informácií)

Množina služieb, ktorá sa týka zberu, spracovania, uchovávania
a rýchleho poskytovania život zachraňujúcich údajov o pacientovi
v urgentných stavoch.

Osobný účet pacienta

Služba, ktorá zabezpečuje v elektronickej forme vedený osobný účet
pacienta v ZS, ktorý pre eHealth je schopný poskytnúť podklady
z oblasti vykázanej poskytnutej ZS a predpísaných liekov
a zdravotníckych pomôcok.

Health providers rating (Hodnotenie
kvality PZS)

Služba, ktorá umožňuje na základe podkladov z eHealth a
preddefinovaných kritérií automaticky generovať hodnotenie kvality
PZS a poskytnúť ho občanom, PZS, ZS, ÚDZS a ÚVZ.

eMonitor (eMonitorovanie)

Množina služieb eHealth, ktorá zabezpečuje zber a poskytovanie
právne relevantných podkladov pre posúdenie kvality poskytnutej ZS.

eHlásenka

Služba umožňujúca v elektronickej forme podávať hlásenia od PZS,
ÚVZ k príslušným orgánom v zdravotníctve (napr. hlásenia
o nežiaducich účinkoch liekov).

eŠtatistika

Množina služieb umožňujúca zber a spracovanie dát získaných
v rámci eHealth na štatistické účely a sprístupnenie získaných
štatistických údajov občanom a odbornej verejnosti.

EPIS (Epidemiologická situácia)

Množina služieb súvisiaca s informovaním občanovo, PZS a ďalšie
subjekty o aktuálnej epidemiologickej situácii vrátane zobrazenia
aktuálnej situácie v GISe.

Agregované demografické
informácie

Množina služieb určená pre NCZI, ŠÚ, ÚVZ a ďalšie inštitúcie.

PACS (Systém ukladania
a prenosu obrazov )

Množina služieb určená pre manažment životného cyklu obrazových
informácií, najmä zber, ukladanie, archivácia ako aj prenos a
poskytovanie snímkou oprávneným osobám.

EBM support (Podpora medicíny
založenej na dôkazoch)

Množina služieb určená pre podporu poskytovania ZS, najmä v oblasti
podpory rozhodovania. Služby sú založené na prístupe k databázam
(napr. Cochranova databáza) poskytujúcim autorizované informácie
o overených zisteniach a postupoch v rámci ZS s explicitne
vyjadrenou mierou dôveryhodnosti.

eGenomics (eGenomika)

Množina elektronických služieb eHealth pre podporu poskytovania ZS
v oblasti genetických vyšetrení, hodnotení genetických rizík, geneticky
podmienených predispozícií, prístup k referenčným genómovým
databázam, prácu s celým životným cyklom genetických informácií.

eConsulting (eKonzultácie)

Služba umožňuje občanovi neanonymne konzultovať svoju zdravotnú
potrebu s odborníkom, činnosť konzultácie evidovať a vykazovať
v rámci poskytnutej ZS.

Call center health support (Podpora
ZS z call centra)

Služba umožňuje občanovi, ktorý nemá prístup na NZP eHealth
služby operátora prostredníctvom telefónu ako je objednanie sa
k lekárovi, informácia o PZS, liekoch, podpora rozhodovacieho
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procesu pri zdravotnej potrebe a pod.

eCounselling (Elektronická linka
dôvery)

Služba poskytuje občanovi linku dôvery vo forme mailovej
komunikácie. Občan vystupuje v anonymnej roli.

eFirst aid (ePrvá pomoc)

Služba má dve časti: poskytuje občanovi informácie súvisiace
s poskytovaním prvej pomoci na NZP / prostredníctvom OS ZZS
poskytuje občanovi v roli poskytovateľa prvej pomoci odborné rady do
príchodu ZZS.

Tele-monitoring, (Telemonitorovanie)

Služba umožňuje monitorovanie vitálnych funkcií a parametrov
pacienta mimo priestorov PZS, ich zber a zasielanie k PZS, prípadne
aj automatickú reakciu na aktuálny stav nameraných parametrov
a funkcií.

Tele-care (Tele-starostlivosť)

Služba umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
podporných služieb pre individuálnu starostlivosť o zdravie.

Tele-radiology, Tele-dermatology
(Tele-rádiológia tele-dermatológia)

Služba umožňuje na diaľkové vyhodnocovanie obrazových informácií
– t.j. miesto vytvorenia a vyhodnotenia snímku sú fyzicky vzdialené.
V prípade tele-dermatológie si môže snímku vytvoriť aj sám pacient.

Tele-consulting (Virtuálne
konzílium)

Služba umožňuje realizovať konzílium, aj keď niektorí členovia
konzília sú fyzicky vzdialení. Využíva sa k tomu video-konferenčný
systém s vysokým rozlíšením.

NZP (Národný zdravotný portál)

NZP slúži ako prezentačná vrstva pre poskytovanie zdravotne
relevantných informácií a ako vstupný bod pre jednotlivé eHealth
aplikácie, resp. služby.

eRegistry (eRegistre)

Tento infraštruktúrny komponent umožňuje integrovať relatívne
samostatné zdravotné registre do jednotného celku ako „Master data
repository“, ktoré spravuje Národný operátor eHealth.

Interface (Rozhrania)

Tento infraštruktúrny komponent poskytuje množinu definovaných
interfejsov na HW, SW a dátovej úrovni, ktoré umožňujú do
národného eHealth systému integrovať IS nemocníc, ambulancií,
laboratórií a IS ďalších subjektov zapojených do systému
poskytovania zdravotníctve.

SK SNOMED

Tento infraštruktúrny komponent poskytuje služby jednotnej národnej
terminologickej základne v oblastí poskytovania ZS, pričom táto
terminologická základňa je prepojená na anglickú terminologickú
základňu.

Health Professional Card
(Elektronický preukaz PZS)

Tento infraštruktúrny komponent slúži k jednotnej identifikácii
zdravotníckeho profesionála v SR a časom aj v celej EÚ (na báze
jednotnej celoeurópskej karty) ako aj na preukázanie odbornej
kvalifikácie nositeľa karty.

Health Insurance Card
(Elektronický preukaz poistenca)

Tento infraštruktúrny komponent slúži k jednotnej identifikácii
poistenca v SR a časom aj v celej EÚ (na báze EHIC). Okrem
identifikácie poistenca a poisťovne umožňuje aj uschovávanie ďalších
údajov.

Služby NCZI ako Národného
operátora podľa Katalógu potrieb a
služieb

NCZI ako Národný operátor poskytuje ostatným subjektom
v zdravotníctve komunikačnú, hardvérovú, softvérovú a dátovú
základňu pre prístup k národným eHealth službám (NZIS a NZP).

eClearing (eZúčtovanie)

Služba umožňuje elektronicky (bez prenosného média) realizovať
výkazy poskytnutej ZS od PZS k ZP pre preplatenie vrátane
syntaktickej kontroly a spracovania výkazov pre zúčtovanie.

eFilling (ePodanie)

Služba umožňuje elektronické podanie poistencovi na ZP. Predmetom
podania môže byť zmena údajov alebo zmena poistného vzťahu,
sťažnosť, žiadosť a pod.

eVerification (eOverenie)

Služba umožňuje silné diaľkové overenie identity entity tak, aby ňou
vykonávané operácie mohli byť považované za právne relevantné.
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Tab. 15 – Oblasti služieb a business domény
Názov eHealth domény

eHealth služba (business doména) podľa Katalógu
eHealth information (eZdravotnícke informácie)
eWarning (eVarovanie)

Poskytovanie verejných zdravotne
relevantných informácií

eLearning (eVzdelávanie)
eHealth board (eHealth fórum)
eKnižnica (SlLK)
eIZ WHO (Informačné zdroje z WHO)
eBooking (eObjednávanie)
eReferral (ePresmerovanie)
eWaiting list (eČakacia listina)

Alokácia

eVaccination (eOčkovanie)
eReminder (ePripomenutie)
eLaboratory (eLaboratórium)
eCalendar management (Manažment eKalendárov)
eNTS (Národná transfúzna služba)
eMedication (eMedikácia)

Medikácia/preskripcia

ePrescription (ePreskripcia)
ePharmacy (eLekáreň)

Poskytovanie zdravotných
informácií občana (EHR)

Electronic health record providing (Poskytovanie elektronického
zdravotného záznamu)
Emergency data set providing (Poskytovanie život zachraňujúcich
informácií)
Osobný účet pacienta
Health providers rating (Hodnotenie kvality PZS)
eMonitor (eMonitorovanie)

Podpora riadenia zdravotníctva

eHlásenka
eŠtatistika
EPIS (Epidemiologická situácia)
Agregované demografické informácie

Podpora práce s obrazovými
informáciami

PACS (Systém ukladania a prenosu obrazov )
EBM support (Podpora medicíny založenej na dôkazoch)
eGenomics (eGenomika)

Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie

eConsulting (eKonzultácie)
Call center health support (Podpora ZS z call centra)
eCounselling (Elektronická linka dôvery)
eFirst aid (ePrvá pomoc)
NZP (Národný zdravotný portál)
eRegistry (eRegistre)
Interface (Rozhrania)

Podpora riadenia infraštruktúry

SK SNOMED
Health Professional Card (Elektronický preukaz PZS)
Health Insurance Card (Elektronický preukaz poistenca)
Služby NCZI ako Národného operátora podľa Katalógu potrieb a
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eHealth služba (business doména) podľa Katalógu
služieb
eClearing (eZúčtovanie)
eFilling (ePodanie)
eVerification (eOverenie)
Tele-monitoring, Tele-care (Tele-monitorovanie, Tele-starostlivosť)

Poskytovanie služieb Tele-medicíny

Tele-radiology, Tele-dermatology (Tele-rádiológia tele-dermatológia)
Tele-consulting (Virtuálne konzílium)
Tele-robotika

Tieto eHealth služby, ktoré boli v štúdiách uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronické
služby zdravotníctva – eHealth služby občanom (Prvá prioritná oblasť) a Elektronické služby
Ministerstva zdravotníctva – druhá prioritná oblasť transformované do eGov služieb a IS služieb,
podrobne pokrývajú všetky aspekty eHealth domén. Pre tretiu prioritnú oblasť boli zatiaľ eHealth
služby transformované do eGov služieb.
Tab. 10 – Zoznam eGov služieb a IS služieb pre prvú prioritnú oblasť
eGov služba

IS služba
Informovanie sa o zdravotne relevantných informáciách a zisteniach
Informovanie sa o liekoch, liečivách a zdravotných pomôckach
Informovanie sa o poskytovaní ZS v EÚ a vo svete

Poskytovanie verejných zdravotne
relevantných informácií

Informovanie sa o preventívnych opatreniach na ochranu zdravia
a zdravom životnom štýle
Informovanie sa o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Vydanie varovania občanom v prípade epidémii alebo iných zdravotne
relevantných skutočností a hrozieb
Podanie názoru na zameranie a rozvoj eHealth
Podanie podnetu k problematike verejného zdravia pre ÚVZ
Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe.
Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v papierovej podobe.
Zápis údajov do elektronickej zdravotnej knižky (časom do EHR) od
PZS.
Zápis podkladov z elektronickej zdravotnej knižky do EHR

Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta

Informovanie sa o zdravotných informáciách pacienta (subEHR)
Poskytnutie depersonifikovaných údajov na štatistické účely a pre
Úrad verejného zdravotníctva
Podanie súhlasu k sprístupneniu zdravotných informácii
Zneplatenie súhlasu k sprístupneniu zdravotných informácii
Poskytnutie záznamov o prístupoch k zdravotným informáciám
pacienta
Informovanie sa o liekovej interakcii
Informovanie sa o dostupnosti lieku, doplatkoch a alternatívach

eMedikácia

Informovanie sa o mieste výskytu a možnosti dodávky lieku
Poskytnutie informácii z podporného systému rozhodovania
v preskripčnom procese
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IS služba
Informovanie sa o medikačnej histórii pacienta
Poskytnutie súhlasu pacienta na prístup k medikačným záznamom
Zápis medikačného záznamu lekárom
Zápis medikačného záznamu lekárňou
Informovanie sa o elektronickom recepte

ePreskripcia

Vydanie elektronického receptu - jednorazové
Vydanie elektronického receptu - dlhodobé časové obdobie
Vydanie lieku na základe receptu
Zneplatnenie receptu
Zmena receptu - znovuobnovenie
Poskytnutie zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre
výber
Podanie žiadanky na objednanie sa k lekárovi primárnej ZS
Zmena objednania sa (presun/zrušenie)
Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke
Podanie žiadanky na objednanie sa k špecialistovi / špeciálne
vyšetrenie
Vydanie žiadanky na objednanie sa k špecialistovi / špeciálne
vyšetrenie
Vydanie odporúčania na prijatie do sekundárnej ústavnej zdravotnej
starostlivosti
Podanie sprievodnej zdravotnej dokumentácie

eAlokácia

Podanie spätnej zdravotnej informácie
Podanie žiadanky o zdravotný výkon vykonávaný podľa poradia
v čakacom zozname
Vydanie žiadanky o zdravotný výkon v rámci terciálnej zdravotnej
starostlivosti
Informovanie sa o poradí v čakacej listine
Zmena čakacej listiny
Zápis naplánovania termínov a vyšetrení pacientov
Generovanie a manažment kalendára pre PZS
Zrušenie kalendára PZS
Generovanie pripomienky naplánovanej zdravotnej činnosti
Generovanie upozornenia na spustenie procesu zdravotného výkonu
Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach

eOčkovanie

Zápis vykonania očkovania
Generovanie termínov na očkovanie vzhľadom na povinný očkovací
plán
Poskytnutie zoznamu laboratórií pre výber
Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie

eLaboratórium

Generovanie identity pre vzorku pri odbere
Manažment identity vzorky pri vyšetrení
Informovanie PZS o výsledkoch analýzy
Informovanie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení
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Tab. 11– Zoznam eGov služieb a IS služieb pre druhú prioritnú oblasť
eGov služba

IS služba

Integrácia s NZIS

Informovanie sa o možnostiach integrácie s NZIS
Poskytnutie integračného rozhrania do NZIS

Poskytovanie verejných zdravotne
relevantných informácií

Informovanie sa o oblastiach managementu zdravia
Informovanie sa o ďalších zdravotne relevantných informáciách
Informovanie sa o slovenskom zdravotníctve pre občana EU
Konzultovanie zdravotných otázok
Získanie informácií o kľúčových KPI nad údajovou základňou eHealth
Získanie priestorových informácií o determinantoch zdravia, rizikách
a poskytovaní ZS

Zdravotný výkon

Zadanie záznamu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti
Zadanie špecifických údajov o pacientovi
Informovanie zdravotnej poisťovne o výkaze zdravotných výkonov

Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta

Informovanie sa o komplexných zdravotných informáciách pacienta
Informovanie
sa
o
zdravotných
informáciách
v špecializovaných oblastiach podľa odborností lekárov

pacienta

Podanie žiadosti o pridelenie jednoznačného identifikátora PACS
snímky
Získanie prístupu k jednoznačnému identifikátoru PACS snímky pre
špecializované pracovisko
Zadanie odkazu a popisu snímky k jednoznačnému identifikátoru
PACS snímky
Zadanie digitalizovanej snímky k jednoznačnému identifikátoru PACS
snímky
Informovanie sa o digitalizovaných snímkach
Zadanie odkazu na digitalizovanú snímku k vyšetreniu
Získanie
prístupu
v elektronickej forme

k

historickému

papierovému

záznamu

Zadanie historického papierového záznamu v elektronickej forme
Zadanie metadát k historickému papierovému záznamu v elektronickej
forme
Zadanie digitalizovanej historickej zdravotnej dokumentácie do EZKO
ePreskripcia

Zápis historických preskripčných údajov
Podanie objednávky na liek v lekárni
Získanie podporných informácii v preskripčnom procese
Vydanie lieku, optických
lekárskeho predpisu

pomôcok,

zdravotných

potrieb

bez

Vydanie elektronického receptu - bez nutnosti návštevy PZS
Informovanie sa o štatistických údajoch z ePreskripcie
eMedikácia

Získanie informácií z liekopisu
Zadanie medikačných pravidiel a algoritmov
Konzultovanie liekopisu
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IS služba
Zadanie rozhodnutia kategorizačnej komisie liekov

eAlokácia

Informovanie sa o štatistických údajoch z eAlokácie
Podanie žiadanky na objednanie sa na plne hradený výkon
Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie - všetky odbery
Podanie žiadanky na preferenčne objednanie sa
Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke na preferenčne objednanie sa

Zdravotná starostlivosť pre
občanov SR v EU mimo SR

Informovanie sa o možnosti a podmienkach poskytnutia svojich
zdravotných záznamov PZS v iných krajinách EÚ
Podanie žiadosti o aktiváciu epSOS-EZKO
Poskytnutie preloženého pacientskeho sumáru do systému výmeny
zdravotných záznamov v rámci EÚ
Zápis informácie o preskripčnom procese vykonanom občanovi SR
v krajine EU
Generovanie obsahu stránky EZKO – epSOS / Pacientsky sumár vo
formáte epSOS z elektronického výpisu zo zdravotnej dokumentácie

Zdravotná starostlivosť pre
občanov SR mimo EU

Získanie preloženého pacientského sumáru
systému zdravotníctva EU.

pre použitie mimo

Zdravotná starostlivosť pre
občanov EU v SR

Získanie pacientskeho sumára a mediačného záznamu od občana EU
Podanie žiadosti o sprístupnenie pacientskeho sumára občana EU
Zadanie relevantných informácií o poskytnutej zdravotnej starostlivosti
do prílohy pacientskeho sumára občana EU
Zadanie informácie o preskripčnom procese vykonanom občanovi EU
v SR

Terminológia

Získanie terminologického pojmu a jeho súvislostí
Získanie historického kontextu údajov
Získanie jazykového prekladu terminologických pojmov
Poskytnutie harmonizačných funkcií

eLearning

Získanie prístupu k vzdelávacím témam eHealth
Poskytnutie možnosti testovania v rámci vzdelávacích tém

Autentizácia a autorizácia v eHealth

Podanie žiadosti o vydanie eHealth IA certifikátu
Vydanie eHealth IA certifikátu
Overenie vlastníctva a platnosti IA certifikátu
Poskytnutie autentizácie zdravotníckeho profesionála prostredníctvom
IA tokenu
Poskytnutie autentizácie občana prostredníctvom IA tokenu
Podanie autorizácie dokumentu v eHealth občanom
Podanie autorizácie
profesionálom

Poskytovanie referenčných eHealth
údajov

dokumentu

v

eHealth

zdravotníckym

Získanie autorizovaných údajov z JRÚZ
Informovanie sa o statuse subjektu v eHealth
Informovanie sa o rozsahu evidencie občana v JRÚZ
Informovanie sa o nakladaní s údajmi o občanovi v JRÚZ
Podanie žiadosti o zmenu údajov v JRÚZ

Telemedicína

Zápis údajov z monitorovacieho systému do EZKO
Informovanie o reakcii znalostného systému na základe údajov
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IS služba
z monitorovacieho systému

Personálna genomika

Zadanie genetických údajov

Servisná podpora občanom
a zdravotníckym pracovníkom

Získanie technickej podpory eHealth

Riešenie kvality poskytovania ZS

Podanie podnetu pacienta v súvislosti s kvalitou poskytovanej ZS
Informovanie sa o statuse a riešenia podnetu pacienta v súvislosti
s kvalitou poskytovanej ZS
Získanie záznamu poskytnutej starostlivosti pacientovi, ktorá je
predmetom podnetu pacienta

Tab. 12 – Zoznam eGov služieb pre tretiu prioritnú oblasť
eGov služba
Integrácia s NZIS
Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií
Poskytovanie zdravotných informácií pacienta
ePreskripcia
eMedikácia
eAlokácia
Zdravotná starostlivosť pre občanov SR v EU mimo SR
Zdravotná starostlivosť pre občanov EU v SR
Integrácia eHealth s centrálnymi komponentmi NKIVS
Terminológia
eLearning
Telemedicína
Personálna genomika
EBM
Národné PACS
Regionálne DC vo FN pre eHealth
Dátové centrum eHealth
Infraštruktúra pre bezpečnú komunikáciu medzi PZS a NOeH

5.1.3

Definovanie projektov a funkčných závislostí v rámci programu

V rámci programu implementácie eHealth bude prebiehať niekoľko desiatok projektov, ktoré môžeme
podľa obsahovej náplne zoskupiť do pracovných domén. Podľa časovej následnosti budú prebiehať
projekty v prípravnej fáze a následne v troch vlnách. Podľa spôsobu financovania budú projekty
programu implementácie eHealth rozdelené na projekty financované z Operačného programu
informatizácia spoločnosti a zo štátneho rozpočtu. Okrem národných projektov, ktoré budú spadať
čisto pod riadenie programu implementácie eHealth budú existovať aj medzinárodné projekty, kde
bude riadenie kombinované. Medzinárodné projekty môžu byť financované v rámci komunitárnych
programov CIP a FP7.
Projekty v rámci programu implementácie eHealth je možné rozdeliť vzhľadom na obsahovú náplň do
nasledujúcich pracovných domén:
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Aplikačné domény:
 Doména Národný zdravotný portál
 Doména Elektronická zdravotná knižka občana
 Doména Alokácie
 Doména Preskripcia a Medikácia
 Doména Telemedicína
Podporné domény:
 Doména Bezpečnosť a infraštruktúra
 Doména Legislatíva
 Doména Normatívny rámec
 Doména Integrácia
 Doména Príprava programu a národného operátora
 Doména Ďalšie podporné činnosti
Tab. 13 – Zoznam projektov programu implementácie eHealth (k 4. kvartálu 2009)
ID

Projekt

Pracovná doména

Fáza / vlna

Financovanie

Status

PP.1

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov eHealth

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

P

ŠR

ukončený

PP.2

Štúdia uskutočniteľnosti
architektonický rámec
a implementácia programu

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

P

ŠR

prebieha

PP.3

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi č. 1
Elektronické služby
zdravotníctva – eHealth služby
občanom (Prvá prioritná
oblasť)

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

P

ŠR

ukončený

PP.4

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi č. 1
Elektronické služby
Ministerstva zdravotníctva –
druhá prioritná oblasť

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

P

ŠR

ukončený

PP.5

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi č. 1
Elektronické služby
Ministerstva zdravotníctva –
tretia prioritná oblasť

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

P

ŠR

nezačal

P1.1

Národný projekt RV OPIS –
prvá prioritná oblasť

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

1

ŠR

ukončený

P1.2

Projekt NZP – prvá fáza

AD - NZP

1

OPIS

prebieha

P1.3

Projekt EZKO – prvá fáza

AD - EZKO

1

OPIS

prebieha

P1.4

Projekt alokácie – prvá fáza

AD - Alokácie

1

OPIS

prebieha

P1.5

Projekt preskripcia
a medikácia – prvá fáza

AD - Preskripcia a
medikácia

1

OPIS

prebieha

P1.6

Legislatívny projekt – prvá

PD - Legislatíva

1

ŠR

prebieha
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Pracovná doména

Fáza / vlna

Financovanie

Status

fáza
P1.7

Projekt normatívneho rámca –
prvá fáza

PD - Normatívny
rámec

1

ŠR

prebieha

P1.8

Technická asistencia
programovej kancelárie – prvá
fáza

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

1

ŠR

prebieha

P1.9

Projekt budovania
infraštruktúry programovej
kancelárie

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

1

ŠR

prebieha

P1.10

Projekt prípravy ľudských
zdrojov programovej
kancelárie

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

1

ŠR

prebieha

P1.11

Projekt bezpečnosti NCZI

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

1

ŠR

nezačal

P1.12

Projekt pilotnej infraštruktúry –
časť bezpečnosť

PD - Bezpečnosť a
infraštruktúra

1

ŠR

nezačal

P1.13

Projekt pilotnej infraštruktúry –
časť testovacie prostredie

PD - Bezpečnosť a
infraštruktúra

1

ŠR

nezačal

P1.14

Mediálny projekt

PD - Ďalšie podporné
činnosti

1

ŠR

prebieha

P1.15

Projekt vytvorenia redakčnej
rady

PD - Ďalšie podporné
činnosti

1

ŠR

nezačal

P1.16

Projekt vytvorenia centra pre
SNOMED

PD - Ďalšie podporné
činnosti

1

ŠR

nezačal

P1.17

Projekt konsolidácie JRÚZ RZ

PD - Integrácia

1

ŠR

prebieha

P2.1

Národný projekt RV OPIS –
druhá prioritná oblasť

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

2

ŠR

nezačal

P2.2

Projekt NZP – druhá fáza

AD - NZP

2

OPIS

nezačal

P2.3

Projekt EZKO – druhá fáza

AD - EZKO

2

OPIS

nezačal

P2.4

Projekt prekladu a mapovania
SNOMED – prvá fáza

AD - EZKO

2

OPIS

nezačal

P2.5

Projekt alokácie – druhá fáza

AD - Alokácie

2

OPIS

nezačal

P2.6

Projekt preskripcia
a medikácia – druhá fáza

AD - Preskripcia a
medikácia

2

OPIS

nezačal

P2.7

Projekt telemedicíny – prvá
fáza

AD - Telemedicína

2

OPIS

nezačal

P2.8

Projekt integrácie s NZIS –
prvá fáza

PD - Integrácia

2

OPIS

nezačal

P2.9

Projekt medzinárodnej
integrácie s epSOS – prvá
fáza

PD - Integrácia

2

OPIS

nezačal

P2.10

Projekt poskytovania
referenčných údajov z JRÚZ

PD - Integrácia

2

OPIS

nezačal

P2.11

Projekt autentizácia

PD - Bezpečnosť a

2

OPIS

nezačal
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ID

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt

Pracovná doména

a autorizácia

infraštruktúra

P2.12

Projekt servisnej podpory

P2.13

Európska únia

Fáza / vlna

Financovanie

Status

PD - Ďalšie podporné
činnosti

2

OPIS

nezačal

Legislatívny projekt – druhá
fáza

PD - Legislatíva

2

ŠR

nezačal

P2.14

Projekt normatívneho rámca –
druhá fáza

PD - Normatívny
rámec

2

ŠR

nezačal

P2.15

Technická asistencia
programovej kancelárie –
druhá fáza

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

2

ŠR

nezačal

P2.16

Projekt transformácie NCZI na
NoeH

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

2

ŠR

nezačal

P2.17

Projekt budovania datacentra
– prvá fáza

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

2

ŠR

nezačal

P2.18

Projekt bezpečnosti
a infraštruktúry

PD - Bezpečnosť a
infraštruktúra

2

ŠR

nezačal

P3.1

Národný projekt RV OPIS –
tretia prioritná oblasť

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

3

ŠR

nezačal

P3.2

Projekt NZP – tretia fáza

AD - NZP

3

OPIS

nezačal

P3.3

Projekt EZKO – tretia fáza

AD - EZKO

3

OPIS

nezačal

P3.4

Projekt prekladu a mapovania
SNOMED – druhá fáza

AD - EZKO

3

OPIS

nezačal

P3.5

Projekt alokácia – tretia fáza

AD - Alokácie

3

OPIS

nezačal

P3.6

Projekt preskripcia
a medikáckia – tretia fáza

AD - Preskripcia a
medikácia

3

OPIS

nezačal

P3.7

Projekt telemedicíny – druhá
fáza

AD - Telemedicína

3

OPIS

nezačal

P3.8

Projekt integrácie s NZIS –
druhá fáza

PD - Integrácia

3

OPIS

nezačal

P3.9

Projekt integrácie eHealth
s centrálnymi komponentmi
v rámci NKIVS

PD - Integrácia

3

OPIS

nezačal

P3.10

Projekt medzinárodnej
integrácie s epSOS – druhá
fáza

PD - Integrácia

3

OPIS

nezačal

P3.11

Projekt infraštruktúry pre
bezpečnú komunikáciu PZS
a NoeH

PD - Integrácia

3

OPIS

nezačal

P3.12

Projekt vytvorenia
regionálnych DC vo FN pre
účely eHealth

PD - Ďalšie podporné
činnosti

3

OPIS

nezačal

P3.13

Projekt budovania datacentra
– druhá fáza

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

3

OPIS

nezačal
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

ID

Projekt

Pracovná doména

Fáza / vlna

Financovanie

Status

P3.14

Legislatívny projekt – tretia
fáza

PD - Legislatíva

3

ŠR

nezačal

P3.15

Technická asistencia
programovej kancelárie – tretia
fáza

PD - Príprava
programu
a národného
operátora

3

ŠR

nezačal

Tab. 14 – Zoznam prebiehajúcich a plánovaných medzinárodných projektov (k 4. kvartálu 2009)
ID

Projekt

Pracovná doména

Fáza / vlna

Financovanie

Status

PM.1

epSOS I

AD – EZKO

1

CIP

prebieha

2

CIP

nezačal

AD – Preskripcia a
medikácia
PM.2

epSOS II

AD – EZKO
AD – Preskripcia a
medikácia

V rámci programu bude existovať niekoľko druhov funkčných závislostí. Východisko bude
predstavovať doména Príprava programu a národného operátora, od ktorej projektov budú závisieť
projekty všetkých ostatných domén.
Budú existovať závislosti projektov v rámci jednej aplikačnej domény, napríklad projekty v doméne
Národný zdravotný portál v druhej vlne budú nadväzovať na projekty tejto domény uskutočnené
v prvej vlne a rovnako tretia vlna bude nadväzovať na prvú a druhú vlnu.
Od projektov aplikačnej domény Národný zdravotný portál budú závisieť v druhej a tretej vlne projekty
všetkých ostatných aplikačných domén. Projekty aplikačných domén budú závislé na projektoch
podporných domén.
Medzinárodné projekty budú závislé od integračných projektov ale aj od národných projektov
v rovnakej pracovnej doméne.
5.1.4

Namapovanie služieb do projektov v rámci programu

Projekty programu implementácie eHealth financované prostredníctvom Operačného programu
informatizácia spoločnosti budú zahŕňať všetky eGov a IS služby identifikované v štúdiách
uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1. Každý projekt bude pokrývať jednu alebo viac eGov
služieb, ktoré zahŕňajú jednu alebo viac IS služieb. Projekty z rovnakej domény môžu v rámci
jednotlivých vĺn zahŕňať rovnaké eGov služby, avšak IS služby definujúce obsahovú náplň eGov
služieb budú odlišné.
Tab. 15 – Namapovanie eGov a IS služieb pre prvú prioritnú oblasť do projektov
Projekt OPIS 1

eGov služba

IS služba

Projekt NZP – prvá fáza

Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií

Informovanie sa o zdravotne
informáciách a zisteniach
Informovanie
sa
o
a zdravotných pomôckach

relevantných

liekoch,

liečivách

Informovanie sa o poskytovaní ZS v EÚ a vo
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Projekt OPIS 1

Riadiaci orgán OPIS

eGov služba

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

IS služba
svete
Informovanie sa o preventívnych opatreniach na
ochranu zdravia a zdravom životnom štýle
Informovanie sa o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti
Vydanie varovania občanom v prípade epidémii
alebo iných zdravotne relevantných skutočností
a hrozieb
Podanie názoru na zameranie a rozvoj eHealth
Podanie podnetu k problematike verejného
zdravia pre ÚVZ

Projekt EZKO – prvá
fáza

Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta

Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca
v elektronickej podobe.
Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca
v papierovej podobe.
Zápis údajov do elektronickej zdravotnej knižky
(časom do EHR) od PZS.
Zápis podkladov z elektronickej zdravotnej knižky
do EHR
Informovanie sa o zdravotných informáciách
pacienta (subEHR)
Poskytnutie depersonifikovaných údajov
na
štatistické účely a pre Úrad verejného
zdravotníctva
Podanie súhlasu k sprístupneniu zdravotných
informácii
Zneplatenie súhlasu k sprístupneniu zdravotných
informácii
Poskytnutie
záznamov
o
k zdravotným informáciám pacienta

Projekt preskripcia
a medikácia – prvá fáza

eMedikácia

prístupoch

Informovanie sa o liekovej interakcii
Informovanie sa o dostupnosti lieku, doplatkoch
a alternatívach
Informovanie sa o mieste výskytu a možnosti
dodávky lieku
Poskytnutie informácii z podporného systému
rozhodovania v preskripčnom procese
Informovanie sa o medikačnej histórii pacienta
Poskytnutie súhlasu pacienta
k medikačným záznamom

ePreskripcia

na

prístup

Zápis medikačného záznamu lekárom
Zápis medikačného záznamu lekárňou
Informovanie sa o elektronickom recepte
Vydanie elektronického receptu - jednorazové
Vydanie elektronického
časové obdobie

receptu

-

dlhodobé

Vydanie lieku na základe receptu
Zneplatnenie receptu
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Projekt OPIS 1

Riadiaci orgán OPIS

eGov služba

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

IS služba
Zmena receptu - znovuobnovenie

Projekt alokácie – prvá
fáza

aAlokácia

Poskytnutie zoznamu poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti pre výber
Podanie žiadanky na objednanie sa k lekárovi
primárnej ZS
Zmena objednania sa (presun/zrušenie)
Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke
Podanie žiadanky na objednanie sa
k špecialistovi / špeciálne vyšetrenie
Vydanie žiadanky na objednanie sa
k špecialistovi / špeciálne vyšetrenie
Vydanie odporúčania na prijatie do sekundárnej
ústavnej zdravotnej starostlivosti
Podanie sprievodnej zdravotnej dokumentácie
Podanie spätnej zdravotnej informácie
Podanie žiadanky o zdravotný výkon vykonávaný
podľa poradia v čakacom zozname
Vydanie žiadanky o zdravotný výkon v rámci
terciálnej zdravotnej starostlivosti
Informovanie sa o poradí v čakacej listine
Zmena čakacej listiny
Zápis naplánovania termínov a vyšetrení
pacientov
Generovanie a manažment kalendára pre PZS
Zrušenie kalendára PZS
Generovanie pripomienky naplánovanej
zdravotnej činnosti
Generovanie upozornenia na spustenie procesu
zdravotného výkonu

eOčkovanie

Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach
Zápis vykonania očkovania
Generovanie termínov na očkovanie vzhľadom
na povinný očkovací plán

eLaboratórium

Poskytnutie zoznamu laboratórií pre výber
Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie
Generovanie identity pre vzorku pri odbere
Manažment identity vzorky pri vyšetrení
Informovanie PZS o výsledkoch analýzy
Informovanie o výsledkoch laboratórnych
vyšetrení

Tab. 16 – Namapovanie eGov a IS služieb pre druhú prioritnú oblasť do projektov
Projekt OPIS 2

eGov služba

IS služba

Projekt NZP – druhá fáza

Poskytovanie verejných

Informovanie sa o oblastiach managementu

228

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Projekt OPIS 2

Riadiaci orgán OPIS

IS služba

zdravotne relevantných
informácií

zdravia
Informovanie sa o ďalších zdravotne
relevantných informáciach
Informovanie sa o slovenskom zdravotníctve pre
občana EU
Konzultovanie zdravotných otázok
Získanie informácií o kľúčových KPI nad
údajovou základňou eHealth
Získanie priestorových informácií
o determinantoch zdravia, rizikách a poskytovaní
ZS
Získanie prístupu k vzdelávacím témam eHealth
Poskytnutie možnosti testovania v rámci
vzdelávacích tém
Podanie podnetu pacienta v súvislosti s kvalitou
poskytovanej ZS
Informovanie sa o statuse a riešenia podnetu
pacienta v súvislosti s kvalitou poskytovanej ZS
Získanie záznamu poskytnutej starostlivosti
pacientovi, ktorá je predmetom podnetu pacienta
Informovanie sa o komplexných zdravotných
informáciách pacienta
Informovanie sa o zdravotných informáciách
pacienta v špecializovaných oblastiach podľa
odborností lekárov
Podanie žiadosti o pridelenie jednoznačného
identifikátora PACS snímky
Získanie prístupu k jednoznačnému identifikátoru
PACS snímky pre špecializované pracovisko
Zadanie odkazu a popisu snímky
k jednoznačnému identifikátoru PACS snímky
Zadanie digitalizovanej snímky k jednoznačnému
identifikátoru PACS snímky
Informovanie sa o digitalizovaných snímkach
Zadanie odkazu na digitalizovanú snímku
k vyšetreniu
Získanie prístupu k historickému papierovému
záznamu v elektronickej forme
Zadanie historického papierového záznamu
v elektronickej forme
Zadanie metadát k historickému papierovému
záznamu v elektronickej forme
Zadanie digitalizovanej historickej zdravotnej
dokumentácie do EZKO
Zadanie záznamu o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti
Zadanie špecifických údajov o pacientovi
Informovanie zdravotnej poisťovne o výkaze
zdravotných výkonov
Zadanie genetických údajov
Získanie terminologického pojmu a jeho
súvislostí
Získanie historického kontextu údajov
Získanie jazykového prekladu terminologických
pojmov

Riešenie kvality
poskytovania ZS

Poskytovanie zdravotne
relevantných informácií
pacienta

Zdravotný výkon

Projekt prekladu
a mapovania SNOMED –
prvá fáza

Európska únia

eGov služba

eLearning

Projekt EZKO – druhá
fáza

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Personálna genomika
Terminológia
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Riadiaci orgán OPIS

Projekt OPIS 2

eGov služba

Projekt integrácie s NZIS
– prvá fáza

Integrácia s NZIS

Projekt poskytovania
referenčných údajov z
JRÚZ

Poskytovanie referenčných
eHealth údajov

Projekt preskripcia
a medikácia – druhá fáza

ePreskripcia

eMedikácia

Projekt alokácie – druhá
fáza

eAlokácia

Projekt medzinárodnej
integrácie s epSOS –
prvá fáza

Zdravotná starostlivosť pre
občanov SR v EU mimo SR

Zdravotná starostlivosť pre
občanov SR mimo EU
Zdravotná starostlivosť pre
občanov EU v SR

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

IS služba
Poskytnutie harmonizačných funkcií
Informovanie sa o možnostiach integrácie s NZIS
Poskytnutie integračného rozhrania do NZIS
Získanie autorizovaných údajov z JRÚZ
Informovanie sa o statuse subjektu v eHealth
Informovanie sa o rozsahu evidencie občana
v JRÚZ
Informovanie sa o nakladaní s údajmi o občanovi
v JRÚZ
Podanie žiadosti o zmenu údajov v JRÚZ
Zápis historických preskripčných údajov
Podanie objednávky na liek v lekárni
Získanie podporných informácii v preskripčnom
procese
Vydanie lieku, optických pomôcok, zdravotných
potrieb bez lekárskeho predpisu
Vydanie elektronického receptu - bez nutnosti
návštevy PZS
Informovanie sa o štatistických údajoch
z ePreskripcie
Získanie informácií z liekopisu
Zadanie medikačných pravidiel a algoritmov
Konzultovanie liekopisu
Zadanie rozhodnutia kategorizačnej komisie
liekov
Informovanie sa o štatistických údajoch
z eAlokácie
Podanie žiadanky na objednanie sa na plne
hradený výkon
Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie všetky odbery
Podanie žiadanky na preferenčne objednanie sa
Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke na
preferenčne objednanie sa
Informovanie sa o možnosti a podmienkach
poskytnutia svojich zdravotných záznamov PZS
v iných krajinách EÚ
Podanie žiadosti o aktiváciu epSOS-EZKO
Poskytnutie preloženého pacientského sumáru
do systému výmeny zdravotných záznamov
v rámci EÚ
Zápis informácie o preskripčnom procese
vykonanom občanovi SR v krajine EU
Generovanie obsahu stránky EZKO – epSOS /
Pacientsky sumár vo formáte epSOS
z elektronického výpisu zo zdravotnej
dokumentácie
Získanie preloženého pacientského sumáru pre
použitie mimo systému zdravotníctva EU.
Podanie žiadosti o sprístupnenie pacientského
sumára občana EU
Získanie pacientského sumára a medikačného
záznamu od občana EU
Zadanie relevantných informácií o poskytnutej
zdravotnej starostlivosti do prílohy pacientského
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Projekt OPIS 2

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

eGov služba

Európska únia

IS služba

Projekt telemedicíny –
prvá fáza

Telemedicína

Projekt autentizácia a
autorizácia

Autentizácia a autorizácia v
eHealth

Projekt servisnej podpory

Servisná podpora občanon a
zdravotníckým pracovníkom

sumára občana EU
Zadanie informácie o preskripčnom procese
vykonanom občanovi EU v SR
Zápis údajov z monitorovacieho systému do
EZKO
Informovanie o reakcii znalostného systému na
základe údajov z monitorovacieho systému
Podanie žiadosti o vydanie eHealth IA certifikátu
Vydanie eHealth IA certifikátu
Overenie vlastníctva a platnosti IA certifikátu
Poskytnutie autentizácie zdravotníckeho
profesionála prostredníctvom IA tokenu
Poskytnutie autentizácie občana prostredníctvom
IA tokenu
Podanie autorizácie dokumentu v eHealth
občanom
Podanie autorizácie dokumentu v eHealth
zdravotníckym profesionálom
Získanie technickej podpory eHealth

Tab. 17 – Namapovanie eGov služieb pre tretiu prioritnú oblasť do projektov
Projekt OPIS 3

eGov služba

Projekt integrácie s NZIS – druhá fáza

Integrácia s NZIS

Projekt NZP – tretia fáza

Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií
eLearning

Projekt EZKO – tretia fáza

Poskytovanie zdravotných informácii občana
Personálna genomika
EBM
Národné PACS

Projekt medzinárodnej integrácie s epSOS –
druhá fáza
Projekt preskripcia a medikáckia – tretia fáza

Zdravotná starostlivosť pre občanov SR v EU mimo SR
Zdravotná starostlivosť pre občanov EU v SR
ePreskripcia
eMedikácia

Projekt alokácia – tretia fáza

eAlokácia

Projekt prekladu a mapovania SNOMED –
druhá fáza

Terminológia

Projekt integrácie eHealth s centrálnymi
komponentmi v rámci NKIVS

Integrácia eHealth s centrálnymi komponentmi NKIVS

Projekt telemedicíny – druhá fáza

Telemedicína

Projekt vytvorenia regionálnych DC vo FN pre
účely eHealth

Regionálne DC vo FN pre účely eHealth

Projekt budovania datacentra – druhá fáza

Dátové centrum eHealth

Projekt infraštruktúry pre bezpečnú
komunikáciu PZS a NOeH

Infraštruktúra pre bezpečnú komunikáciu PZS a NOeH
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5.1.5

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Časový rámec realizácie programu a projektov

Časový rámec programu implementácie eHealth je daný granuláciou samotného Programu, ktorý je
relizovaný v troch vlnách. Každá vlna prinesie používateľom novú verziu eHealth aplikácií ako celku,
podobne ako je to u OS alebo aplikácií.
Hlavné riziká pre časový plán programu:


Predĺženie obstarávania prvej vlny



Nedostatočný finančný rámec ŠR pre rok 2010 s dôsledkom presunu niektorých projektov



Predĺženie obstarávania druhej vlny



Nedostatočný finančný rámec ŠR pre rok 2011 s dôsledkom presunu niektorých projektov



Nezabezpečenie financií tretej vlny z OPIS



Predĺženie obstarávania tretej vlny



Posun ukončenia projektov prvej vlny na ktorých sú závislé projekty druhej vlny.



Posun ukončenia projektov druhej vlny na ktorých sú závislé projekty tretej vlny.

Tab. 18 – Časový rámec etáp Programu implementácie eHealth (k 4. kvartálu 2009)
ID

Procesy a aktivity

1

Zahájenie programu

2

Spustenie programu

2.1

Vytvorenie infraštruktúry a organizačné
zabezpečenie programu

2.2

Vytvorenie modelov budúceho stavu
a návrh architektúry

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.3 Vytvorenie štúdií uskutočniteľnosti
3

Prvá vlna

3.1

Národný projekt pre 1.prioritnú oblasť
OPIS

3.2

Obstarávanie pre 1. prioritnú oblasť
OPIS

3.3

Realizácia projektov 1. prioritnej oblasti
OPIS

3.4 Realizácia prvých prínosov prvej vlny
4

Druhá vlna

4.1

Národný projekt pre 2. prioritnú oblasť
OPIS

4.2

Obstarávania pre 2. prioritnú oblasť
OPIS

4.3

Realizácia projektov 2. prioritnej oblasti
OPIS

4.4 Realizácia prvých prínosov druhej vlny
5

Tretia vlna
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5.1 Realizácia prvých prínosov tretej vlny
Tab. 19 – Časový rámec projektov Programu implementácie eHealth (k 4. kvartálu 2009)
Vlna

Časový rámec
(po kvartáloch)

ID

Projekt

Pracovná doména

PP.1

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov eHealth

PD – Príprava programu
a národného operátora

P

I. – II. / 2009

PP.2

Štúdia uskutočniteľnosti
architektonický rámec
a implementácia programu

PD – Príprava programu
a národného operátora

P

II. – IV. / 2009

PP.3

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi č. 1
Elektronické služby
zdravotníctva – eHealth služby
občanom (Prvá prioritná
oblasť)

PD – Príprava programu
a národného operátora

P

I. – II. / 2009

PP.4

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi č. 1
Elektronické služby
Ministerstva zdravotníctva –
druhá prioritná oblasť

PD - Príprava programu
a národného operátora

P

II. – III. / 2009

PP.5

Štúdia uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi č. 1
Elektronické služby
Ministerstva zdravotníctva –
tretia prioritná oblasť

PD - Príprava programu
a národného operátora

P

I. – II. / 2010

P1.1

Národný projekt RV OPIS –
prvá prioritná oblasť

PD - Príprava programu
a národného operátora

1

II. – III. / 2009

P1.2

Projekt NZP – prvá fáza

AD – NZP

1

II. 2009 – IV. 2011

P1.3

Projekt EZKO – prvá fáza

AD – EZKO

1

II. 2009 – IV. 2011

P1.4

Projekt alokácie – prvá fáza

AD - Alokácie

1

IV. 2009 – IV. 2011

P1.5

Projekt preskripcia
a medikácia – prvá fáza

AD - Preskripcia a medikácia

1

IV. 2009 – IV. 2011

P1.6

Legislatívny projekt – prvá
fáza

PD - Legislatíva

1

II. – IV. / 2009

P1.7

Projekt normatívneho rámca –
prvá fáza

PD - Normatívny rámec

1

II. 2009 – IV. 2010

P1.8

Technická asistencia
programovej kancelárie – prvá
fáza

PD - Príprava programu
a národného operátora

1

III. 2009 – IV. 2010

P1.9

Projekt budovania
infraštruktúry programovej
kancelárie

PD - Príprava programu
a národného operátora

1

II. 2009 – IV. 2010

P1.10

Projekt prípravy ľudských
zdrojov programovej
kancelárie

PD - Príprava programu
a národného operátora

1

II. 2009 – IV. 2010
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Časový rámec
(po kvartáloch)

ID

Projekt

Pracovná doména

P1.11

Projekt bezpečnosti NCZI

PD - Príprava programu
a národného operátora

1

IV. 2009 – IV. 2010

P1.12

Projekt pilotnej infraštruktúry –
časť bezpečnosť

PD - Bezpečnosť a infraštruktúra

1

IV. 2009 – II. 2010

P1.13

Projekt pilotnej infraštruktúry –
časť testovacie prostredie

PD - Bezpečnosť a infraštruktúra

1

IV. 2009 – III. 2010

P1.14

Mediálny projekt

PD - Ďalšie podporné činnosti

1

IV. 2009 – IV.2010

P1.15

Projekt vytvorenia redakčnej
rady

PD - Ďalšie podporné činnosti

1

I. 2010 – IV. 2010

P1.16

Projekt vytvorenia centra pre
SNOMED

PD - Ďalšie podporné činnosti

1

IV. 2009 – II. 2011

P1.17

Projekt konsolidácie JRÚZ RZ

PD - Integrácia

1

III. 2009 – IV. 2010

P2.1

Národný projekt RV OPIS –
druhá prioritná oblasť

PD - Príprava programu
a národného operátora

2

I. 2010 – II. 2010

P2.2

Projekt NZP – druhá fáza

AD – NZP

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.3

Projekt EZKO – druhá fáza

AD – EZKO

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.4

Projekt prekladu a mapovania
SNOMED – prvá fáza

AD – EZKO

2

IV. 2010 – IV.2011

P2.5

Projekt alokácie – druhá fáza

AD - Alokácie

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.6

Projekt preskripcia
a medikácia – druhá fáza

AD - Preskripcia a medikácia

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.7

Projekt telemedicíny – prvá
fáza

AD - Telemedicína

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.8

Projekt integrácie s NZIS –
prvá fáza

PD - Integrácia

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.9

Projekt medzinárodnej
integrácie s epSOS – prvá
fáza

PD - Integrácia

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.10

Projekt poskytovania
referenčných údajov z JRÚZ

PD - Integrácia

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.11

Projekt autentizácia a
autorizácia

PD - Bezpečnosť a infraštruktúra

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.12

Projekt servisnej podpory

PD - Ďalšie podporné činnosti

2

IV. 2010 – III. 2012

P2.13

Legislatívny projekt – druhá
fáza

PD - Legislatíva

2

IV. 2010 – III. 2011

P2.14

Projekt normatívneho rámca –
druhá fáza

PD - Normatívny rámec

2

IV. 2010 – III. 2011

P2.15

Technická asistencia
programovej kancelárie –
druhá fáza

PD - Príprava programu
a národného operátora

2

IV.2010 – III. 2012
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Časový rámec
(po kvartáloch)

ID

Projekt

Pracovná doména

P2.16

Projekt transformácie NCZI na
NOeH

PD - Príprava programu
a národného operátora

2

II.2010 – IV.2011

P2.17

Projekt budovania datacentra
– prvá fáza

PD - Príprava programu
a národného operátora

2

IV. 2010 – IV. 2011

P2.18

Projekt bezpečnosti
a infraštruktúry

PD - Bezpečnosť a infraštruktúra

2

IV. 2010 – III. 2012

P3.1

Národný projekt RV OPIS –
tretia prioritná oblasť

PD - Príprava programu
a národného operátora

3

III. 2010 – IV. 2010

P3.2

Projekt NZP – tretia fáza

AD - NZP

3

IV. 2011 – III. 2013

P3.3

Projekt EZKO – tretia fáza

AD - EZKO

3

IV. 2011 – III. 2013

P3.4

Projekt prekladu a mapovania
SNOMED – druhá fáza

AD - EZKO

3

IV. 2011 – IV. 2012

P3.5

Projekt alokácia – tretia fáza

AD - Alokácie

3

IV. 2011 – II. 2013

P3.6

Projekt preskripcia
a medikáckia – tretia fáza

AD - Preskripcia a medikácia

3

IV. 2011 – III. 2013

P3.7

Projekt telemedicíny – druhá
fáza

AD - Telemedicína

3

IV. 2011 – III. 2013

P3.8

Projekt integrácie s NZIS –
druhá fáza

PD - Integrácia

3

IV. 2011 – I. 2013

P3.9

Projekt integrácie eHealth
s centrálnymi komponentmi
v rámci NKIVS

PD - Integrácia

3

IV. 2011 – III. 2013

P3.10

Projekt medzinárodnej
integrácie s epSOS – druhá
fáza

PD - Integrácia

3

IV. 2011 – III. 2013

P3.11

Projekt infraštruktúry pre
bezpečnú komunikáciu PZS
a NOeH

PD - Integrácia

3

IV. 2011 – II. 2013

P3.12

Projekt vytvorenia
regionálnych DC vo FN pre
účely eHealth

PD - Ďalšie podporné činnosti

3

IV. 2011 – I. 2013

P3.13

Projekt budovania datacentra
– druhá fáza

PD - Príprava programu
a národného operátora

3

IV. 2011 – III. 2013

P3.14

Legislatívny projekt – tretia
fáza

PD - Legislatíva

3

IV. 2011 – I. 2013

P3.15

Technická asistencia
programovej kancelárie – tretia
fáza

PD - Príprava programu
a národného operátora

3

IV. 2011 – III. 2013
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Východiská pre manažment programu implementácie eHealth
Manažment programu eGovernment

Zahraničný benchmarking
Pre vyhodnotenie manažmentu programu vo svete bol uskutočnený benchmarking zahraničného
riadenie programov a projektov eGovernmentu. Na základe analýzy boli definované štyri hlavné
spoločné oblasti, na ktoré kladie programový manažment dôraz:
Obr. 66 – Hlavné oblasti programového manažmentu eGovernmentu v zahraničí
1

Stratégia eGovernmentu

 Definované strategické ciele eGovernmentu

 Využívanie novo vytvorených alebo
existujúcich projektových metodík

 Záväzok k zavedení eGovernmentu na
vládnej úrovni

 Využívanie projektových metodík pre
projektové riadenie, tak aj pre samotný vývoj
IT riešenia

 Definovanie „road mapy“ eGovernmentu

3

Medziprojektová koordinácia

 Prioritizácia projektov na národnej úrovni
 Koordinácia projektov z národného a
regionálneho pohľadu
 Definovanie základných spoločných registrov
a číselníkov
 Dôraz na kompatibilitu riešení

2

Metódy riadenia a kontroly projektov

Programový
manažment
eGovernmentu
v zahraničí –
best practices

 Najčastejšie využívanie metodík PRINCE2 a
RUP

4

Personálne obsadenie
 Spolupráca viacerých organizácií na
jednotlivých projektoch
 Začlenenie aj externých hodnotiteľov do
projektov
 Externý pohľad pomáha vytvoriť kvalitné a
používateľsky príjemné elektronické služby
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Porovnanie programu eGovernmentu so situáciou v zahraničí odhaľuje silné a slabé stránky
slovenského eGovernmentu:
Obr. 67 – Vyhodnotenie programového manažmentu eGovernmentu v Slovenskej republike
1

Stratégia eGovernmentu

 Stratégia aj koncepcia informatizácie verejnej
správy sú definované

 Projektové riadenie využíva projektových
metodík, ktoré vedie k dobrému riadení
projektov

 Záväzok vlády k implementácie
elektronizované verejné správy
 Nedostatočné definovanie časového
harmonogramu projektov – „road mapa“

3

Medziprojektová koordinácia

2

Metódy riadenia a kontroly projektov

Programový
manažment
eGovernmentu v
Slovenskej
republike

 Zatiaľ nedostatočná kontrola projektov (v
súčasnom stave je metodika kontróly v
príprave)

 Program je centrálne koordinovaný
Ministerstvom financií

 Vytvorená dostatočná programová /
projektová organizačná štruktúra

 Nie všetky centrálne plánované komponenty
musí najlepšie odrážať konkrétne požiadavky
jednotlivých rezortov

 Alokované dostatočné ľudské zdroje

 Nie je nutná koordinácia na regionálnej úrovni
 Riešenia by mala byť plne interoperabilná

4

Personálne obsadenie

 Nedostatočná medzirezortná komunikácia
 Absencia externých hodnotiteľov v procese
plánovania a implementácie projektov

V nasledujúcej časti sú uvedené konkrétne príklady najlepších praktík (best practices) vo vybraných
krajinách, kde je úroveň elektronizácie verejnej správy na veľmi vysokej úrovni:
Celková programová kooperácia a architektúra v Dánsku
Hlavným heslom pre informatizáciu dánskej verejnej správy je "Silná koordinácia za účelom
dosiahnutia elektronickej súdržnosti" so správnou mierou centralizácie (spoločnej koordinácie)
a individualizácie projektov v závislosti na požiadavkách konkrétnych oblastí. Pre zaistene spoločnej
koordinácie boli zavedené tzv. elektronizačné rady (diagitisation boards), ktoré zaistia vhodnú úroveň
záväzných štandardov, ale s ohľadom na potrebnú individualizáciu. Zoskupovanie do oblastí
(domains) sa uskutočňuje na základe súvislostí medzi plánovanými službami. Oblasti sú napr. zdravie,
deti, geodáta, atď.
V elektronizačných radách jednotlivých oblastí sú zastúpení jednotliví stakholderi bez ohľadu na ich
postavenie – v elektronizačnej rade danej oblasti tak sú ministerstvá, aj menšie organizácie.
Vypracované akčné plány zaistia potrebnú mieru koordinácie, efektivity a cieleného vývoja
elektronizácie v danej oblasti verejnej správy, resp. služieb pre verejnosť. Zaistenie celkovej
kompatibility medzi rôznymi projektmi štátnej správy je zaistené na národnej úrovni požiadavkou na
súlad akčných plánov oblastí s celkovou architektúrou štátnej správy. Na formovanie elektronizačných
rád sa podieľajú nielen celoštátne organizácie, ale aj zástupcovia regionálnych skupín. Účasť
regionálnych stakeholderov zaisťuje aj kompatibilitu s lokálnymi projektmi.
Jednou z hlavných požiadaviek Dánskeho eGovernmentu je aj medzisystémová kompatibilita
a využitie otvorených štandardov. Prvá požiadavka sa naplňuje medzioborovou spoluprácou
a spoločnými všeobecnými iniciatívami na spoločných komponentoch eGovernmentu. Pre
zabezpečenie kompatibility aj na najnižšej úrovni bol vytvorený súbor požiadaviek a doporučení na
samotné IT riešenia projektov. Spoločný rámec obsahuje architektonické metódy, štandardy
a bezpečnostné opatrenia. Čo sa týka druhej požiadavky, prvý súhrn záväzných otvorených
štandardov bol pripravený pre použitie na počiatku roku 2008. Jednotné požiadavky boli stanovené aj
pre autorizáciu a autentizáciu k využitiu elektronických služieb eGovernmentu.
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Koordinácia projektových tímov na Novom Zélandu
Pri implementácii projektu elektronizácie colnej správy na Novom Zélandu vyvstala potreba
spolupráce medzi Colným riaditeľstvom a Ministerstvom hospodárstva a lesníctva na novom systéme
pre colnú správu. V priebehu projektu sa zistilo, že systém Ministerstva hospodárstva a lesníctva by
sa dal veľmi jednoducho prepojiť so systémom colnej správy. Na základe legislatívnej analýzy sa
došlo k záveru, že neexistuje legislatívna prekážka pre prepojenie oboch systémov. Aj keď mali obe
organizácie oddelené projektové tímy, koordinácia prebiehala cez spoločnú nezávislú Riadiacu
skupinu (Business Steering Group). Nakoľko obe dve skupiny pracovali nezávisle na sebe, ich
chápanie projektu sa často líšilo.
Po ukončení projektu bolo zrejmé, že mnohým nedorozumeniam by sa dalo predísť včasnou
spoločnou definíciou štandardov a metodiky implementácie. Na strane Colnej správy sa pre
projektové riadenie používala metodika Prince2 a na strane ministerstva americká obdoba – PMI. Obe
dve metodiky majú istý základ, ale v podrobnostiach sa často líšia, čo vo výsledku vytváralo časté
nedorozumenia.
Projekt medzi Colnou správou a Ministerstvom poľnohospodárstva a lesníctva je tak ukážkou zlej
praxe v riadení projektov. Chyby by sa však dali obmedziť vhodnou a včasnou implementáciou
jednotného projektového riadenia, napríklad na základe metodiky Prince2 a lepšou koordináciou
projektových tímov.
Ďalším príkladom medzitímovej spolupráce z Nového Zélandu je projekt zavedenia identifikačného
čísla pre finančnú správu medzi obchodným registrom so sídlom v Aucklande a finančnou správou so
sídlom vo Wellingtone. Aj napriek distančnej spolupráci bol projekt úspešne zavŕšený, pretože obidva
tími spolu neustále komunikovali s využitím napr. videokonferencií a pripravené výstupy boli spoločne
odsúhlasené formou iterácie požiadaviek medzi obidvomi agentúrami.
Externé hodnotenie projektov na Novom Zélande
Pre riadnu a efektívnu implementáciu eGovernment projektov na Novom Zélande bola vypracovaná
metodika externého hodnotenia Gateway Review Process.
K projektom eGovernmentu sú priraďované externé hodnotiace tímy (Review Team) centrálnou
koordinačnou jednotkou. Hodnotiaci tím sa skladá zo skúsených, vyškolených a akreditovaných
hodnotiteľov. Hodnotenie sa skladá z poldennej plánovacej schôdzky a hodnotiacich aktivít na mieste,
ktoré trvá medzi štyrmi až piatimi dňami. Na konci hodnotenia hodnotiaci tím poskytne sponzorovi
projektu dôverné hodnotiace výstupy.
Projektové riadenie vo Švajčiarsku na národnej úrovni
Vo Švajčiarsku bola ustanovená Federálna strategická jednotka pre IT (Federal Strategy Unit for IT –
FSUIT), ktorá pripravuje metodiky a nástroje pre riadenie IT projektov. Medzi vyvinuté nástroje
napríklad patria:


HERMES – metodika projektového riadenia – metodika je určená pre riadenie, prípravu
a implementáciu v projektoch telekomunikačných a informačných technológií (ICT), nielen na
národnej, ale aj na regionálnej (kantonálnej) úrovni a na úrovni vzdelávacích a obchodných
spoločností



Strategické IT plánovanie (SIP) – rámec stanoví rozhranie medzi národnou stratégiou a jej
implementáciou na rezortnej úrovni; na základe tejto metodiky môžu administratívne jednotky
a oddelenia ohodnotiť vlastné strategické plánovanie IT projektov



IT kontrola (ITC – IT Controlling) – metodika ICO je zameraná na monitoring a dokumentáciu
ekonomickej efektivity projektov, cieľov, zdrojov a riešení informačných riešení po celú dobu
ich životnosti

Medzi ďalšie metodiky využívané vo Švajčiarsku na národnej úrovni patria:


Balanced-Scorecard v informačných a komunikačných technológiách – metodika na meranie
implementácie strategických cieľov a požiadaviek v rámci národnej stratégie



Architektonický rámec Open Group Architecture Framework (TOGAF) – metodika podpory
efektívneho vývoja architektúry podnikateľských riešení
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Vo Švajčiarsku sa tiež uplatnila medzinárodná kooperácia s Rakúskom na úrovni ministerstiev financií
v oblasti zavádzania eGovernmentu v týchto krajinách.
Projektový manažment švajčiarskeho kantónu Curych
Švajčiarsky kantón Curych na základe predchádzajúcich zlých skúseností so zanedbaným
projektovým riadením zo strany dodávateľov vyvinul a zaviedol vlastnú metodiku pre projektové
riadenie. Prístup sa zaoberal šiestimi hlavnými oblasťami projektového riadenia (názov – Six Steps to
Completion Metrics) s ohľadom na časový priebeh projektu – ideou, draftom, pripomienkovaním,
finalizáciou, schválením a implementáciou produktu. Pre kontrolu postupu bol pripravený detailný
koncept, ktorého hlavné atribúty sú znázornené nižšie:
Obr. 68 – Schéma projektového konceptu Six Steps to Completion Metrics

Koncept projektového riadenia Six Steps to Completion Metrics
Vstupy

Zadanie

Šablóna

Idea

Draft

Aktivity

Pripomienkovanie

Finalizácia

Implementácia

Schválenie

Výstupy

Pripomienkovaca
správa

Draftová
verzia
Čas

10 %

30 %

15 %

Finálna
verzia

20 %

Distribúcia

15 %

10 %

Zdroj: Euro Project Office: Metrics for Project Management

Kontrola postupu bola uskutočňovaná s využitím nasledujúcich hlavných princípov:


Vizualizácia kontrolných nástrojov a ich výstupov



Reportovanie v jednoduchom elektronickom nástroji – MS Excel



Publikácia výstupov priebežnej kontroly na voľno dostupných nástenkách



Zložitejší nástroj pre detailnejšiu kontrolu vo VBA



Reportovanie výsledkov testov kvality v elektronickom nástroji

Jednoduché, prehľadné, ale zároveň detailné kontrolingové postupy a nástroje viedli k úspešnej
realizácii projektov eGovernmentu. Layout kontrolných nástrojov je uvedený nižšie:
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Obr. 69 – Príklad layoutu výstupov nástroja metodiky Six Steps to Completion Metrics

Príklad celkového a detailného prehľadu postupu projektu

Zdroj: Euro Project Office: Metrics for Project Management

Obr. 70 – Príklad layoutu výstupov nástroja metodiky Six Steps to Completion Metrics

Príklad kontroly postupu vrátane histórie

Zdroj: Euro Project Office: Metrics for Project Management

Projektové riadenie eGovernment projektov v Tasmánii
V Tasmánii nie sú využívané štandardné medzinárodné metodiky projektového riadenia, ale lokálna
metodika viacmenej rešpektuje medzinárodné projektové štandardy.
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Obr. 71 – Všeobecná schéma priebehu projektu
Všeobecná schéma priebehu projektu
Iniciácia

Manažment

Finalizácia

Inicializácia
Štúdia
uskutočniteľnosti
Nákladovo-výnosová
analýza

Rozsah a
plánovanie

Projektová nabídka

Projektový business plán

Report uskutočniteľnosti

Projektový výkonný plán

Business Case

Projektový realizační plán

Projektové
procesy

Využívanie

Zdroj: Tasmania Government Project Management Framework

Manažment projektu (viď schému vyššie) sa skladá z nasledujúcich hlavných aktivít:


Plánovanie a rozsah – ciele, výstupy, užívatelia + práca a zdroje;



Governance – sponzor projektu, riadiaci výbor, business vlastníci; projektový manažér
a projektový tím, odborní konzultanti, pracovné skupiny, referenčné skupiny;



Organizačný manažment zmeny a realizácia výstupov – plán finálnych výstupov, plán zmeny
organizácie, plánovanie konca projektu;



Manažment stakeholderov – identifikácia stakeholderov, analýza a ich klasifikácia, plánovanie
ich zapojenia, komunikačná stratégia a plán;



Risk manažment – definícia, kontext, identifikácia, analýza, hodnotenie, návrh opatrení,
reportovanie;



Manažment udalostí – definícia, register udalostí, monitorovanie a manažment;



Manažment zdrojov – finančné, ľudské, fyzické, informačné;



Manažment kvality – aspekty, zaistenie procesov projektového manažmentu, kontrola výstupov
projektu, zlepšovanie kvality



Reportovanie postupu – formalizované reportovanie riadiacemu výboru a sponzorovi projektu,
porovnanie postupu oproti plánu, hodnotenie efektivity postupu, hodnotenie udalostí, update
a prispôsobenie míľnikov;



Hodnotenie – v priebehu projektu a po skončení projektu (ako lesson learnt)



Záver projektu – formálne odsúhlasenie výstupov, interné hodnotenie výstupov projektu /
skutočné prínosy oproti plánovaným prínosom

Medzinárodné štandardy projektového riadenia
V európskom kontexte boli vyvinuté medzinárodne využívané štandardy pre projektové riadenie,
medzi ktoré patrí predovšetkým Prince2 (Projects in Controlled Environment) ako metodika
projektového riadenia vo verejnej správe. Pre samotný vývoj softvéru sa široko využíva metodika RUP
– Rational Unified Process.
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Prince2 – Project in Controlled Environment
Prince2 (Projects in Controlled Environment) je metóda pre efektívne projektové riadenie, založená
na predchádzajúcej metodike PRINCE z roku 1989; je štruktúrovanou metodikou jasne definujúcou
prvky projektového prostredia a postupy používané v čase projektu a pomocou jednotnej spoločnej
terminológie umožňuje efektívnu koordináciu projektových tímov a projektových aktivít. Metodika
taktiež určuje ako má projekt vyzerať, ako má byť riadený a akým spôsobom dochádza k prijímaniu
prípadných potrebných zmien v projekte. Pomocou používania jednotnej terminológie taktiež presne
definuje obsah a právomoci jednotlivých rolí v projekte.
Táto procesne založená metodika pre projektové riadenie detailne popisuje 45 procesov v rámci 8
hlavných procesných skupín, ktoré zobrazuje nasledujúca schéma.

Obr. 72 – Hlavné procesné oblasti podľa metodiky Prince2

Korporátny / programový manažment

Projektové riadenie

Zahájenie projektu

Iniciácia projektu

Kontrola postupu

Riadenie postupu

Uzavretie projektu

Riadenie výstupov

Plánovanie

Toky informácií



Vo fáze zahájenia projektu je ustanovený projektový tím a projektový manažér a zostavený
Projektový list zahŕňajúci ciele a zameranie projektu. V tejto fázi je taktiež odsúhlasený ďalší
postup.



Nasleduje plánovanie, pri ktorom sú na základe požiadaviek definované príslušné aktivity
a odhadnuté potrebné zdroje pre ich vykonanie. V rámci analýzy je taktiež zostavený podrobný
časový plán aktivít a zoznam rizík relevantných pre projekt.



V rámci iniciácie projektu sú spresnené predchádzajúce výstupy, zostavený celkový plán
postupu – výstupom je Business case, konkrétne popisujúci daný projekt.



Projektové riadenie je priebežnou aktivitou, ktorou sa zabezpečuje dohľad nad postupom
projektu a schvaľujú jednotlivé fázy a výstupy z projektu.



Kontrola postupu v metodike PRINCE2 kladie dôraz na rozdelenie projektu na menšie ucelené
časti, pri ktorých je možné jednoducho kontrolovať ich postup. Toto zabezpečuje lepšiu
kontrolu ako nad časovým postupom, tak aj nad kvalitou čiastkových výstupov.



Riadenie výstupov sa zaoberá predovšetkým dodaním, akceptáciou a kvalitou výstupov a to
z pohľadu kvalitatívneho aj časového.



Riadenie postupu nadväzuje na kontrolu postupu a umožňuje naplánovať prechod medzi
jednotlivými fázami projektu a v prípade potreby aktualizovať projektový plán.
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Uzatvorenie projektu ako posledná skupina procesov zabezpečuje ukončenie všetkých prác
a viazanosti zdrojov na projekte. Súčasťou ukončenia projektu by malo byť aj štandardné
hodnotenie projektu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že metodika Prince2 definuje jednotný rámec projektu čo sa týka
terminológie a štruktúrovania procesov. Flexibilita metodiky umožňuje jej prispôsobenie pre rôzne typy
projektov a zaisťuje tak hladký priebeh projektových prác. Jasne definované pravidlá umožňujú lepšie
riadenie projektových aktivít a následnú kontrolu nad nimi.
RUP – Rational Unified Process
RUP je metodika určená pre vývoj zložitých informačných systémov, medzi ktoré patrí eGovernment
aj národný eHealth. Metodika RUP – Rational Unified Process (Racionálny unifikovaný proces) je
metodikou riadenia projektov zaoberajúcou sa vývojom softvéru, ktorá vychádza z modernej metódy
objektového prístupu k programovaniu. Prístup metodiky sa zakladá predovšetkým na využití šiestich
princípov, tzv. Best practices (najlepšie praktiky):


Iteratívny vývoj softvéru



Správa požiadaviek



Architektúra založená na komponentoch



Vizuálne modelovanie



Overovanie kvality softvéru



Riadenie zmien softvéru

Vyššie uvedené princípy umožňujú flexibilnejší a vyváženejší priebeh projektu. Iteratívny vývoj
umožňuje odskúšať medzivýstupy projektu a v predstihu odhaliť nezrovnalosti medzi skutočnosťou
a zadaním. Správa požiadaviek flexibilne reaguje na zmenu požiadaviek na softvér, pričom spolu
s riadením zmien softvéru zaručuje možnosť ich zapracovania aj v neskorších fázach projektu.
Rozdelenie projektu na komponenty umožňuje jeho jednoduchšie spracovanie a prípadné rozšírenie.
Vizuálne modelovanie spolu s overovaním kvality softvéru zabezpečuje celkovú kontrolu kvality
výstupov.
Metodika RUP sa ďalej zameriava na jednotlivé aspekty projektu. Životný cyklus projektu sa delí na
zahájenie, prípravu, konštrukciu a odovzdanie. Využívané postupy v projekte v kombinácii
s jednotlivými životnými fázami projektu ukazuje nasledovná prehľadná schéma.
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Obr. 73 – Fáze a disciplíny projektu podľa metodiky RUP
Fáza

Zahájenie
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Príprava
(Elaboration)

Konštrukcia
(Construction)

Odovzdanie
(Transition)

1) Tvorba podnikového modelu
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Ciele projektu

2) Správa požiadaviek
(Requirements)

3) Analýza a návrh
(Analysis & Design)

Architektúra

4) Implementácia
(Implementation)

Prvá funkčná verzia

5) Testovanie
(Test)
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(Deployment)

7) Konfigurácia a zmeny
(Configuration & Change management)

8) Riadenie projektu
(Programme / Project management)

Odovzdanie

9) Správa prostredia
(Environment)
Míľniky

Časový rad

K ďalším aspektom projektu patrí architektúra projektu, ktorá definuje štruktúru z niekoľkých pohľadov
– procesného, logického, vývojového (implementačného) a nasadzovacieho – a definuje role
jednotlivých členov projektového tímu a finálne výstupy (dokumentácia) projektu.

Obr. 74 – Rôzne pohľady na projekt podľa metodiky RUP
Schéma pohľadov na implementačné projekty
Vývojový (implementačný)
pohľad

Logický pohľad
 Funkčnosť systému pre
používateľa

 Programátori
 Softwarový manažment

Scenáre

Procesný pohľad

Pohľad nasadenia

 Integrátori

 Systémoví inžinieri

 Výkonnosť

 Typológia

 Škálovateľnosť

 Komunikácia

Metodika RUP zabezpečuje úspešný priebeh projektu založený na mnohoročných skúsenostiach
s projektovým riadením softvérových projektov, za súčasného zaistenia flexibility projektu s ohľadom
na operatívne zmeny požiadaviek na vyvíjané softvérové riešenie. Výhodou metodiky je tiež jej ľahké
prispôsobenie konkrétnym požiadavkám každého projektu.
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Manažment eHealth programov vo svete

Riadenie eHealth programov má veľa spoločných znakov s riadením eGovernmentu ako celku.
Taktiež sa tu využívajú metodiky ako napr. RUP a štandardy projektového riadenia (Prince2). Existuje
však aj niekoľko veľmi dôležitých rozdielov, spojených najmä s tým, že pri zavádzaní eHealth riešení
sú často kladené zvýšené požiadavky na bezpečnosť z hľadiska narábania s citlivými informáciami aj
z hľadiska významu a postavenia služieb zdravotníctva v spoločnosti.
K popisu mamažmentu eHealth programov v tejto kapitole využijeme príklad riadenia projektov
v provincii Ontário v Kanade. Tento systém riadenia sa uvádza ako ukážkový príklad dobrého
manažmentu zavádzania eHealth riešení.

Manažment eHealth v provincii Ontário, Kanada
Systém zdravotníctva je v Kanade organizovaný v troch úrovniach:


Na úrovni provincií



Na úrovni tzv. lokálnych zdravotných integrovaných sietí (LZIS) – Local Health Integration
Networks



Na úrovni jednotlivých organizácií, ktoré sú najnižšou jednotkou

Túto organizáciu odzrkadľuje aj manažment programu implementácie eHealth v Ontáriu.

Obr. 75 – Plánovanie eHealth v Ontárijskom systéme zdravotníctva

Systém zdravotníctva v Ontáriu

Plánovanie eHealth v Ontárijskom systéme zdravotníctva

Provinčný eHealth
strategický plán

Zdravotná stratégia Ontária

eHealth strategický plán
LZIS

LHINs
Health
Plán Integrated
integrovaných
Servicesslužieb
Plans LZIS
zdravotných

eHealth strategický plán
organizácií

Strategický plán organizácie

Provinčná
úroveň

Úroveň
lokálnych
zdravotných
integračných
sietí – LZIS

Úroveň
jednotlivých
organizácií

Zdroj: Erie St. Clair LHIN eHealth Initiatives Memorandum of Understanding (MOU)

Za strategický plán na úrovni provincie je zodpovedné kanadské Ministerstvo zdravotníctva. To má za
úlohu najmä vypracovať víziu, priority a strategické smerovanie pre zlepšenie zdravia v provincii
pomocou strategického plánu. Poskytuje zdroje na implementáciu eHealth riešení ak je to v súlade so
strategickým zámerom.
Za vytvorenie regionálneho plánu integrovaných zdravotných služieb sú zodpovedné konkrétne
Lokálne zdravotné integrované siete (LZIS). Regionálna eHealth stratégia je ovplyvnená tromi
faktormi: V prvom kroku je lokálna eHealth stratégia LZIS zladená s celkovou víziou, prioritami
a strategickým smerovaním lokálneho zdravotného systému. Potom lokálna eHealth stratégia zladí
svoje aktivity s provinčnou eHealth stratégiou. A nakoniec v procese tvorby stratégie, zoberie LZIS
v úvahu strategické plány všetkých organizácií v rámci danej LZIS.
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LZIS je zodpovedný za operatívne rozhodovanie týkajúce sa eHealth v rámci svojej lokálnej oblasti
a je zodpovedný za implementáciu regionálych iniciatív eHealth na pomoc organizáciám v rámci
hraníc LZIS. Čas od času LZIS tvorí partnerstvá s okolitými LZIS, ktoré sú v záujme klientov. LZIS
pravidelne komunikuje s ministerstvom, aby poskytla spätnú väzbu ohladne zladenia iniciatív eHealth.
Jednotlivé organizácie v rámci LZIS vypracovávajú stratégie na poskytovanie konkrétnych
zdravotných služieb občanom. Organizácie zároveň koordinujú plánovanie eHealth, interne aj v rámci
spolupráce s ostatnými organizáciami v danej LZIS, s eHealth stratégiou LZIS, ktorá je následne
zosúladená so stratégiou provincie.
Plánovanie
Všetky participujúce organizácie sa dohodli na tom, že raz ročne poskytnú svoje strategické plány
a plánované rozpočty eHealth strategickej rade LZIS (eHealth Strategic Council), aby bolo možné
identifikovať príležitosti k spoločnej kooperácii. Organizácie, ktoré ešte nemali vypracované eHealth
stratégie sa zaviazali, že vypracujú trojročný eHealth strategický plán a budú ho zdieľať so
strategickou radou. K vypracovaniu strategických plánov bola organizáciám poskytnutá podpora vo
forme metodológie.
eHealth strategická rada LZIS vypracovává 5-ročný strategický eHealth plán a tiež integrovaný ročný
taktický plán, berúc v úvahu priority obsiahnuté v plánoch jednotlivých organizácií.
Rozhodovanie a manažment
eHealth Strategická Rada LZIS pozostáva zo zástupcov exekutívy poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti v danom regióne. Všetky rozhodnutia ohľadne 5 ročného strategického plánu, ročného
taktického plánu a špecifických zdieľaných eHealth projektov sú prijaté touto radou.
Nasledujúci obrázok znázorňuje štruktúru manažmentu v rámci Lokálnej Zdravotnej Integrovanej Siete
(LZIS):

Obr. 76 – Organizačná štruktúra v rámci LZIS
Organizačná štruktúra v rámci Lokálnej Zdravotnej Integrovanej Siete (LZIS)

Predstavenstvo
LZIS
LZIS CEO

Predstavenstvo
poskytov. zdr. služieb

eHealth Strategická Rada LZIS

Zdieľaný Project
Management Office

Pracovná skupina
ochrany osob. údajov

Ostatné pracovné
skupiny

Riadiaci výbor
projektu

Zdroj: Erie St. Clair LHIN eHealth Initiatives Memorandum of Understanding (MOU)
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Úlohou jednotlivých pracovných skupín je kontrolovať iniciatívy z hľadiska konkrétnej oblasti, za ktorú
je daná skupina zodpovedná.
Členovia eHealth strategickej rady rozhodujú o celkovom procese strategického plánovania. Pre
konkrétnu realizáciu rozhodnutia o spoločných iniciatívach, sú rozhodnutia prijaté v rámci riadiaceho
výboru pre konkrétny projekt. Riadiaci výbor sa skladá zo zástupcov organizácií, ktoré sú súčasťou
spoločnej iniciatívy.

5.3

Špecifikácia rámca programového manažmentu

5.3.1

Princípy riadenia programu implementácie eHealth

Program implementácie eHealth je rozsiahly a zložitý a jeho výsledkom bude zmena procesov,
činností a služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie. Vzhľadom na význam a komplexnosť
programu je potrebné pri jeho riadení dodržiavať niekoľko základných princípov, ktoré zvyšujú
pravdepodobnosť úspechu programu.
Tieto princípy sú:


zladenie stratégie programu so stratégiou rezortu,



efektívne riadenie procesu zmeny,



definovanie vízie a komunikácia lepšej budúcnosti,



prepojenie potrieb, požiadaviek, projektov a prínosov,



zvýšenie prínosov vďaka programu,



optimalizácia riadenia a vyváženie riešenia,



učenie sa zo skúseností.

Zladenie stratégie programu so stratégiou rezortu
Stratégia programu implementácie eHealth bola definovaná v dokumente Strategické ciele eHealth –
kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Vízia eHealth bola
v tomto dokumente naviazaná na víziu moderného zdravotníctva, ktorá hovorila o zvyšovaní kvality
zdravia občanov a dosiahnutí rastu ich spokojnosti so systémom zdravotníctva financovaného
z verejných zdrojov poskytovaním kvalitných, moderných, dostupných a nákladovo efektívnych
zdravotníckych služieb.4
To znamená, že informačné a komunikačné technológie sú prostriedkom, nie cieľom. Cieľom
programu implementácie eHealth je pomocou nich zvýšiť kvalitu a efektívnosť všetkých
poskytovaných zdravotníckych služieb ako aj umožniť vznik nových foriem poskytovaných
zdravotníckych služieb. To spolu so znížením chybovosti a duplicít a administratívneho zaťaženia
lekárov i pacientov prispeje k naplneniu vízie moderného zdravotníctva.
Stratégia programu implementácie eHealth bola definovaná v štyroch strategických cieľoch, ktoré
budú naplnené v horizonte niekoľkých rokov. Dobré riadenie programu by malo zabezpečiť, aby sa
nestratilo spojenie so stratégiou rezortu zdravotníctva a aby mali činnosti v oboch oblastiach
synergický efekt. Je potrebné aby existovala spätná väzba od programu k tvorcom stratégií a mohla
byť zohľadnená pri tvorbe stratégií v budúcnosti.
Dôležitý je tiež prenos strategických cieľov od programu k projektom. Projekty musia prispievať
k napĺňaniu celkovej vízie eHealth a vízie moderného zdravotníctva. To znamená, že by v projektoch
nemali prevažovať ciele nesúvisiace so strategickými cieľmi eHealth, resp. nemalo by dochádzať
vplyvom externých faktorov k odklonu projektov od strategických cieľov. Externé faktory samozrejme
môžu mať vplyv aj na samotný program, avšak základná stratégia by mala ostať zachovaná.

4

Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku.
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Efektívne riadenie procesu zmeny
Program implementácie eHealth prinesie v rámci sektoru zdravotníctva komplexnú zmenu
pozostávajúcu z mnohých čiastkových zmien. Pri viac než polovici programov podobného rozsahu ako
má program implementácie eHealth sa nedodrží minimálne jedno z troch ohraničení programu:
rozsah, čas a náklady. Pri programoch a projektoch elektronizácie a informatizácie zdravotníctva je
však najzávažnejším problémom odmietnutie výsledkov používateľmi.
Z tohto dôvodu je potrebné venovať procesu zmeny, ktorú program prinesie dostatočnú pozornosť.
V rámci programu bude potrebné riadiť veľké množstvo úloh a viesť mnoho ľudí. Vývoj programu budú
sledovať všetky zainteresované strany od inštitúcií v rezorte zdravotníctva, cez poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti až po bežných občanov. Je potrebné aby bol program riadený transparentne,
aby boli otvorene diskutované záležitosti a riziká súvisiace s programom a tiež ich riešenia. Tým je
možné získať dôveru zainteresovaných strán.
Efektívne riadenie procesu zmeny znamená aj aktívne zapojenie zainteresovaných strán programu.
Zmena, ktorú program implementácie eHealth prinesie bude mať za následok zmenu pracovných
i administratívnych postupov v rezorte zdravotníctva, bude mať vplyv na chod organizácií rezortu
zdravotníctva, na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a samozrejme
aj na bežných občanov. Je potrebné rozpoznať tieto zmeny i to koho sa týkajú. Dobrý manažment
programu zahŕňa zapojenie zainteresovaných strán a pochopenie ako vnímajú prínosy programu.
Pre efektívne riadenie procesu zmeny je dôležité, aby sa na riadení programu podieľali správni ľudia.
Aby bola strategická zmena, ktorú program prinesie, úspešná mali by sa na tvorbe, prezentácii
a komunikácii vízie zúčastniť zástupcovia zainteresovaných strán. Taktiež je potrebné zapojiť do
programu implementácie eHealth ľudí so skúsenosťami s podobnými programami, ktorí by sa podieľali
na tvorbe architektonického rámcu i rámcu pre programový manažment.
Riadenie procesu zmeny znamená tiež podporu zmeny, až kým nové riešenia, ktoré program
implementácie eHealth prinesie, plne nenahradia tie staré. Táto časť býva často podceňovaná, čo má
obzvlášť pri eHealth programoch vážne následky: vytvorí sa technologicky výborné riešenie, ktoré sa
medzi predpokladanými užívateľmi nerozšíri. Program tak je poznamenaný zlyhaním, aj keď rozsah,
čas a náklady programu boli v rámci plánu a kvalita výsledných produktov splnila očakávania. Preto je
potrebné plánovať zmenu, pripravovať jej implementáciu, zabezpečiť potrebné zdroje a potom zmenu
implementovať.

Definovanie vízie a komunikácia lepšej budúcnosti
Program, ako spôsob riešenia je relevantný vtedy, keď existuje jasná potreba dosiahnuť strategickú
zmenu, keď je v súčasnosti potrebné urobiť veľký krok pre lepšie riešenie v budúcnosti. Aby bolo
možné dosiahnuť v budúcnosti všetky prínosy, je potrebné aby mali tvorcovia programu jasnú víziu
tejto lepšej budúcnosti. Vízia programu bola vytvorená na začiatku programu implementácie eHealth
a počas programu by nemalo dochádzať k jej zmenám. Zmena vízie znamená aj zmenu samotného
programu a malo by potom prísť aj k prehodnoteniu jeho cieľov.
Aj keď je jasná vízia pre úspech programu nutná, bez jej dôslednej komunikácie potrebnej pre prijatie
programu zainteresovanými stranami nie je postačujúca. Program prostredníctvom svojich výstupov
dodá prínosy, ktoré musia byť zainteresovaným stranám zrejmé. Komunikácia očakávaných prínosov
zainteresovaným stranám by mala byť súčasťou riadenia zainteresovaných strán. Ak zainteresované
strany nemajú jasné očakávania prínosov, respektíve ich očakávania prínosov sú nereálne, zvyšuje sa
pravdepodobnosť neúspechu programu.

Prepojenie potrieb, požiadaviek, projektov a prínosov
Jedným zo spúšťacích mechanizmov programu implementácie eHealth boli potreby zainteresovaných
strán, ktoré je možné prostredníctvom programu naplniť. Na začiatku programu boli definované
potreby a na konci programu budú prínosy programu, ktoré budú slúžiť aj naplneniu potrieb. Často
krát sa stáva, že počas trvania programu sa prepojenie medzi potrebami a prínosmi stráca a nakoniec
výsledné produkty neuspokojujú potreby definované na začiatku, respektíve ich uspokojujú v zníženej
miere.
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Preto je potrebné, aby bolo počas celej doby trvania programu jasné ako a kedy sú na začiatku
definované potreby riešené. Potreby zainteresovaných strán by mali byť pretavené do požiadaviek na
program, ktoré budú následne rozdelené medzi jednotlivé potreby programu. Potom bude možné
poskytnúť zainteresovaným stranám programu, ktoré potreby sú riešené v akom projekte a kedy môžu
očakávať dodanie plánovaných prínosov.

Zvýšenie prínosov vďaka programu
Organizácia riadenia strategickej zmeny vo forme programu implementácie eHealth má zmysel iba
vtedy, ak budú prínosy ktoré dodá program vyššie, ako by boli prínosy viacerých samostatných
projektov sprostredkujúcich túto zmenu. Neklamným znakom synergického efektu viacerých projektov
v rámci programu je existencia programových prínosov, ktoré sú nad prínosmi jednotlivých projektov.
Je teda dôležité, aby program zjednodušil riadenie projektov a pomohol prepojeniu produktov a riešení
jednotlivých projektov.

Optimalizácia riadenia a vyváženie riešenia
Program implementácie eHealth má za úlohu dodať riešenie zodpovedajúce požiadavkám v určitom
rozsahu, čase a nákladoch. Pri plánovaní je potrebné dbať na to aby riešenie bolo po všetkých
stránkach vyvážené, na optimalizáciu požiadaviek na kvalitu a taktiež aj na postupné zavádzanie
riešenia. Potreby zainteresovaných strán by mali byť zohľadnené rovnomerne, aby nenastala situácia,
že budú istý čas uprednostňované potreby len jednej zo zainteresovaných strán, čo by mohlo viesť
k negatívnemu postoju k programu u ostatných.
Rozsah programu, rozvrhnutie aktivít do projektov a ich výstupy by mali byť jasne definované. Je
potrebné identifikovať závislosti medzi projektmi i vo vnútri projektov a správne rozdeliť kompetencie
a zodpovednosti medzi program implementácie eHealth a jeho projekty. Program musí byť zameraný
na riadenie na vyššej úrovni a nemal by preberať úlohy manažmentu jednotlivých projektov. Projektom
je potrebné dať smerovanie pre všetky oblasti manažmentu a následne monitorovať ich súlad
s programovými plánmi a cieľmi.

Učenie sa zo skúseností
Program implementácie eHealth nie je prvý svojho druhu, preto je možné využiť skúsenosti
s programami eHealth v zahraničí a taktiež s programami informatizácie rezortov verejnej správy na
Slovensku. Je možné napodobniť úspechy týchto programov a vyhnúť sa mnohým chybám.
Získavanie skúseností bude prebiehať aj v rámci samotného programu. Je potrebné systematicky
zaznamenávať získané poznatky, mať prehľad o vedomostiach zapojených ľudí a byť schopný ľudí so
skúsenosťami v rámci programu implementácie eHealth viacnásobne využiť.

5.3.2

Organizačná štruktúra programu implementácie eHealth

Organizačné prostredie programu implementácie eHealth
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre zdravotnú
starostlivosť, ochranu zdravia, verejné zdravotné poistenie, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov, prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody, cenovú
politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových
priestorov v zdravotníckych zariadeniach, kontrolu zákazu biologických zbraní,5 bolo schválením
dokumentu Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti
zdravotníctva na Slovensku poverené riadením programu implementácie eHealth.
V dokumente bolo ustanovené, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude riadiť
program prostredníctvom Odboru informatiky MZ SR, Rady ministra zdravotníctva SR pre informatiku

5

Zákon NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov.

249

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

a štatistiku a ďalších orgánov a inštitúcií na to vytvorených.6 Pre potreby programu eHealth vznikla pri
Rade ministra zdravotníctva SR Komisia eHealth pozostávajúca zo zástupcov organizácií z rezortu
zdravotníctva (MZ SR, NCZI, ÚDZS, ÚVZ), komôr, zdravotníckych zariadení, vzdelávacích inštitúcií,
OS ZZS, zdravotných poisťovní, Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ITAS.
Ako realizátor programu implementácie eHealth bolo určené Národné centrum zdravotníckych
informácií, ktoré za podpory technickej asistencie dostalo za úlohu vybudovať popri svojej líniovej
organizačnej štruktúre programovú štruktúru, aby bola zabezpečená jednotná línia riadenia a výkonu
programu v súlade so schváleným dokumentom Strategické ciele eHealth. Národné centrum
zdravotníckych informácií bude zároveň plniť úlohu národného operátora, ktorý bude mať za úlohu
implementovať výstupy programu.
Pre efektívny manažment programu je potrebné, aby mala organizačná štruktúra programu jasne
definované role s určenými úlohami a zodpovednosťami a jasne definované vzťahy medzi rolami.
Organizačnú štruktúru programu implementácie eHealth je možné charakterizovať piatimi zložkami,
z ktorých každá zahŕňa viacero rolí. Riadiaca zložka programu bude vykonávať strategické
rozhodnutia, určovať celkové smerovanie programu, monitorovať postup programu ako celku
a zodpovedať za realizáciu prínosov programu. Výkonná zložka programu bude zodpovedná za
celkový chod programu, dodanie stanovených výstupov a naplnenie cieľov programu.
Integračná a koordinačná zložka bude zabezpečovať integráciu medzi projektmi v jednotlivých
oblastiach a koordináciu projektov a programu na národnej a medzinárodnej úrovni. Podporná zložka
bude mať na starosti koordináciu informačných, monitorovacích a kontrolných aktivít a bude
poskytovať odbornú podporu výkonnej a integračnej zložke programu. Expertná zložka bude mať za
úlohu poskytovať riadiacej, výkonnej a integračnej zložke poradenstvo v rôznych oblastiach a po
odbornej stránke schvaľovať navrhnuté riešenia.

6

Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku.
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Obr. 77 – Organizačná štruktúra programu implementácie eHealth
Organizačná štruktúra programu implementácie eHealth

Riadiaca zložka programu implementácie eHealth
Názov role:

Sponzor programu

Rolu plní:

Minister zdravotníctva SR

Popis role:

Sponzor programu je priamo zodpovedný za plnenie uznesení vlády
SR a jej programového vyhlásenia v oblasti eHealth. Od Sponzora
programu pochádza mandát na spustenie programu implementácie
eHealth. Sponzor programu je zodpovedný za vytvorenie vhodného
prostredia pre úspešný priebeh programu a pre implementáciu jeho
výstupov. Sponzor programu je zodpovedný za zaistenie
dostatočných finančných prostriedkov, aby mohol program doručiť
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výstupy v stanovenom rozsahu. Pravidelné správy o stave programu
predkladá Sponzor programu vláde SR.
Podriadené štruktúry:

Monitorovací výbor programu, Riadiaci výbor programu, Garant
programu

Názov role:

Monitorovací výbor programu

Rolu plní:

Rada ministra zdravotníctva SR pre informatiku a štatistiku

Popis role:

Nadriadené štruktúry:

Monitorovací výbor programu je zastrešujúcim a kontrolným orgánom
programu implementácie eHealth. K jeho kompetenciám patrí
priebežné a ex-post hodnotenie programu vzhľadom na plán
a strategické ciele programu, ako aj ex-ante vyhodnotenie
navrhovaných
konkrétnych
projektov
eHealth.
Úlohou
Monitorovacieho výboru je aj kontrola kvality v rámci programu
implementácie eHealth.
Sponzor programu

Podriadené štruktúry:

-

Názov role:

Riadiaci výbor programu

Rolu plní:

Komisia eHealth

Popis role:

Riadiaci výbor programu predstavuje vrcholnú odbornú úroveň
riadenia programu. Riadiaci výbor je zodpovedný za schvaľovanie
strategických dokumentov programu (vízia, strategické ciele),
prijímanie opatrení potrebných pre plynulý priebeh programu, za
riešenie zásadných problémov, ktoré počas trvania programu môžu
vzniknúť a za realizáciu prínosov, ktoré boli v rámci programu
definované. Medzi kompetencie Riadiaceho výboru programu patrí
schválenie Dokumentácie k nastaveniu programu, schválenie
Programového plánu a jeho tolerancií, rozhodovanie o významných
zmenách týkajúcich sa Programového plánu, rozhodovanie
o prechode programu do ďalšej fázy ako aj schvaľovanie konceptov
a rozpočtov jednotlivých vĺn programu implementácie eHealth.
Riadiaci výbor taktiež potvrdzuje, že výstupy programu sú v súlade so
schválenými strategickými cieľmi. V prípade potreby Riadiaci výbor
schvaľuje na návrh predsedu Riadiaceho výboru vytvorenie
Odborných komisií.

Nadriadené štruktúry.: Sponzor programu
Podriadené štruktúry:

Odborné komisie

Názov role:

Garant programu

Rolu plní:

Riaditeľ odboru informatiky Ministerstva zdravotníctva SR

Popis role:

Garant programu zodpovedá za odborné naplnenie strategických
cieľov programu implementácie eHealth schválených vládou SR.
V kompetencii Garanta programu je definovanie stratégie programu
a rámca pre architektúru v rámci programu implementácie eHealth.
Pravidelné správy o stave programu predkladá Garant programu
Sponzorovi programu. Garant programu je súčasne predsedom
Riadiaceho výboru programu. Garant programu má právo byť členom
Riadiacich výborov projektov.

Nadriadené štruktúry.: Sponzor programu
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Riaditeľ programu
Riaditeľ obstarávania
Riaditeľ obstarávania je zodpovedný za riadenie obstarávania v rámci
programu implementácie eHealth. V niektorých projektoch programu
sa riaditeľ podieľa priamo na zabezpečení verejného obstarávania.
Riaditeľ obstarávania je tiež zodpovedný za Plán riadenia
obstarávania. V rámci svojich aktivít spolupracuje s Administrátorom
programu.
Sponzor programu
Finančný riaditeľ
Finančný riaditeľ je zodpovedný za riadenie finančných zdrojov
v rámci programu implementácie eHealth. Je tiež zodpovedný za Plán
riadenia finančných zdrojov, jeho výkon a kontrolu. Finančný riaditeľ
poskytuje potrebné informácie o finančných zdrojoch programu
implementácie eHealth Sponzorovi programu a Garantovi programu.
V rámci svojich aktivít spolupracuje s Manažérom zdrojov.
Sponzor programu
Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy
Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy je zodpovedný za prezentáciu programu
implementácie eHealth a distribúciu informácií o programe verejnosti.
Je tiež zodpovedný za stratégiu riadenia vonkajších vzťahov
programu, vrátane stratégie mediálnych aktivít. V rámci svojich aktivít
spolupracuje s Koordinátorom pre vonkajšie vzťahy a Administrátorom
programu.
Sponzor programu
-

Výkonná zložka programu implementácie eHealth
Názov role:
Popis role:

Riaditeľ programu
Riaditeľ programu je vrcholným predstaviteľom výkonnej zložky
programu a je poverený celkovým vedením programu. Reprezentuje
záujmy rezortu zdravotníctva a zodpovedá za súlad programu so
stratégiou, politikou a požiadavkami rezortu. Je kľúčovou osobou pre
získanie podpory celého rezortu zdravotníctva pre program
a komunikuje s hlavnými zainteresovanými stranami rezortu
a partnermi mimo rezortu zdravotníctva. Riaditeľ programu je
zodpovedný za implementáciu stratégie programu a monitoruje
celkový postup programu, náklady programu a výstupy programu
z hľadiska prínosov a predkladá správy o stave programu Garantovi
programu. Je zodpovedný za rozpočet programu na definované
obdobie a predkladá ho na schválenie Riadiacemu výboru. Riaditeľ
programu schvaľuje čiastkové plány a mesačné plány prác v rámci
programu. V kompetencii riaditeľa je aj schválenie organizačnej
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štruktúry výkonnej a koordinačnej zložky programu a jej zmien.
V prípade potreby môže riaditeľ nominovať domácich a zahraničných
expertov do rolí odborných konzultantov programu. Riaditeľ programu
je zodpovedný za riadenie strategických rizík programu a je poslednou
internou inštanciou pri riešení problémov v rámci programu. Riaditeľ
programu má právo byť členom Riadiacich výborov projektov.
Nadriadené štruktúry:
Podriadené štruktúry:

Názov role:
Popis role:

Nadriadené štruktúry:
Podriadené štruktúry:
Názov role:
Popis role:

Nadriadené štruktúry:
Podriadené šruktúry:

Garant programu
Programový manažér; Manažér integrácie; Manažér rizík a kvality;
Manažér zdrojov; Administrátor programu; Manažér technickej
asistencie; Odborní konzultanti; Zahraniční odborní konzultanti
Programový manažér
Programový manažér je zodpovedný za riadenie a postup programu.
V mene Riaditeľa programu má za úlohu každodenné riadenie
programu, s Manažérom integrácie spolupracuje na plánovaní, má na
starosti monitorovanie programu, riešenie konfliktov v rámci programu
a zbieranie podkladov pre strategické reportovanie Riaditeľovi
programu. Programový manažér je zodpovedný za sledovanie
Programového plánu a jeho plnenie z hľadiska rozsahu, času
a nákladov. Programový manažér má za úlohu efektívne koordinovať
projekty, sledovať časové závislosti projektov a riadiť rozhrania medzi
projektmi. Je zodpovedný za vytvorenie vhodného prostredia pre
úspešný priebeh jednotlivých projektov a pre implementáciu ich
výstupov a zaručuje, že výstupy projektov sú v súlade s požiadavkami
programu, v stanovenej kvalite, načas a v rámci stanovených
rozpočtov. Programový manažér ma právo byť členom Riadiacich
výborov projektov.
Riaditeľ programu
Manažér integrácie
Manažér integrácie je zodpovedný za integritu programu z hľadiska
jednotlivých funkčných oblastí a celkovú stratégiu integrácie
programu. Je aj zodpovedný za definovanie, monitorovanie a riadenie
prínosov programu implementácie eHealth. Manažér integrácie
zodpovedá za vypracovanie Programového plánu, Plánu riadenia
integrácie, Stratégie riadenia prínosov a Plánu realizácie prínosov.
Manažér integrácie je zodpovedný za zosúladenie potrieb,
požiadaviek a služieb s obsahom jednotlivých projektov. Taktiež má
za úlohu monitorovanie a kontrolu funkčných závislosti projektov
a riešenie súvisiacich konfliktov. V kompetencii Manažéra integrácie je
aj návrh na zmenové konanie na úrovni projektov a sledovanie
dopadov zmien na jednotlivé a celkové prínosy programu. Manažér
integrácie riadi integračnú a koordinačnú zložku a v prípade potreby
prideľuje integrátorov do jednotlivých projektov.
Riaditeľ programu
Integrátor pre legislatívu; Integrátor pre normy a štandardy; Integrátor
pre bezpečnosť; Integrátor pre softvérovú architektúru; Integrátor pre
infraštruktúru a HIN; Integrátor pre aplikačné programové vybavenie;
Integrátor pre testovanie; Koordinátor pre vonkajšie vzťahy;
Koordinátor pre medzinárodné vzťahy; Koordinátor komponentov
programu
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Administrátor programu

Popis role:

Administrátor programu je zodpovedný za riadenie komunikácie
v rámci programu a za zabezpečenie verejného obstarávania pre
vybrané projekty programu implementácie eHealth v spolupráci
s Riaditeľom obstarávania. Je zodpovedný za vytvorenie Stratégie
riadenia komunikácie a Komunikačného plánu, ktorý pokrýva
komunikačné kanály so všetkými zainteresovanými stranami
a riadenie komunikácie v rámci programu a projektov, ich výkon
a kontrolu. Je tiež zodpovedný za správu a distribúciu dokumentácie
súvisiacej s programom a za jej aktuálnosť, úplnosť a konzistentnosť.
Dohliada aj na dokumentáciu projektov v rámci programu.
V kompetencii Administrátora je tiež návrh procesov pre oblasť
obstarávania, riadenia nákupu a zmluvných vzťahov, ktoré sú
zdokumentované v Pláne riadenia obstarávania.

Nadriadené štruktúry:

Riaditeľ programu

Podriadené štruktúry:

Správca databázy zainteresovaných strán

Názov role:

Manažér rizík a kvality

Popis role:

Manažér rizík a kvality je zodpovedný za zaistenie kvality v rámci
programu implementácie eHealth a naprieč projektmi programu a za
riadenie rizík programu. Je zodpovedný za vytvorenie Stratégie
riadenia kvality, Stratégie riadenia rizík a taktiež Plánu riadenia
konfigurácie v rámci programu. Úlohou Manažéra rizík a kvality je
definovanie postupov zaistenia kvality, monitorovanie a kontrola
vykonávania stanovených postupov a dodržiavanie stanovených
štandardov pre tvorbu projektovej a programovej dokumentácie
a verzií dodávaných výstupov počas realizácie programu. Manažér
rizík a kvality má za úlohu identifikovať riziká programu, analyzovať
o ohodnotiť riziká a navrhnúť protiopatrenia. V kompetencii manažéra
rizík je aj riešenie rizík eskalovaných z projektov programu.

Nadriadené štruktúry:

Riaditeľ programu

Podriadené štruktúry:

-

Názov role:

Manažér zdrojov

Popis role:

Manažér zdrojov je zodpovedný za riadenie ľudských zdrojov
a ďalších zdrojov, ktoré sú potrebné pre fungovanie programu. Je
zodpovedný za vytvorenie Stratégie riadenia zdrojov, jej výkon
a kontrolu. Súčasťou Stratégie riadenia zdrojov je aj Plán riadenia
ľudských zdrojov vrátane plánu školení. Úlohou manažéra zdrojov je
vedenie účtovníctva programu a projektov v súlade s štandardmi
v rámci rezortu zdravotníctva a európskymi štandardmi pri financovaní
projektov z európskych zdrojov. Manažér zdrojov poskytuje potrebné
informácie o zdrojoch Programovému manažérovi, zabezpečuje
potrebné ľudské zdroje pre plnenie rolí v rámci programu a v prípade
konfliktu zdrojov eskaluje problémy na Riaditeľa programu. Manažér
zdrojov má za úlohu aj prípravu zdrojov na prevádzkovú fázu po
ukončení programu.

Nadriadené štruktúry:

Riaditeľ programu

Podriadené štruktúry:

-
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Integračná a koordinačná zložka programu implementácie eHealth
Názov role:
Popis role:

Integrátor pre legislatívu
Integrátor pre legislatívu je zodpovedný za definovanie legislatívnych
zmien potrebných pre implementáciu výstupov programu. Jeho úlohou
je vypracovať Stratégiu pre riadenie legislatívnych zmien, monitorovať
legislatívne aspekty riešení, ktoré prinesú jednotlivé projekty
a reportovať ich manažérovi integrácie. Integrátor pre legislatívu
identifikuje a rieši problémy v oblasti legislatívy a v prípade potreby ich
eskaluje na Manažéra integrácie. Integrátor pre legislatívu má právo
byť členom tímu alebo projektovým manažérom legislatívnych
projektov programu.

Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Integrátor pre normy a štandardy

Popis role:

Integrátor pre normy a štandardy je zodpovedný za definovanie
noriem a štandardov súvisiacich so zdravotníckou informatikou, na
ktorých závisí riešenie programu implementácie eHealth. Jeho úlohou
je monitorovanie dodržiavania noriem a štandardov v rámci riešení,
identifikácia a riešenie problémov súvisiacich normami a štandardmi
a v prípade potreby ich eskalácia na Manažéra integrácie. Integrátor
pre normy a štandardy má právo byť členom tímu alebo projektovým
manažérom v normatívnych projektoch programu.

Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Integrátor pre bezpečnosť

Popis role:

Integrátor pre bezpečnosť je zodpovedný za definovanie
bezpečnostnej politiky v rámci programu implementácie eHealth
a následnej prevádzky riešení. Jeho úlohou je vypracovať Stratégiu
pre riadenie bezpečnosti, monitorovať stav bezpečnosti a reportovať
ho Manažérovi integrácie. Integrátor pre bezpečnosť je zodpovedný
za plnenie požiadaviek bezpečnostnej legislatívy v rámci programu
a projektov a za súlad dodávaných riešení s celkovou bezpečnostnou
architektúrou. Rieši rozpory medzi požiadavkami funkcionality
a bezpečnosti, identifikuje a rieši problémy v oblasti bezpečnosti
a v prípade potreby ich eskaluje na Manažéra integrácie. Integrátor
pre bezpečnosť má právo byť členom tímu alebo projektovým
manažérom v projektoch programu týkajúcich sa bezpečnosti.

Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Integrátor pre softvérovú architektúru

Popis role:

Nadriadené štruktúry:

Integrátor pre softvérovú architektúru je zodpovedný za definovanie
politiky pre softvérovú architektúru a celkovú konzistenciu služieb
a knižníc vo vzťahu k jednotlivým aplikáciám. Je zodpovedný za súlad
riešenia s definovanými štandardmi pre aplikačnú architektúru
a celkovú kvalitu v tejto oblasti. Monitoruje dodržiavanie stanovených
pravidiel pre softvérovú architektúru, identifikuje a rieši problémy
súvisiace so softvérovou architektúrou a v prípade potreby ich
eskaluje na Manažéra integrácie.
Manažér integrácie
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Názov role:
Popis role:

Integrátor pre infraštruktúru a HIN
Integrátor pre infraštruktúru a HIN je zodpovedný za zabezpečenie
kompatibility a interoperability všetkých technologických prostriedkov
a systémov. Je zodpovedný za súlad konkrétnych riešení s celkovou
architektúrou infraštruktúry, za zladenie komponentov, za usadenie
jednotlivých softvérových aplikácií do technologického prostredia a za
aktualizáciu okolia APV. Jeho úlohou je tiež zabezpečenie
infraštruktúry pre programové riadenie, pre vývoj, pilotné testovanie
a nasadenie IS. Identifikuje a rieši problémy súvisiace s infraštruktúrou
a v prípade potreby ich eskaluje na Manažéra integrácie. Integrátor
pre infraštruktúru a HIN má právo byť členom tímu alebo projektovým
manažérom projektov pilotnej infraštruktúry.

Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Integrátor pre testovanie

Popis role:

Integrátor pre testovanie je zodpovedný za overenie riešení projektov
programu implementácie eHealth. Jeho úlohou je stanovenie pravidiel
pre prípravu priebežných a konečných akceptačných testov. Je
zodpovedný za riešenie problémov pokiaľ sa zistí nesúlad medzi
výsledkami testov a definovanými požiadavkami a v prípade potreby
eskaluje problémy na Manažéra integrácie.

Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Koordinátor pre vonkajšie vzťahy

Popis role:

Koordinátor pre vonkajšie vzťahy je zodpovedný za riadenie záležitosti
súvisiacich s rozhraním programu implementácie eHealth a iných
národných projektov a programov. Má za úlohu zaznamenávať
a monitorovať požiadavky na program implementácie eHealth z iných
programov a projektov a reportovať ich Manažérovi integrácie, aby
mohli byť zohľadnené v riešení programu. Koordinátor pre vonkajšie
vzťahy je zodpovedný za vypracovanie Stratégie zapojenia
zainteresovaných strán v rámci programu, riadi poskytovanie
informácií o výstupoch programu, ich implementácii a o prínosoch
programu v spolupráci s Riaditeľom pre vonkajšie vzťahy. Koordinátor
pre vonkajšie vzťahy má právo byť členom tímu alebo projektovým
manažérom mediálnych projektov.

Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Koordinátor pre medzinárodné vzťahy

Popis role:

Koordinátor pre medzinárodné vzťahy je zodpovedný za riadenie
záležitosti súvisiacich s rozhraním programu implementácie eHealth
a iných medzinárodných projektov a programov ako aj za záležitosti
súvisiace s prezentovaním programu v zahraničí. Má za úlohu
zaznamenávať a monitorovať požiadavky na program implementácie
eHealth z medzinárodných projektov a programov a reportovať ich
manažérovi integrácie aby mohli byť zohľadnené v riešení programu.
Koordinátor pre medzinárodné vzťahy je zodpovedný za vypracovanie
Stratégie pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti eHealth,
monitorovanie diania v oblasti eHealth na úrovni EÚ a vo svete,
sledovanie prebiehajúcich a plánovaných medzinárodných projektov
a analyzovanie možností zapojenia sa do medzinárodných projektov.
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Koordinátor pre medzinárodné vzťahy má právo byť členom tímu
alebo projektovým manažérom medzinárodných eHealth projektov.
Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Koordinátor komponentov programu

Popis role:

Koordinátor komponentov programu je zodpovedný za editáciu
a správu databázy všetkých potrieb, ktoré program implementácie
eHealth bude svojimi výstupmi napĺňať, všetkých požiadaviek na
riešenie programu a jeho častí, všetkých služieb elektronického
zdravotníctva, ktoré budú ako výsledok programu implementované
a ich rozdelenia do domén, ako aj všetkých projektov v rámci
programu a aplikačného programového vybavenia. Jeho úlohou je
poskytovanie informácií z databázy výkonnej zložke programového
riadenia, najmä však Manažérovi integrácie.

Nadriadené štruktúry:

Manažér integrácie

Názov role:

Správca databázy zainteresovaných strán

Popis role:

Nadriadené štruktúry:

Správca databázy zainteresovaných strán je zodpovedný za editáciu
a správu databázy všetkých subjektov, ktoré sú zainteresované na
programe implementácie eHealth, sú ovplyvnené jeho priebehom
alebo jeho výstupmi. Jeho úlohou je poskytovanie informácií
z databázy najmä výkonnej zložke programového riadenia.
Administrátor programu

Podporná zložka programu implementácie eHealth
Názov role:
Popis role:

Manažér technickej asistencie
Manažér technickej asistencie je zodpovedný za riadenie
poskytovania služieb technickej asistencie v rámci programu
implementácie eHealth. Jeho hlavnou úlohou je podpora
Programového manažéra pri výkone jeho činnosti.

Nadriadené štruktúry:

Riaditeľ programu

Podriadené štruktúry:

Technická asistencia programu, Technická asistencia integrácie

Názov role:

Technická asistencia programu

Popis role:

Nadriadené štruktúry:

Technická asistencia programu je zodpovedná za pomoc pri budovaní
programových
štruktúr,
asistenciu
v rámci
programového
manažmentu a pomoc pri obstarávaní. V spolupráci s príslušnými
manažérmi podieľa na vypracovaní Programového plánu, Plánu
riadenia integrácie, Plánu realizácie prínosov, Plánu riadenia
komunikácie, Plánu riadenia obstarávania, Stratégie riadenia rizík,
Stratégie riadenia kvality, Plánu riadenia konfigurácie a Stratégie
riadenia zdrojov. Jej úlohou je tiež podrobne definovať role
a zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry programu a navrhnúť
štandardy pre programovú a projektovú dokumentáciu.
Manažér technickej asistencie
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Technická asistencia integrácie
Technická
asistencia
integrácie
spolupracuje
a koordinačnou zložkou programu a poskytuje
a organizačnú podporu.

s integračnou
jej expertnú

Manažér technickej asistencie
-

Expertná zložka programu implementácie eHealth
Názov role:
Popis role:

Odborné komisie
Odborné komisie majú za úlohu po odbornej stránke schvaľovať
riešenia navrhnuté v rámci programu implementácie eHealth
a poskytovať Riadiacemu výboru programu poradenstvo v otázkach
súvisiacich s programom. Pôsobenie odborných komisií v rámci
programu schvaľuje Riadiaci výbor programu, pričom sa môže jednať
už o existujúce komisie, ktorým sa rozšíri náplň činnosti o agendu
súvisiacu s požiadavkami programu, alebo bude odborná komisia
zriadená priamo Riadiacim výborom programu.

Nadriadené štruktúry:

Riadiaci výbor programu

Názov role:

Zahraniční odborní konzultanti

Popis role:

Zahraniční odborní konzultanti sú v rámci programu implementácie
eHealth poradným orgánom riaditeľa programu. Hodnotia program na
základe správ, ktoré dostávajú od riaditeľa programu, poskytujú mu
rady v otázkach súvisiacich s programom a prinášajú svoje skúsenosti
z eHealth programov v iných krajinách do slovenského programu.

Nadriadené štruktúry:

Riaditeľ programu

Názov role:

Odborní konzultanti

Popis role:

Nadriadené štruktúry:

Odborní konzultanti sú v rámci programu implementácie eHealth
poradným orgánom riaditeľa programu. Poskytujú mu rady vo svojich
expertných oblastiach a prinášajú z nich svoje poznatky a skúsenosti
do programu implementácie eHealth. Odborných konzultantov v rámci
programu implementácie eHealth menuje riaditeľ programu.
Riaditeľ programu
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Oblasti programového riadenia

Programový manažment je komplexná a netriviálna činnosť pozostávajúca z mnohých aktivít, ktoré sú
distribuované medzi zástupcov jednotlivých rolí definovaných v rámci organizačnej štruktúry
programu. Preto je potrebné pre riadenie Programu implementácie eHealth definovať rámec,
prostredníctvom ktorého program dosiahne svoje ciele a zachová si integritu počas celej doby svojho
trvania.
Rámec pre riadenie programu tvoria7:
 Zdôvodnenie programu
 Organizácia programu8
 Plánovanie a kontrola
 Komunikácia a riadenie informácií
 Riadenie prínosov
 Riadenie rizík a riešenie otvorených otázok
 Riadenie zainteresovaných strán
 Riadenie kvality

Zdôvodnenie programu
Riadiaca zložka programu implementácie eHealth musí počas celého priebehu programu dbať o to,
aby sa program neodchýlil od plánu, aby sa nestratili prínosy vyplývajúce z dosiahnutia strategických
cieľov eHealth a aby bolo možné doviesť program do úspešného konca. Informácie, na základe
ktorých by môže posudzovať uvedené skutočnosti sú integrované a zaznamenané v Zdôvodnení
programu.
Zdôvodnenie programu implementácie eHealth, obsahujúce informácie týkajúce sa rozsahu, nákladov,
časového rámca, kvality, rizík a prínosov programu, poskytuje základ nielen pre spustenie programu.
Ostáva aktuálnym dokumentom počas celej doby trvania programu a je dopĺňané informáciami
týkajúcimi sa rizík, postupu prác, nákladov a realizácie prínosov. Tie slúžia ako podklad pre
rozhodovanie, či ostáva program žiaduci, realizovateľný a či má zmysel v ňom ďalej pokračovať.
Každý program je ohraničený trojicou obmedzení:
 rozsahom a kvalitou,
 časom,
 nákladmi.
Už v rámci Zdôvodnenia programu je potrebné nastaviť vzťah medzi týmito troma parametrami
a definovať priority. Dôvodom je fakt, že väčšinou je možné mať dva špičkové parametre na úkor
tretieho parametra:


ak chceme mať program rýchlo realizovaný a s dobrou cenou, bude len v obmedzenom
rozsahu a kvalite,



ak chceme mať program rýchlo realizovaný a v plnom rozsahu a kvalite, nie je to možné
s nízkymi nákladmi,



ak chceme mať program realizovaný v plnom rozsahu a kvalite a v dobrej cene, nebude to za
krátku dobu.

Prioritným parametrom pre program implementácie eHealth je rozsah a kvalita jeho výstupov. Tento
parameter je plánované meniť len v nevyhnutných prípadoch a aktualizácia Zdôvodnenia programu sa

7

Základom pre popis rámca programového manažmentu bola metodika programového riadenia MSP.

8

Téma Organizácia programu je už aplikovaná v kapitole Organizačná štruktúra Programu implementácie eHealth.
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bude týkať najmä času a nákladov. Zohľadnená bude samozrejme aj miera rizika súvisiaca so zmenou
základných parametrov a tiež vplyv tejto zmeny na prínosy programu.
Zdôvodnenie programu implementácie eHealth úzko súvisí so zdôvodneniami jeho projektov.
Zdôvodnenia projektov sa taktiež týkajú nastavenia rovnováhy medzi nákladmi, časom, rozsahom
a kvalitou výstupov projektov, zohľadňujúc riziká a realizáciu prínosov. Zdôvodnenie programu však
musí zohľadňovať širšie súvislosti týkajúce sa výstupov projektov programu. Zdôvodnenie programu
nezahŕňa len náklady a prínosy jednotlivých projektov ale aj náklady na integráciu všetkých projektov
a prínosy presahujúce jednotlivé projekty.
Súčasťou Zdôvodnenia programu by mala byť aj finančná a nefinančná analýza nákladov a prínosov
programu v čase. V rámci finančnej analýzy je dôležitý najmä ukazovateľ čistých prínosov programu.
Počas pvých rokov trvania programu budú celkové náklady programu prevyšovať jeho celkové
prínosy. S postupným ukončením jednotlivých vĺn programu bude realizovaných viac a viac prínosov
a hodnota, ktorú prinesú bude stúpať.
Prínosy programu implemetácie eHealth boli identifikované v štyroch hlavných oblastiach, ktoré
znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 20. – Prínosy Programu implementácie eHealth
Zdravotné prínosy programu

Ostatné prínosy programu

Zníženie mortality v danej vekovej kategórii

Zvýšenie spokojnosti občanov

Zníženie pravdepodobnosti trvalých následkov

Dostupnosť služieb pre viacerých pacientov

Zníženie chronických dopadov

Dostupnosť nových služieb

Zníženie dopadu vedľajších účinkov liečby

Skrátenie dĺžky trvania procesov v rámci
poskytovania zdravotnej starostlivosti

Zníženie morbidity v danej vekovej kategórii

Znižovanie administratívnych bariér

Zníženie dočasných zdravotných dopadov

Zvýšenie konkurencieschopnosti zdravotníctva

Priame ekonomické prínosy programu

Nepriame ekonomické prínosy programu

Zníženie priemerných nákladov na diagnózu

Zníženie výpadkov v produkcii HDP štátu

Presun časti zdravotnej starostlivosti na individuálnu
úroveň

Zníženie výpadkov v daňových príjmoch štátu

Zníženie rozsahu čiastočnej invalidity
v produktívnom veku

Zníženie výpadkov v príjmoch domácností

Zníženie rozsahu trvalej invalidity v produktívnom
veku

Zníženie výpadkov v príjmoch zamestnávateľov

Program implementácie eHealth prinesie zásadnú zmenu zabehnutých procesov v zdravotníctve,
ktoré by sa mali po jeho skončení stať omnoho efektívnejšie, a to ako aj z pohľadu prevádzkových
nákladov, tak predovšetkým z pohľadu kvality poskytovanej starostlivosti a prístupu občanov i lekárov
ku zdravotníckym informáciám. Tieto prínosy predstavujú nefinančné prínosy programu implementácie
eHealth.
Náklady programu implementácie eHealth boli identifikované v šiestich hlavných oblastiach, ktoré
znázorňuje nasledujúca tabuľka.
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Tab. 21. – Náklady Programu implementácie eHealth
Projektové náklady

Náklady realizácie prínosov

Náklady na vytvorenie výstupov projektov programu

Náklady na spustenie realizácie prínosov programu

Náklady na zmeny v rámci projektov

Náklady na meranie prínosov programu

Náklady na riešenie výnimočných situácií
v projektoch programu

Náklady na monitorovanie a komunikáciu prínosov
programu

Náklady na realizáciu zmeny

Náklady na riadenie programu

Náklady na prípravu a tréning subjektov dotknutých
zmenou, ktorú prinesie program

Náklady na prevádzku programovej kancelárie

Náklady na spustenie realizácie zmeny, ktorú
prinesie program

Náklady na obsadenie organizačnej štruktúry
programu

Náklady na podporu implementovanej zmeny, kým
sa s ňou dotknuté subjekty stotožnia

Náklady na infraštruktúru programu

Nové prevádzkové náklady

Kapitálové náklady

Náklady na prevádzku Národného operátora eHealth

Jednorázové náklady na vybudovanie Národného
operátora eHealth

Náklady súvisiace s životným cyklom nových
produktov a služieb

Jednorázové náklady na spustenie nových produktov
a služieb

Program implementácie eHealth prinesie i mnoho nefinančných nákladov, predovšetkým z pohľadu
užívateľov a zdravotníckych pracovníkov, a to zvyknutie si na nové elektronizované a informatizované
postupy. Je teda jasné, že dôležitá súčasť Zdôvodnenia programu je aj analýza nefinančných
nákladov a prínosov programu.
Zdôvodnenie programu by malo byť posudzované minimálne po ukončení každej z programových vĺn,
aby sa posúdillo, či má program správny smer, alebo či je potrebné uskutočniť určité zmeny. Je však
zaužívané posudzovať Zdôvodnenie programu každého pol roka, najmä keď programové vlny trvajú
dlhšie ako jeden rok.
Pri posudzovaní Zdôvodnenia programu je potrebné odpovedať na nasledujúce otázky:


Je program finančne prístupný – existujú dostatočné zdroje financovania?



Je program dostatočne efektívny – sú prínosy programu voči nákladom programu dostatočné?



Je program opodstatnený – je schopný naplniť strategické ciele?



Aké sú možnosti dosiahnutia strategických cieľov – je skupina projektov programu dostatočná
a optimálna pre vytvorenie potrebných výstupov?

Okrem posudzovania a aktualizácie Zdôvodnenia programu je dôležité aj uplatnenie princípu učenie
sa zo skúseností. Poznatky a skúsenosti získané počas behu programu môžu byť využité pri
skvalitňovaní Zdôvodnenia programu.

Plánovanie a kontrola
Plánovanie a kontrola sú kľúčovými faktormi úspechu programu. Plánovanie a kontrola obsahujú síce
odlišné aktivity, avšak existuje medzi nimi logická nadväznosť. Plánovanie zahŕňa spracovanie
množstva informácií, početné konzultácie a vytvorenie Programového plánu. Počas úvodných fáz je
súčasťou Programového plánu mnoho neznámych, čo spôsobuje veľkú mieru neistoty a preto časom
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vznikajú odchýlky od plánu. Kontrola zahŕňa podporné aktivity počas trvania programu a jej cieľom je
zlepšovanie výstupov programu a znižovanie miery neistoty v rámci programu.
Programový plán nie je dokument vytvorený len pre potrebu spustenia programu. Programový plán
programu implementácie eHealth bude kľúčový dokument, poskytujúci obraz celého programu, ktorý
bude základom pre monitorovanie a kontrolu celého programu. Projektové plány, ktoré následne
vzniknú by mali byť v súlade s Programovým plánom, aj keď ich detailné rozpracovanie nebude
súčasťou Programového plánu.
Programový plán by mal obsahovať základné informácie týkajúce sa:


časových rámcov, nákladov, výstupov a závislostí projektov,



rizík a predpokladov,



časových plánov jednotlivých vĺn,



plánov zmien, resp. prechodu na nové riešenia,



monitorovacích a kontrolných aktivít v rámci programu.

Súčasťou Programového plánu nebýva Plán realizácie prínosov, avšak pri ich vypracovaní je potrebná
úzka súčinnosť. Programový plán by mal vychádzať z Plánu realizácie prínosov, aby boli správne
identifikované závislosti medzi projektmi.
Udržiavanie Programového plánu vyžaduje koordináciu s Projektovými plánmi. Programové
plánovanie by malo byť zamerané na pokrytie prepojení medzi projektmi, programových väzieb
a externých závislostí. Nakoľko je program komplexnejší a má aj dlhšie trvanie ako projekty, je vhodné
pred začatím plánovania podniknúť výskum vo forme štúdie uskutočniteľnosti na zaistenie správneho
smeru programu. Štúdia uskutočniteľnosti je vhodná aj pred plánovaním jednotlivých vĺn programu.
Dôležitou súčasťou Programového plánu je Plán riadenia zdrojov. Za zdroj sa považuje každý vstup
do programu, ktorým môžu byť:


ľudia,



materiál,



financie,



služby,



ďalšie aktíva.

Plán riadenia zdrojov by mal obsahovať, aké zdroje sú pre program potrebné, ako budú získané,
použité, zdieľané a efektívne riadené. Zdroje majú obmedzenú dostupnosť, pričom dostupnosť zdrojov
je určujúcim faktorom rýchlosti napredovania programu. Pri plánovaní je teda potrebné zohľadniť tieto
limity, aby mal Programový plán realistický základ. Najčastejšie sa obmedzenia zdrojov týkajú
ľudských zdrojov s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami.
Často krát dochádza v rámci programu k zdieľaniu zdrojov. Minimalizovanie zdieľania zdrojov v rámci
programu pomáha vyhnúť sa vzniku tzv. úzkeho hrdla programu, teda situácie, keď na jeden zdroj
pripadá viacero úloh a splnenie týchto úloh je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie programu. Ostatné
úlohy sú pozastavené až kým preťažený zdroj nesplní svoje úlohy. Na druhej strane, zdieľanie
ľudských zdrojov v rámci programu umožňuje zdieľanie ich znalostí a skúseností, čo prispieva
k efektívnejšiemu fungovaniu celého programu.
Pri zdieľaní zdrojov je obzvlášť potrebné klásť dôraz na ich plánovanie. Zdieľanie zdrojov totiž vytvára
medzi programom a projektmi nový set závislostí, ktorý je potrebné brať do úvahy. Tieto závislostí
môžu byť pre postup programu dokonca kritickejšie ako závislosti medzi výstupmi jednotlivých
projektov. Zdroje môžu byť ešte navyše využívané aj mimo programu implementácie eHealth a jeho
projektov, preto je potrebné na začiatku stanoviť priority a rozhodovacie mechanizmy, ktoré budú
použité v prípade preťaženia zdrojov.
Príkladmi zdieľania zdrojov v rámci programu implementácie eHealth sú:


personál – zastúpenie viacerých rolí programu a projektov jednou osobou alebo účasť jednej
role aj v programe aj v projektoch,
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infraštruktúra a príslušenstvo – zdieľanie priestorov a technických prostriedkov v rámci práce
na programe a projektoch,



informácie – spoločné úložisko pre aktualizovaných informácií pre všetky projekty,



služby tretích strán – požiadavka viacerých projektov na služby poskytované treťou stranou.

S realizáciou Programového plánu sú nevyhnutne spojené aj riziká. Jednotlivé projekty môžu čeliť
kritickým rizikám, ktoré keď sa zhmotnia môžu ovplyvniť celý Programový plán. Identifikácia takýchto
rizík, stanovenie vhodnej reakcie na tieto riziká a plánovanie kontinuity činnosti by mali byť súčasťou
riadenia rizík programu, avšak zdokumentované by mali byť aj v Programovom pláne.
Súčasťou Programového plánu by mal byť aj Aktuálny súpis všetkých projektov programu
implementácie eHealth. Aktuálny súpis projektov by mal zahŕňať zoznam prebiehajúcich
a plánovaných projektov v rámci programu, prípadne návrh projektov, ktoré majú byť zaradené do
programu.
Aktuálny súpis projektov by mal obsahovať nasledujúce informácie:


popis projektov vrátane výstupov a časového rámca projektov,



závislosti medzi projektmi,



ako projekty prispejú k realizácii prínosov,



informácie týkajúce sa rizikovosti projektov.

Aktuálny súpis projektov slúži ako základ pre Charty projektov programu, čo umožňuje rýchlejšie
zahájenie jednotlivých projektov. Závislosti medzi projektmi v Aktuálnom súpise projektov je možné
jednoduchšie znázorniť ak sú projekty zaradené do niekoľkých skupín. Kritériom pre rozdelenie
projektov programu do skupín môže byť pracovná doména, výstupy projektov, časový rámec
projektov, lokalita v rámci ktorej sa projekty realizujú, spôsob financovania projektov a ďalšie.
Každý program má určité časové ohraničenia, ktoré nemôže meniť. V rámci programu implementácie
eHealth sa časové obmedzenie týka najmä výstupov projektov, ktoré sú potrebné pre realizáciu
riešení medzinárodných eHealth projektov, do ktorých je Slovenská republika zapojená. Ďalšie časové
obmedzenie programu predstavuje stanovený termín realizácie prvých prínosov. Tretím časovým
ohraničením je termín ukončenia prvej fázy programu, ktorá je naplánovaná do roku 2013. Všetky tieto
faktory musia byť zohľadnené v Programovom pláne.
Dôležitým krokom plánovacieho procesu je vytvorenie časového plánu obsahujúceho výstupy
projektov, ktorý by ukazoval realizáciu prínosov v súlade so strategickými cieľmi programu
implementácie eHealth. Je potrebné integrovať informácie z projektových plánov, monitorovať
a hodnotiť pokrok oproti Programovému plánu a v prípade výnimočných situácií, ktoré by mali za
následok odchýlku oproti stanovenému časovému rámcu revidovať Programový plán.
V rámci časového plánu by projekty nemali byť detailne rozpracované, dôležité sú len kľúčové vstupy
a výstupy, prostredníctvom ktorých môžu programový manažér a manažér integrácie vyhodnotiť
závislosti projektov a hodnotiť dopady časových posunov dokončenia jednotlivých projektov. V rámci
časového plánu môžu byť znázornené aj závislosti medzi skupinami projektov.
Na tvorbu Programového plánu má vplyv aj stanovenie priorít v rámci programu implementácie
eHealth. Priority sa môžu týkať:


špecifických projektov, ktorých výstupy sú nevyhnutné pre iné projekty,



špecifických zdrojov s výnimočnými kvalitami, ktoré sú potrebné v projektoch,



špecifických prínosov, ktoré je nevyhnutné realizovať čo najskôr.

Po prípravnej fáze programu, resp. po príprave jednotlivých vĺn programu sa začnú vykonávať
naplánované projekty a aktivity. Základom zachovania kontroly nad programom je dobré nastavenie
komunikácie medzi programom a projektmi. Komunikácia medzi programom a projektmi by mala
prebiehať štandardizovane prostredníctvom Dokumentácie o nastavení projektu, Súhrnných reportov,
Reportov k výnimočným situáciám, Registrov rizík a Registrov otvorených otázok.
Proces monitorovania a kontroly je dôležitý od začiatku implementácie Programového plánu. Proces
monitorovania zabezpečuje, že v prípade odchýlky od programového plánu môže programový
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manažment včas zakročiť. Na konci každej vlny musí byť formálne zhodnotený pokrok programu
a realizácia prínosov. Kontrolné body môžu byť aj počas trvania programovej vlny a môžu sa viazať na
významné čiastkové výstupy, napr. prototyp riešenia, alebo ukončenie pilotného projektu. Účelom
týchto kontrolných bodov je odpovedať na otázku, či budú vytvorené riešenia dostatočne dobré
a schopné priniesť plánované prínosy.
Pre monitorovanie programu sú nutné kompletné, presné, včasné a relevantné informácie. Inak sa
môže stať, že program sa vymkne spod kontroly. Dôležité je, aby štruktúra informácií týkajúcich sa
programu bola prehľadná, zber informácií efektívny a periodicita reportovania správne nastavená.
Toto všetko by malo byť súčasťou Stratégie riadenia komunikácie.

Komunikácia a riadenie informácií
Komunikácia je základom všetkých procesov programu. K rozhodnutiam, týkajúcim sa programu
musia mať zodpovední dostatočné a spoľahlivé informácie. V rámci programu je produkovaných
mnoho dokumentov, reportov a šablón a len prostredníctvom riadenej komunikácie sa včas dostanú
správne informácie správnym ľuďom. Preto je potrebné venovať komunikácii v rámci programu
dostatočnú pozornosť.
Komunikácia v rámci programu môže byť písomná, ktorá je zvyčajne asynchrónna alebo ústna, ktorá
je zvyčajne synchrónna. Komunikácia môže byť formálna vo forme reportov alebo neformálna vo
forme poznámok alebo ad hoc konverzácie. Z hľadiska hierarchie môžeme rozlíšiť komunikáciu
horizontálnu, ktorá prebieha medzi zástupcami rolí na jednej úrovni a vertikálnu, ktorá prebieha medzi
zástupcami rolí vo vzťahu nadriadený – podriadený.
Komunikáciu v rámci programu môžeme tiež rozdeliť na internú a externú. Interná komunikácia zahŕňa
výmenu informácií medzi subjektmi zapojenými do programu implementácie eHealth a jeho projektov,
teda komunikácia medzi zástupcami jednotlivých rolí v programe a v projektoch. Externá komunikácia
zahŕňa komunikáciu programu s ostanými zainteresovanými stranami.
Kritické faktory úspešnej internej komunikácie sú:


Integrita informácií – informácie uložené na spoločnom úložisku programu implementácie
eHealth by mali byť kontrolované a riadené z hľadiska vytvorenia a zmien. To zaistí, že v obehu
budú správne verzie dokumentov. Dôležitý je aj fungujúci systém distribúcie informácií, ktoré nie
sú súčasťou dokumentov.



Dostupnosť informácií – ľudia v rámci programu implementácie eHealth by mali mať prístup
minimálne ku všetkým informáciám potrebným pre výkon ich rolí. Je dobré sprístupniť im aj
ďalšie informácie týkajúce sa programu ako celku.



Dôvernosť informácií – pre jednotlivé dokumenty v rámci programu by mala byť stanovená
úroveň dôvernosti. Na základe toho by mal byť obmedzený prístup k týmto dokumentom pre
jednotlivé role v rámci programu.



Aktuálnosť informácií – informácie by mali odrážať aktuálnu situáciu. Možné odchýlky
zaznamenaného stavu od skutočného limitujú správnosť rozhodnutí uskutočnených na základe
týchto informácií.



Súlad s predpismi – uloženie a správa informácií by mala byť v súlade s vnútornými predpismi
Národného centra zdravotníckych informácií ako aj v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov a ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Kritické faktory úspešnej externej komunikácie sú:


Úplnosť informácií – informácie týkajúce sa programu by mali aspoň v základe obsahovať
všetky dôležité fakty. Inak môže nastať situácia, že zainteresované strany nebudú vidieť
prínosy, ktoré pre ne z programu implementácie eHealth vyplývajú alebo môžu vzniknúť
negatívne špekulácie, týkajúce sa kvality programu.



Zrozumiteľnosť informácií – informácie sprostredkované zainteresovaným stranám by mali
zohľadňovať informačné pozadie jednotlivých prijímateľov. To znamená, že podstata by mala
byť jasne vyjadrená v konkrétnej správe bez prílišného množstva kontextových informácií,
pokiaľ nie je u prijímateľov správy vyslovený predpoklad znalosti celého kontextu.
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Včasnosť informácií – informácie podávané zainteresovaným stranám by mali odrážať aktuálny
stav programu implementácie eHealth. Inak môžu vzniknúť obavy napríklad z meškania
výstupov a prínosov programu.



Presnosť informácií – informácie týkajúce sa programu by mali byť presné. V opačnom prípade
môžu vzniknúť u zainteresovaných strán napríklad nereálne očakávania od programu.

V súvislosti s programom implementácie eHealth budú zástupcom jednotlivých rolí a zainteresovaným
stranám distribuované rôzne druhy informácií. Informácie súvisiace s programom môžeme rozdeliť do
nasledujúcich kategórii:


informácie týkajúce sa stavu a postupu programu,



informácie týkajúce sa požiadaviek na zmenu a odpovedí na tieto požiadavky,



rozpočtové informácie,



verejné vyhlásenia obsahujúce informácie o programe.



Komunikácia a riadenie informácií v sebe zahŕňa nasledujúce aktivity:



Plánovanie komunikácie – táto aktivita zahŕňa identifikáciu komunikačných potrieb zástupcov
jednotlivých rolí v programe a ostatných zainteresovaných strán programu implementácie
eHealth a návrh uspokojenia týchto potrieb. Je potrebné stanoviť aké informácie budú
komunikované, kedy budú komunikované, ako budú komunikované, kto bude odosielateľom
a kto prijímateľom informácií.



Distribúcia informácií – táto aktivita zahŕňa poskytovanie presných relevantných informácií
zástupcom rolí v programe a ostatným zainteresovaným stranám.



Kontrola komunikácie – táto aktivita zaisťuje, že informačné potreby zástupcov rolí v programe
a ostatných zainteresovaných strán sú uspokojené.



Reportovanie výkonu – táto aktivita zahŕňa konsolidáciu dát týkajúcich sa programu
a poskytovanie informácií založených na týchto dátach zástupcom rolí v programe
a ostatným zainteresovaným stranám.

V rámci plánovania komunikácie musia byť analyzované požiadavky na komunikáciu. Požiadavky na
komunikáciu nadväzujú na komunikačné potreby a špecifikujú napríklad typ požadovanej informácie
a formát v akom by mala byť informácia doručená. V rámci analýzy by mali byť jednotlivé požiadavky
ohodnotené a pre každú z nich stanovená priorita. Komplexnosť komunikácie v rámci programu môže
byť určená počtom komunikačných kanálov, ktorý je medzi n účastníkmi komunikácie n(n-1)/2. Všetky
tieto informácie týkajúce sa komunikácie by mali byť súčasťou Stratégie riadenia komunikácie.
V závislosti od požiadaviek na komunikáciu a od komplexnosti komunikácie je navrhnutý aj informačný
systém programu. Okrem toho má na konečnú podobu informačného systému vplyv aj:


dostupnosť technických prostriedkov,



prostredie programu,



dĺžka programu,



frekvencia aktualizácie informácií,



schopnosť zainteresovaných používať rôzne technológie.

Riadenie prínosov
Prínosom programu implementácie eHealth je každé zlepšenie vyplývajúce z výstupov programu,
ktoré je vnímané ako výhoda jednou alebo viacerými zainteresovanými stranami. Cieľom riadenia
prínosov je:


zaistiť, že prínosy budú na začiatku programu identifikované a jasne definované a že budú
prepojené s výstupmi programu,



zaistiť, že riadiaca zložka programu bude zodpovedať za realizáciu definovaných prínosov,



viesť proces realizácie prínosov, vrátane merania a zaznamenávania tých, ktoré boli
realizované,



využívať definované prínosy ako vodiaci element programu implementácie eHealth počas jeho
trvania,
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zabezpečiť zladenie vízie a definovaných prínosov programu so strategickými cieľmi rezortu
zdravotníctva.

Program implementácie eHealth prinesie zmenu mnohých procesov v systéme zdravotníctva. Zmena,
ktorú umožnia výstupy programu sa odrazí do želaného výsledku. Prínos programu je merateľné
zlepšenie sprostredkované výsledkom programu. V konečnom dôsledku by mali prínosy prispieť
k naplneniu strategických cieľov rezortu zdravotníctva.
Vzťah medzi výstupmi programu implementácie eHealth, zmenou ktorú prinesú, výsledkom zmeny,
prínosmi a strategickými cieľmi rezortu zdravotníctva demonštruje nasledujúca tabuľka.

Tab. 22. – Prepojenie medzi výstupmi a prínosmi programu a strategickými cieľmi rezortu
Výstup

Zmena

Elektronická
zdravotná
knižka občana

Prechod od
používania
papierovej
zdravotnej
dokumentácie
k používaniu
elektronickej

Výsledok

Okamžitý
prínos

Konečný
prínos

Strategický
cieľ

Nový systém
elektronických
zdravotných
záznamov

Zlepšenie
dostupnosti
informácií
potrebných
v procese
poskytovania
ZS

Zníženie počtu
prípadov
nesprávne
poskytnutej ZS
z dôvodu
nedostatku
informácií

Zvýšenie kvality
poskytovanej
zdravotnej
starostlivosti

Na druhej strane môže mať zmena aj vedľajšie efekty, ktoré sú vnímané zainteresovanými stranami
ako nevýhody. Vedľajšie efekty nemusia byť vnímané vždy negatívne, môžu predstavovať príležitosť
pre realizáciu dodatočných prínosov. Riadenie prínosov by sa malo zaoberať týmito všetkými
aspektmi.
Realizácia prínosov môže pokračovať aj po skončení programu. Je to z dôvodu, že prínosy sa môžu
objaviť aj keď program svoju činnosť ukončí alebo že prínosy počas trvania programu ešte nedosiahli
plánovanú úroveň. Preto je potrebná podpora realizácie prínosov aj po skončení programu
implementácie eHealth až kým sa neukončí proces zmeny a výsledky programu nebudú plne
implementované.
V rezorte zdravotníctva existuje viacero hnacích síl, ktoré pôsobili v prospech zmeny reprezentovanjej
programom implementácie eHealth. Tieto hnacie sily sa od seba líšia svojím charakterom
a naliehavosťou. Existujú taktiež sily pôsobiace proti zmene, ktoré budú sťažovať implementáciu
výsledkov programu. Potreba zmeny bola postavená proti potrebe zachovania aktuálneho stavu
v rezorte. Preto boli východiskom pre program implementácie eHealth ciele stanovené v stratégii
rezortu zdravotníctva.
Plánované prínosy programu by mali byť prepojené so strategickými cieľmi rezortu. To je možné
uskutočniť prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonu (Key Performance Indicators - KPI). Pri
požívaní týchto indikátorov je potrebné vziať do úvahy že:


niektoré indikátory nie sú vhodné na meranie okamžitých alebo konečných prínosov,



v súvislosti so zmenou, ktorú program prinesie je potrebné definovať nové indikátory,



súčasné indikátory musia byť doplnené tak, aby bolo možné zhodnotiť prínosy programu,



hodnoty indikátorov môžu byť ovplyvnené rôznymi externými faktormi.

Stratégia riadenia prínosov poskytuje programu rámec pre realizáciu prínosov. Vytyčuje pravidlá ako
identifikovať a mapovať prínosy a ako monitorovať a hodnotiť proces realizácie prínosov. Stratégia
riadenia prínosov predstavuje jeden z najdôležitejších riadiacich dokumetov programu. Je potrebná
najmä v prípade, že existuje veľa cieľových skupín, ktorým sú prínosy určené, ako je to aj v prípade
programu implementácie eHealth.
Mapovanie prínosov je užitočné z hľadiska celkového prehľadu o programe. Ukazuje ako sú prínosy
navzájom prepojené a ako sú prepojené s výstupmi projektov. Súčasťou mapovania je aj vytvorenie
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postupnosti realizácie prínosov. Mapa prínosov, ktorá je výsledkom tohto procesu potom slúži ako
podklad pre Programový plán.
Profil prínosov je dokument popisujúci jednotlivé prínosy (aj nevýhody) vrátane ich atribútov
a závislostí. Zároveň slúži ako úložisko pre všetky informácie týkajúce prínosov v rámci programu.
Profil prínosu, obsahujúci aspoň popis prínosu sa zvyčajne vytvára hneď po jeho identifikovaní. Profily
by mali byť vytvorené minimálne pre všetky konečné prínosy.
Pri identifikácii prínosu je potrebné zodpovedať nasledujúce otázky:


Čo presne je prínosom?



Aké rozdiely budú po skončení programu pozorované oproti stavu pred začatím programu?



Kde sa prínos objaví?



Ako môže byť prínos realizovaný?



Ako bude merané dosiahnutie prínosu?

Rovnakým spôsobom ako prínosy by mali byť identifikované, merané a zaznamenané aj nevýhody.
Tieto nevýhody redukujú celkovú hodnotu prínosov a stále existuje riziko, že nevýhody prerastú
akceptovateľnú mieru a budú mať negatívny vplyv na celé Zdôvodnenie programu. Je potrebné hľadať
spôsob ako minimalizovať tieto nevýhody prostredníctvom zlepšení v rámci programu. Zapojenie
zainteresovaných strán pomáha odhaliť tieto nevýhody ešte v skorých fázach programu, preto je dosť
času na ich zníženie.
Realizáciu prínosov nie je možné efektívne riadiť, pokiaľ ich nie je možné merať. Existuje viacero
druhov prínosov. Základným kritériom pre rozlíšenie prínosov spôsob ich prejavu. Na základe toho
rozlišujeme prínosy hmotné a prínosy nehmotné. Obzvlášť pri meraní nehmotných prínosov je
potrebné definovať vhodný indikátor, ktorý by ukázal nakoľko boli realizované.
Hmotné prínosy môžeme ďalej rozdeliť na:


isté prínosy – hodnotu týchto prínosov môžeme predpokladať s istotou,



predpokladané prínosy – hodnota týchto prínosov môže byť pomerne presne určená na základe
známych trendov.



očakávané prínosy – prínosy sú očakávané, ale ich hodnotu nie je možné spoľahlivo
predpokladať.

Realizácia prínosov programu implementácie eHealth bude prebiehať v pracovnom prostredí
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov i v prostredí organizácií rezortu
zdravotníctva. Program prinesie nové riešenia a služby, ktoré budú implementované do prevádzky.
Realizácia všetkých prínosov bude najskôr ukončená až po ukončení posledného projektu programu.
Plán realizácie prínosov vychádza z Mapy prínosov a Profilu prínosov a poskytuje komplexný pohľad
na prínosy, ich závislosti a časový rámec ich realizácie. je vytváraný v súlade s Programovým plánom.
V Pláne realizácie prínosov by sa mal klásť dôraz aj na zainteresované strany ovplyvnené zmenou,
ktorú prinesie program. Je potrebné pripraviť ich na túto zmenu, ak má byť realizácia prínosov
úspešná.

Riadenie rizík a riešenie otvorených otázok
Program implementácie eHealth bol vytvorený, aby priniesol zmenu prostredníctvom svojich projektov
a ďalších aktivít. Aby mohol byť program realizovaný, bude do neho zapojený veľký počet riadiacich
pracovníkov, dodávateľov, poskytovateľov služieb a ďalších zainteresovaných strán. Hocikedy počas
trvania programu sa môžu vyskytnúť udalosti, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj programu. Tieto
udalosti predstavujú riziká alebo otvorené otázky, ktoré je potrebné riadiť alebo riešiť.
Riziko, z hľadiska programu, je neistá udalosť alebo skupina udalostí, ktoré keď sa vyskytnú budú mať
vplyv na dosiahnutie programových cieľov. Tento vplyv nemusí byť len negatívny. Riziko môže byť
hrozba (v prípade, že môže mať táto neistá udalosť negatívny dopad) ale aj príležitosť (v prípade, že
môže mať táto udalosť pozitívny dopad). Otvorená otázka je udalosť, ktorá sa stala, má vplyv na
program a je potrebné ju určitým spôsobom riešiť.
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Riadenie rizík programu zahŕňa analýzu rizík a návrh optimálneho spôsobu zníženia rizík programu na
prijateľnú mieru. Otvorené otázky, ktoré vzniknú počas programu tiež vyžadujú určitú reakciu.
Riešenie otvorených otázok má zabrániť tomu, aby ohrozili niektorý z cieľov programu alebo celkový
úspech programu.
Programový prístup k riadeniu rizík zahŕňa definovanie programovej stratégie a prostriedkov,
prostredníctvom ktorých bude riadenie rizík prebiehať. Stratégia riadenia rizík programu musí nastaviť
rámec aj pre riadenie rizík v rámci projektov programu a tiež ako budú riziká riadené počas
zavádzania výstupov programu implementácie eHealth.
Účelom Stratégie riadenia rizík je popísať aktivity súvisiace s riadením rizík, ktoré budú prebiehať
v rámci programu. Stratégia rizík by mala obsahovať základný popis programu, popis procesu riadenia
rizík, klasifikáciu rizík, popis reakcií na riziká, rozpočet vyčlenený na riadenie rizík, nástroje a techniky,
načasovanie aktivít, ktoré súvisia s riadením rizík a ďalšie informácie podľa potreby.
Proces riadenia rizík zahŕňa nasledovné aktivity:


identifikácia aktív programu,



identifikácia rizík programu,



analýza rizík programu,



plánovanie reakcií na riziká programu,



monitorovanie a kontrola rizík.

Prvý krok v procese riadenia rizík zahŕňa poznanie programu, prostredia programu a najmä
identifikácia jeho aktív, na ktoré môžu mať riziká vplyv. Aktíva programu implementácie eHealth boli
identifikované vo ôsmich oblastiach, ktoré znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 23. – Hlavné aktíva programu implementácie eHealth a jeho projektov
Údaje z jednotlivých aplikácií

Vynaložené finančné prostriedky

Osobné údaje v EMR, EHR, PHR, v jednotlivých IS,
médiách a úložiskách

Finančné prostriedky vynaložené na jednotlivé
projekty

Ostané medicínske údaje v EMR, EHR, v
jednotlivých IS, médiách a úložiskách

Finančné prostriedky vynaložené na sprievodné
aktivity

Nemedicínske údaje v jednotlivých IS, médiách
a úložiskách

Finančné prostriedky vynaložené na samotné
riadenie programu

Potenciálne prínosy programu

Dôvera a podpora

Znížené náklady na konkrétnu zložku poskytovanej
ZS

Občanov

Zvýšenie produktivity práce pri poskytovaní ZS

Odbornej verejnosti

Zdravotný zisk (zníženie DALYs)

Politických predstaviteľov

Znížené administratívno-časové zaťaženie
účastníkov procesu poskytovania ZS

Európskej únie v rámci OPIS

Zvýšená spokojnosť účastníkov procesu
poskytovania ZS

Ostatných zahraničných subjektov

Alokované zdroje štátu

Know-how získané a vytvorené v rámci programu

Ministerstiev a ďalších subjektov štátnej správy

Medicínske

Národného centra zdravotníckych informácií

Know-how v oblasti IT

Ďalších štátnych subjektov (nemocnice, ZP)

Manažérske

Hmotné aktíva

Nehmotné aktíva
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Nehmotné aktíva

Hardware

Software

Sieťová infraštruktúra

Licencie

Fyzické priestory a ich infraštruktúra

Autorské práva

Druhým krokom je identifikácia samotných rizík, ktoré by mohli ovplyvniť program implementácie
eHealth či už z pozitívneho hľadiska prostredníctvom zlepšenia výkonnosti alebo z negatívneho
hľadiska znížením pravdepodobnosti dosiahnutia programových cieľov. Je teda potrebné identifikovať
príležitosti a hrozby programu a zaznamenať ich do Registra rizík.
Riziká programu implementácie eHealth môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:


technické a technologické riziká – súvisia s technológiami, nízkym výkonom výsledných riešení
programu, štandardmi, kompatibilitou a interoperabilitou vytvorených systémov,



riziká programového a projektového riadenia – súvisia so zlyhaniami v manažmente programu,
resp. projektov a ich vplyvom na celkovú úspešnosť programu a projektov (nedodržanie
rozpočtu, času, rozsahu alebo kvality),



organizačné riziká – súvisia s organizačným zabezpečením realizácie programu a projektov
(nereálne očakávania, nízka priorita niektorých projektov, nedostatočná podpora niektorých
projektov),



externé riziká – sú mimo dosahu programu implementácie eHealth, ale majú na neho vplyv
(zastavenie prostriedkov na financovanie programu, úplná zmena priorít v rezorte).

Dôležitou súčasťou identifikácie rizík je presný popis každého identifikovaného rizika. Popis rizika by
mal obsahovať nasledovné aspekty:


príčinu rizika,



rizikovú udalosť,



dôsledok rizika.

Analýza rizík zahŕňa ohodnotenie rizík a výpočet miery rizík programu. Ohodnotenie rizík pozostáva
z ohodnotenia ich pravdepodobnosti a ich dopadu. Pravdepodobnosť a dopad je možné hodnotiť
kvantitatívne i kvalitatívne. Okrem pravdepodobnosti a dopadu je dôležitá aj proximita rizika, ktorá
hovorí o možnom čase zhmotnenia rizika ak nebudú podniknuté žiadne protiopatrenia.
Pravdepodobnosť a dopad sú vstupnými údajmi pre výpočet miery rizika.
Mieru rizika je možné ovplyvniť vhodnými protiopatreniami. Protiopatrenia môžu byť zamerané na
zníženie pravdepodobnosti nastania hrozby alebo na zníženie jej dopadov. V prípade príležitostí je
situácia opačná. Plánovanie reakcií na riziká znamená priradiť každému riziku vhodnú reakciu, ktorá
by redukovala hrozby a maximalizovala príležitosti.
V prípade negatívnych rizík (hrozieb) existujú nasledujúce možnosti reakcie:


vyhnutie sa riziku,



zmiernenie pravdepodobnosti alebo dopadu rizika,



transfer rizika,



zdieľanie rizika,



akceptácia rizika.

V prípade pozitívnych rizík (príležitostí) existujú nasledujúce možné reakcie:


využitie príležitosti,



zväčšenie príležitosti,



odmietnutie príležitosti.

Okrem reakcií na riziká sa v rámci riadenia rizík plánuje aj postup krokov, ktoré treba podniknúť, ak
nastane zhmotnenie rizika (plánovanie kontinuity činnosti).
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Monitorovanie a kontrola rizík je poslednou aktivitou procesu riadenia rizík a prebieha počas celého
trvania programu. Cieľom monitorovania a kontroly rizík programu je:


sledovať, či boli vybrané protiopatrenia implementované,



sledovať vplyv protiopatrení na riziká,



sledovať vývoj miery rizík,



sledovať, či v rámci programu nevznikli nové riziká,



sledovať, či niektoré riziká nezanikli,



v prípade, že sa riziko zmení na udalosť, sledovať postup jej riešenia.

Podobne ako pri riadení rizík aj pri riešení otvorených otázok musí byť stanovený postup krokov, ktoré
treba podniknúť. Stratégia riešenia otvorených otázok by mala obsahovať ako budú otvorené otázky
zachytené, hodnotené a riešené. Dôležitú úlohu pritom zohráva fakt, aký môže mať otvorená otázka
dopad na program a programové ciele. V Stratégii riešenia otvorených otázok je vymedzený aj spôsob
rozdelenia zodpovednosti za riešenie otvorených otázok medzi zástupcov jednotlivých rolí programu

Riadenie zainteresovaných strán
Zainteresovanou stranou programu je jedinec alebo skupina ktorej sa dotýka program implementácie
eHealth, jeho projekty, jeho prínosy alebo negatíva, ktoré z jeho realizácie programu vyplývajú. Pre
úspech programu je riadenie zainteresovaných strán kľúčové. Riadenie zainteresovaných strán na
úrovni programu predstavuje základ pre riadenie zainteresovaných strán na úrovni projektov.
Z princípov úspešného riadenia programu pre riadenie zainteresovaných strán vyplýva že:


je potrebné prezentovať zainteresovaným stranám víziu programu a komunikovať lepšiu
budúcnosť,



je potrebné poskytnúť zainteresovaným stranám poradenstvo počas implementácie zmeny,
ktorú program prinesie,



je nutné sústrediť sa na prínosy programu, aby boli vnímané čo najväčším počtom
zainteresovaných strán ako výhody.

Riadenie zainteresovaných strán môže ovplyvniť to, či budú zainteresované strany program
podporovať, alebo budú jeho oponentmi, či budú mať pozitívny postoj k zmene, ktorú program prinesie
alebo jej budú brániť. Riadenie zainteresovaných strán môže urobiť program úspešným aj keď
nedosiahne vytýčené parametre. Zanedbanie práce so zainteresovanými stranami môže mať za
následok neúspech programu aj keď vytýčené parametre po všetkých stránkach splnil.
Proces riadenia zainteresovaných strán programu zahŕňa:


identifikáciu zainteresovaných strán,



vytvorenie a analýzu profilov zainteresovaných strán,



definovanie stratégie zapojenia zainteresovaných strán,



plánovanie zapojenia zainteresovaných strán,



meranie účinnosti zapojenia zainteresovaných strán.

Prvým krokom v procese riadenia zainteresovaných strán je ich identifikácia. Základom pre
identifikáciu zainteresovaných strán programu implementácie eHealth predstavuje dokument
Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejne správy v oblasti zdravotníctva na
Slovensku. Zainteresované strany programu boli ďalej rozpracované v Štúdii uskutočniteľnosti
projektov eHealth.
Počas realizácie programu sa môžu zainteresované strany meniť, s postupom programu zvykne ich
počet narastať. Niektoré sa môžu podieľať na formovaní programu na začiatku, niektoré budú dôležité
pre šírení informácií o programe a alebo budú plniť kontrolnú úlohu počas trvania programu,
niektorých sa dotknú až prínosy po skončení programu.
Program implementácie eHealth má veľký počet zainteresovaných strán, preto je vhodné pre budúcu
prácu s nimi rozčleniť ich na niekoľko skupín:
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riadiaca skupina ZS,



mienkotvorná skupina ZS,



užívateľská skupina ZS,



dodávateľská skupina ZS.

Európska únia

Tieto veľké skupiny môžu byť ďalej rozčlenené alebo preskupené v závislosti od potrieb ich riadenia
a zapojenia do programu.
Druhým krokom riadenia zainteresovaných strán je vytvorenie a analýza ich profilov. Profily
zainteresovaných strán môžu byť zoskupené v rámci Mapy zainteresovaných strán, ktorá zároveň
odráža oblasti ich záujmu v programe. Táto mapa by mala byť v priebehu programu aktualizovaná,
nakoľko môže dôjsť k zmene oblastí záujmu, vzniku novej oblasti či identifikácii ďalších
zainteresovaných strán, a informácie v nej slúžia ako podklad pre rozhodovanie v rámci programu.
Okrem oblastí záujmu zainteresovaných strán je možné analyzovať aj faktory napr. význam
zainteresovaných strán pre program, vplyv zainteresovaných strán alebo postoj zainteresovaných
strán k programu.
Táto analýza potom umožní:


stanoviť priority týkajúce sa zapojenia zainteresovaných strán do programu,



sústrediť programové zdroje na tieto priority,



zaistiť dobré využitie komunikačných kanálov,



zladiť obsah správ pre zainteresované strany, spôsob a frekvenciu ich zapojenia s ich
potrebami.

Pri definovaní Stratégie zapojenia zainteresovaných strán do programu implementácie eHealth je
potrebné:


vytvoriť kľúčové posolstvo pre zainteresované strany,



rozdeliť úlohy súvisiace s prácou so zainteresovanými stranami,



rozhodnúť ako budú zainteresované strany identifikované a rozdelené do skupín,



rozhodnúť kto bude zodpovedný za jednotlivé skupiny zainteresovaných strán,



definovať ako budú riadené rozhrania medzi zainteresovanými stranami programu a projektov,



rozhodnúť ako bude riadený dialóg so zainteresovanými stranami a ich spätná väzba.

Stratégia zapojenia zainteresovaných strán musí zohľadňovať existujúce vzťahy v rezorte
zdravotníctva, vplyv výstupov, ktoré program implementácie eHealth prinesie, na činnosť
zainteresovaných strán, časové obdobie zapojenia zainteresovaných strán do programu a mnohé
ďalšie faktory. Taktiež je potrebné, aby integrovala všetky aktivity týkajúce sa komunikácie so
zainteresovanými stranami, aby bolo pôsobenie na ne konzistentné.
Plánovanie zapojenia zainteresovaných strán do programu zahŕňa viac než len plánovanie
komunikácie s nimi. Jeho súčasťou je tiež zapojenie zainteresovaných strán do rozhodovacieho
procesu v rámci programu, do implementácie zmeny, ktorú program prinesie, konzultovanie návrhov
riešení so zainteresovanými stranami a taktiež ich pravidelné informovanie. Otvorená a efektívna
komunikácia má však pri zapojení zainteresovaných strán svoje nezastupiteľné miesto.
Komunikácia so zainteresovanými stranami má za cieľ:


udržiavať angažovanosť zainteresovaných strán a silné povedomie o programe,



zaistiť aby sa očakávania týkajúce programu neodklonili od reality,



vysvetliť aké zmeny sa budú diať a kedy sa budú diať,



načrtnúť želaný budúci stav.

Komunikácia so zainteresovanými stranami môže prebiehať prostredníctvom rôznych komunikačných
kanálov. Vybrané komunikačné kanály by mali byť, spolu s ďalšími záležitosťami súvisiacimi
s komunikáciou so zainteresovanými stranami, popísané v Pláne riadenia komunikácie.
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Vždy je v rámci programu potrebné overiť, či je zapojenie zainteresovaných strán účinné. To je možné
priamou komunikáciou so zainteresovanými stranami, počas ktorej sa dá zistiť miera vedomosti
o programe. Významným signálom je tiež spätná väzba od zainteresovaných strán, t.j. či sú len
pasívni prijímatelia informácií alebo sa do programu aktívne zapájajú.

Riadenie kvality
Riadenie kvality v rámci programu implementácie eHealth má zabezpečiť, aby boli naplnené
očakávania užívateľov produktov programu a zvýšiť pravdepodobnosť realizácie všetkých prínosov
programu. Riadenie kvality musí prebiehať počas celej doby realizácie programu a malo by sa stať
integrálnou súčasťou každodenných aktivít v rámci programu. Zanedbanie riadenia kvality v rámci
programu môže mať za následok, že výstupy programu nebudú spĺňať definované parametre čo bude
mať dopad na celkový výsledok a prínosy programu.
Riadenie kvality v rámci programu sa líši od riadenia kvality v rámci projektov. Z hľadiska programu
riadenie kvality napomáha dosiahnutiu strategických cieľov programu implementácie eHealth. Tieto
strategické ciele sa môžu počas programu mierne zmeniť v závislosti od zmeny priorít rezortu
zdravotníctva. Riadenie kvality v rámci programu by malo zaistiť súlad programových cieľov s cieľmi
celého rezortu.
Na kvalitu v rámci programu majú vplyv kritické faktory úspechu (Critical Success Factors - CSF). Tým
musí venovať manažment programu dostatočnú pozornosť. Ak je niektorý z týchto faktorov
zanedbaný, prejaví sa to na výstupoch a znížení celkových prínosov programu. Vzhľadom na to, že
každý program je iný, líšia sa aj kritické faktory úspechu. Preto musia byť kritické faktory úspechu
programu implementácie eHealth identifikované v rámci Stratégie riadenia kvality.
Pri identifikácií kritických faktorov úspechu je potrebné zvážiť aspekty vyplývajúce z rôznych oblastí,
ako napríklad:


širšie okolie programu – existuje mnoho zmien v širšom okolí programu, ktoré môžu program
ohroziť, preto je potrebné ich monitorovať,



politika a stratégia rezortu – program implementácie eHealth vznikol, aby dodal prínosy dôležité
pre celý rezort a preto je dôležité aby vedel pružne reagovať na zmeny priorít v rezorte,



rozpoloženie v rámci rezortu – ak nie je zmena, ktorú program prinesie dobre prijímaná, je
potrebné zamerať pozornosť na intenzívnejšie zapojenie zainteresovaných strán,



možnosti zdrojov – ak sú skúseností ľudí pôsobiacich v rámci programu nedostatočné, je
potrebné zapojiť externé zdroje, alebo zmierniť ambície programu.

Procesy a aktivity v rámci programu by mali byť vykonávané stanoveným spôsobom. Riadenie kvality
v rámci programu by malo zabezpečiť kontrolu procesov a aktivít, ktorá rýchlo by reagovala na
odchýlky. Výsledkom toho bude, že užívatelia produktov a služieb programu dostanú to, čo bolo
naplánované a tak budú s výsledkami programu spokojní.
Implementácia riadenia kvality v rámci programu prinesie:


dosiahnutie strategických cieľov najefektívnejším spôsobom,



porozumenie závislostiam vo vnútri procesov,



usporiadaný prístup k tomu ako harmonizovať a integrovať procesy,



sústredenie pozornosti na kľúčové procesy,



stanovenie toho, ako by mali by mali byť súčinné jednotlivé aktivity aby boli dosiahnuté želané
výsledky,



neustále zlepšovanie systému prostredníctvom meraní a hodnotení,



jasné definovanie zodpovednosti za riadenie kľúčových aktivít,



sústredenie pozornosti na faktory, ktoré môžu zlepšiť kľúčové aktivity v rámci programu.

Stratégia riadenia kvality by mala definovať aktivity riadenia kvality, časový rámec kedy majú byť tieto
aktivity spustené, popis procesov zaistenia, hodnotenia a kontroly kvality spolu s popisom rolí budú
zodpovedné za tieto aktivity a procesy v rámci programu. Okrem týchto aspektov by mali byť súčasťou
stratégie aj požiadavky na kvalitu, ktoré budú súčasťou kontraktov s dodávateľmi programu.
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Plán riadenia kvality by mal upravovať záležitosti súvisiace s implementáciou Stratégie riadenia
kvality. Mal by obsahovať:


časový rámec aktivít potrebných na implementáciu Stratégie riadenia kvality,



plány a dátumy týkajúce sa auditov a hodnotenia kvality v rámci programu,



zdroje potrebné pre výkon jednotlivých aktivít súvisiacich s kvalitou.

Dobré riadenie kvality v rámci programu implementácie eHealth zaistí, že aj ostané aktivity
programového riadenia budú efektívne.

5.3.4

Procesný model riadenia programu implementácie eHealth

Program implementácie eHealth má za úlohu priniesť zmenu v procesoch poskytovania zdravotnej
starostlivosti a v aktivitách, ktoré s poskytovaním zdravotnej starostlivosti súvisia. Táto zmena je
postupná a pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich krokov.
Celkovo je možné charakterizovať priebeh programu implementácie eHealth prostredníctvom
siedmich procesov, ktoré zahŕňajú viaceré aktivity. Niektoré aktivity v rámci procesu sú opakované vo
viacerých iteráciách.
V rámci programu implementácie eHealth budú prebiehať nasledujúce procesy:


zahájenie programu,



spustenie programu,



riadenie programu,



riadenie programových vĺn,



riadenie projektov v programe,



riadenie realizácie prínosov,



ukončenie prvej fázy programu.

Zahájeniu programu predchádzalo rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o vypracovaní
strategického dokumentu pre eHealth Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Programový
mandát bol založený na Správe o stave informatizácie zdravotníctva a rozvinutý počas zahájenia
programu v dokumente Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy
v oblasti zdravotníctva na Slovensku.

Zahájenie programu
Zahájenie programu je prvý proces programu implementácie eHealth. Jeho cieľom je stanoviť
smerovanie programu a položiť jeho základnú osnovu. Spúšťačom programu je Programový mandát,
avšak je potrebná aj vízia zmeny, ktorú ma program priniesť. Zahájenie programu je zvyčajne krátky
proces keďže podrobný návrh zmeny a všetky stratégie riadenia sú definované až v procese
spustenia programu. V rámci zahájenia programu je iba definovaná Charta programu, obsahujúca
informácie o rozsahu, nákladoch, prínosoch, rizikách a časovom rámci programu a Plán spustenia
programu.
Súčasťou procesu zahájenia programu sú nasledujúce aktivity:


zaviazanie Sponzora programu,



rozpracovanie Programového mandátu,



vymenovanie Garanta programu a Riadiaceho výboru programu,



vytvorenie Charty programu,



vytvorenie Plánu spustenia programu,



kompletizácia Úvodnej dokumentácie programu.

Program implementácie eHealth potrebuje počas celého svojho priebehu sponzora, ktorý by mu zaistil
potrebné finančné prostriedky a zdroje a vytvoril mu vhodné prostredie pre jeho priebeh a pre
implementáciu jeho výstupov. Sponzorom programu implementácie eHealth musí byť osoba priamo
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zodpovedná za riadenie rezortu zdravotníctva a za plnenie uznesení vlády Slovenskej republiky a jej
programového vyhlásenia v oblasti eHealth. Sponzor musí potvrdiť svoj záväzok voči programu.
Počas zahájenia programu musí byť Programový mandát rozpracovaný do podoby strategického
dokumentu. Programový mandát musí obsahovať strategické ciele programu implementácie eHealth,
postup ich naplnenia, očakávané prínosy a súvislosť programu s ostanými aktivitami v rámci rezortu
zdravotníctva a aktivitami informatizácie verejnej správy.
Okrem Sponzora programu musí byť na začiatku vymenovaný aj Garant programu a Riadiaci výbor
programu. Garantom programu musí osoba zodpovedná za odborné naplnenie strategických cieľov
programu, ktorá má dostatočnú autoritu a odborné predpoklady pre riadenie elektronizácie
a informatizácie rezortu zdravotníctva. Riadiaci výbor programu je zodpovedný za schvaľovanie
strategických dokumentov, prijímanie opatrení potrebných pre plynulý priebeh programu, za riešenie
zásadných problémov programu a za realizáciu prínosov, ktoré sú v rámci programu definované.
Charta programu predstavuje základ pre posúdenie či je program potrebný a realizovateľný. Sú v nej
doplnené a rozpracované informácie týkajúce sa programových cieľov, prínosov, nákladov, rizík
a časového rámca, ktoré obsahuje Programový mandát. Charta programu by mala obsahovať aj
analýzu a porovnanie zmeny, ktorú program prinesie s budúcim stavom v prípade, že by zmena
nenastala. Charta programu neobsahuje všetky podrobnosti o programe, tie budú rozpracované až
v Zdôvodnení programu.
Keďže je spustenie programu dlhodobejší proces, na ktorý je potrebné alokovať určitý objem
finančných prostriedkov a zdrojov, musí byť počas zahájenia programu vypracovaný Plán spustenia
programu. Plán spustenia programu by mal obsahovať operatívne úlohy súvisiace s prípravou
programu. Operatívne úlohy sa týkajú najmä vytvorenia infraštruktúry pre program, definovania
organizačnej štruktúry programu, návrhu architektúry programu, štúdií uskutočniteľností k programu,
vytvorenia základnej programovej dokumentácie a ďalších aktivít.
Všetky dokumenty vytvorené v procese zahájenia programu sú integrované do Úvodnej dokumentácie
programu, ktorú predstavuje dokument Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie
verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Na konci procesu zahájenia programu je Úvodná
dokumentácia programu schválená vládou Slovenskej republiky. Na základe tohto rozhodnutia je
odštartovaný proces spustenia programu.

Spustenie programu
Proces spustenia programu nasleduje po úspešnom zahájení programu a schválení Úvodnej
dokumentácie programu. Cieľom procesu spustenia programu je položiť základy programového
riadenia, programovej infraštruktúry a architektúry eHealth a poskytnúť informácie o cieľoch programu,
produktoch, základných parametroch programu, o riadení prínosov, rizík, komunikácie, kvality
a zdrojov v rámci programu Riadiacemu výboru programu a zainteresovaným stranám. Proces
spustenia programu by mal zahŕňať aj ohraničenie programových vĺn a identifikáciu projektov.
Súčasťou procesu spustenia programu sú nasledujúce aktivity:


vytvorenie infraštruktúry programu,



definovanie organizačnej štruktúry programu,



vytvorenie Profilu zainteresovaných strán a Mapy zainteresovaných strán,



vytvorenie Katalógu potrieb a služieb a Katalógu požiadaviek,



vytvorenie modelov budúceho stavu a návrh architektúry,



vytvorenie Profilu prínosov a Mapy prínosov,



definovanie stratégií riadenia,



vytvorenie Aktuálneho súpisu projektov,



vymedzenie programových vĺn,



vytvorenie Programového plánu,



vytvorenie Zdôvodnenia programu,



kompletizácia Dokumentácie k nastaveniu programu,
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vypracovanie štúdií uskutočniteľností pre jednotlivé vlny.

Pred tým než programový tím začne vykonávať svoju činnosť je potrebné vybudovať príslušnú
infraštruktúru programu. Infraštruktúra zahŕňa priestory, kancelárske vybavenie, knižnicu, hardvérové
vybavenie a softvérové nástroje. Infraštruktúra programu implementácie eHealth bude vybudovaná
v rámci Národného centra zdravotníckych informácií.
Na začiatku procesu spustenia programu musí byť zadefinovaná aj organizačná štruktúra programu.
Je potrebné vymedziť jednotlivé zložky programového tímu, t.j. riadiacu zložku, výkonnú zložku,
koordinačnú zložku, podpornú zložku, expertnú zložku a popísať ich role a zodpovednosti. Taktiež je
potrebné stanoviť požiadavky na obsadenie rolí týkajúce sa vzdelania a skúsenosti ich zástupcov.
Organizačná štruktúra musí umožniť efektívne riadenie programu a efektívnu komunikáciu v rámci
programu.
V rámci procesu spustenia programu musia byť identifikované všetky zainteresované strany
programu. Pre každú zo zainteresovaných strán je potrebné vytvoriť jej profil, ktorý by odrážal jej
záujmy súvisiace s programom. Taktiež by mal zahŕňať informácie o význame zainteresovanej strany
pre program a o jej možnom vplyve na výsledok a prínosy programu. Profily zainteresovaných strán by
mali byť následne usporiadané v rámci Mapy zainteresovaných strán. Analýza zainteresovaných strán
je podkladom pre vytvorenie stratégie ich zapojenia ako aj Plánu riadenia komunikácie.
Pred samotným návrhom riešenia a modelovaním budúceho stavu musia byť identifikované
a analyzované potreby zainteresovaných strán programu. Na tieto potreby by mali nadväzovať služby,
ktoré program prinesie a prostredníctvom ktorých budú potreby uspokojené. Všetky potreby a služby
by mal zachytávať Katalóg potrieb a služieb, ktorý bude v priebehu programu aktualizovaný. Taktiež je
potrebné vytvoriť Katalóg požiadaviek, ktorý by zachytával všetky požiadavky na budúce riešenie.
Po analýze potrieb, služieb a požiadaviek je možné vytvoriť procesný model súčasného stavu a návrh
procesného modelu pre budúci stav. Nakoľko sa služby elektronizácie a informatizácie zdravotníctva
týkajú mnohých procesov, je vhodné vytvoriť procesné modely pre jednotlivé služby, resp. súvisiace
skupiny služieb. Na procesné modely nadväzuje architektúra riešenia. Zatiaľ čo procesné modely
hovoria o tom, čo prinesie budúce riešenie, architektúra popisuje ako bude riešenie vyzerať.9
V Programovom mandáte a v Charte programu sú identifikované prínosy programu implementácie
eHealth. Každý prínos by mal byť v procese spustenia programu podrobne rozpracovaný v Profile
prínosov. V priebehu programu by mali byť Profily prínosov pravidelne aktualizované a dopĺňané
o nové informácie. Na základe nich je možné hodnotiť pokrok realizácie prínosov. Okrem Profilov
prínosov je potrebné vytvoriť Mapu prínosov, ktorá by znázorňovala vzťahy a závislosti medzi
prínosmi, výstupmi, výsledkami a strategickými cieľmi.
V rámci procesu spustenia programu musia byť definované stratégie riadenia programu, ktoré
pokrývajú rôzne aspekty riadenia programu. Aj keď existujú medzi týmito stratégiami závislosti,
spadajú do kompetencií viacerých rolí výkonnej zložky programu. Medzi základné stratégie programu
implementácie eHealth patrí Stratégia riadenia prínosov, Stratégia riadenia komunikácie, Stratégia
riadenia rizík, Stratégia riešenia otvorených otázok, Stratégia riadenia kvality, Stratégia riadenia
zdrojov a Stratégia zapojenia zainteresovaných strán a ďalšie.
Katalóg potrieb a služieb, Profily prínosov, Mapa prínosov a architektúra riešenia predstavujú základ
pre definovanie projektov a neprojektových aktivít programu implementácie eHealth. Všetky
definované projekty by mali byť zaradené do Aktuálneho súpisu projektov, ktorý slúži aj na
znázornenie závislostí medzi jednotlivými projektmi a vzťahov medzi výstupmi projektov a prínosmi
programu. Informácie z Aktuálneho súpisu projektov sú potrebné pre vypracovanie Programového
plánu.
Zmena, ktorú program implementácie eHealth prinesie musí byť realizovaná postupne,
prostredníctvom viacerých iterácií. Z tohto dôvodu by mali byť celky výsledného riešenia ohraničené
a rozdelené do programových vĺn. K programovým vlnám by potom mali byť priradené aj jednotlivé

9

Procesné modely pre program implementácie eHealth sú vytvorené v Štúdii uskutočniteľnosti projektov eHealth a návrh
architektúry je súčasťou Štúdie uskutočniteľnosti Architektonický rámec a implementácie programu eHealth.
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projekty. Programové vlny môžu prebiehať aj paralelne, avšak začiatky a konce jednotlivých vĺn sa
líšia. Na začiatku programu často krát nie je možné identifikovať projekty vo všetkých vlnách, preto je
možné dopĺňať projekty do programových vĺn aj v priebehu programu.
Ku koncu procesu spustenia programu by mal byť vytvorený Programový plán a Zdôvodnenie
programu. Programový plán by mal obsahovať informácie o projektoch, zdrojoch, časovom rámci
programu, rizikách, spôsobe monitorovania a kontroly programu. Miera detailu a množstvo informácií v
Programovom pláne závisí etapy v ktorej sa program aktuálne nachádza. Zdôvodnenie programu by
malo obsahovať všetky informácie nákladoch, prínosoch, časovom rámci a rizikách programu, aby
bolo možné posúdiť, či je program potrebný a realizovateľný.
Všetky programové dokumenty vytvorené v rámci procesu spustenia programu by mali byť na konci
integrované do Dokumentácie k nastaveniu programu. Tá by mala slúžiť ako zdroj všetkých
potrebných informácií o programe a mala by byť schválená Riadiacim výborom programu.10 Riadiaci
výbor schvaľuje aj štúdie uskutočniteľnosti pre jednotlivé programové vlny, ktoré sú počas spustenia
programu vypracované.

Riadenie programu
Proces riadenia programu trvá od spustenia programu až po jeho ukončenie. Proces riadenia
umožňuje Riadiacemu výboru programu a Monitorovaciemu výboru programu ovplyvňovať a mať
kontrolu nad programom implementácie eHealth prostredníctvom schvaľovania najvýznamnejších
dokumentov, schvaľovania zmien v rámci programu a monitorovania priebehu programu. Každodenné
riadenie programu a programových vĺn je delegované na výkonnú zložku programu.
Súčasťou procesu riadenia programu sú nasledujúce aktivity:


schválenie programovej dokumentácie,



schválenie zmien v rámci programu,



monitorovanie a kontrola programu,



expertné riadenie,



potvrdenie ukončenia prvej fázy programu.

Riadenie programu začína schválením Úvodnej dokumentácie programu vládou Slovenskej republiky,
v rámci ktorej boli zadefinované role a zodpovednosti Riadiaceho výboru a Monitorovacieho výboru
programu. Počas iniciačnej etapy programu Riadiaci výbor schvaľuje jednotlivé časti Dokumentácie
k nastaveniu programu. V priebehu programu schvaľuje Riadiaci výbor všetky významné zmeny
v rámci programovej dokumentácie.
V rámci programu môžu vzniknúť výnimočné situácie, kedy je potrebné uskutočniť zmeny na
programovej úrovni. Potreba zmien môže vyplynúť z eskalovaných problémov niektorého z projektov,
alebo môže nastať v dôsledku zmien externého prostredia programu. V takom prípade výkonná zložka
programu vypracuje návrh protiopatrenia alebo zmeny spolu s analýzou ich dopadov na program
a predloží ho Riadiacemu výboru na schválenie.
Úlohou Monitorovacieho výboru programu je priebežné a ex-post hodnotenie programu vzhľadom na
Programový plán a strategické ciele. Okrem toho má na starosti aj kontrolu kvality v rámci programu
implementácie eHealth. Riadiaci výbor programu sleduje postup programu prostredníctvom Súhrnných
reportov, ktoré mu predkladá Riaditeľ programu na pravidelných stretnutiach.
Riadiaci výbor programu predstavuje vrcholnú odbornú úroveň riadenia programu. Do jeho
kompetencie patrí odborné pripomienkovane a schvaľovanie obsahovej náplne projektov programu.
V prípade potreby Riadiaci výbor na návrh predsedu schvaľuje pôsobenie Odborných komisií v rámci
programu. Odborné komisie môžu pôsobiť ako odborná autorita pri tvorbe obsahu projektu, ale aj pri
posudzovaní výstupov projektu.

10

Jednotlivé časti Dokumentácie k nastaveniu programu môžu byť schválené Riadiacim výborom programu postupne, ako napr.
už schválený Katalóg potrieb a služieb eHealth.
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Potvrdenie ukončenia prvej fázy programu je poslednou aktivitou Riadiaceho výboru. Pred samotným
potvrdením Riadiaci výbor musí zhodnotiť, či boli dosiahnuté strategické ciele, či bol priebeh programu
v súlade s Programovým plánom a nakoľko boli dosiahnuté plánované prínosy. Po potvrdení
ukončenia začne plniť Riadiaci výbor programu svoje úlohy už v rámci novej fázy programu.

Riadenie programových vĺn
Proces riadenia programových vĺn sa týka každodenného riadenia programu na základe definovaného
rámca. Na jeho začiatku je potrebné položiť základy pre programovú vlnu a postupne vzhľadom na jej
vývoj aplikovať potrebné opatrenia v súlade so stratégiami riadenie programu. Takýmto spôsobom je
možné programovú vlnu efektívne riadiť a na jej konci získať výstupy potrebné pre naplnenie
strategických cieľov programu.
Súčasťou procesu riadenia programových vĺn sú nasledujúce aktivity:


spustenie programovej vlny,



obstarávanie pre projekty programovej vlny,



monitorovanie a kontrola programovej vlny,



riadenie komunikácie,



riadenie rizík a riešenie otvorených otázok,



riadenie ľudských a ďalších zdrojov,



udržiavanie súladu a integrity,



predanie výstupov programovej vlny do prevádzky,



ukončenie a zhodnotenie programovej vlny.

Predpokladom spustenia programovej vlny je existujúca programová štruktúra s definovanými rolami
a zodpovednosťami, vybudovaná základná infraštruktúra a vytvorené stratégie riadenia programu.
Okrem toho je potrebný aj Programový plán s Aktuálnym súpisom projektov. Počas spustenia
programu je pre každú vlnu vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Okrem nej je vhodné počas
spustenia programovej vlny pre skupinu hlavných projektov vypracovať aj národný projekt,11 ktorý by
tvoril osnovu hlavných činností v rámci programovej vlny.
Požiadavky na obstarávanie pre projekty danej vlny by mal definovať Plán riadenia obstarávania.
Obstarávanie a kontrakty v rámci programu implementácie eHealth musia byť v súlade so štandardmi
v rezorte zdravotníctva. Keďže časť projektov v rámci programovej vlny bude financovaná
prostredníctvom Operačného programu informatizácie spoločnosti, musí byť obstarávanie pre tieto
projekty v súlade so štandardmi požadovanými Európskou úniou.
Programový manažér musí pravidelne informovať Riaditeľa programu o postupe programovej vlny.
Keďže Riaditeľ programu nepotrebuje poznať všetky podrobnosti, Programový manažér mu dáva
reporty obsahujúce vybrané informácie, ktoré by mala špecifikovať Stratégia riadenia komunikácie. Na
základe monitorovania a kontroly by mali byť identifikované problematické oblasti, kde je potrebné
podniknúť protiopatrenia. Záležitosti ohrozujúce program by mali byť spolu s návrhom protiopatrenia
predložené Riadiacemu výboru programu.
V procese riadenia programových vĺn je dôležitá komunikácia a pravidelné informovanie
zainteresovaných strán programu. Informácie sa zvyčajne týkajú postupu programu, projektov
a očakávaných prínosov. Dôležitá je tiež spätná väzba komunikácie, t.j. či zainteresované strany
informáciám správne porozumeli. Nesprávne pochopenie informácií by mohlo ohroziť úspech
programu, alebo niektorých jeho projektov. Význam komunikácie spočíva aj v udržiavaní podpory
programu zainteresovanými stranami.
V priebehu jednotlivých vĺn programu budú vznikať otvorené otázky a budú identifikované aj nové
riziká. Manažér rizík a kvality by mal tieto otvorené otázky a riziká zaznamenávať, analyzovať

11

V programe implementácie eHealth bude národný projekt vypracovaný pre skupiny projektov financovaných prostredníctvom
Operačného programu informatizácia spoločnosti.
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a navrhnúť vhodné protiopatrenia. Riziká a otvorené otázky by mali byť rozdelené do troch kategórií:
riziká a otvorené otázky samotného programu, riziká a otvorené otázky vznikajúce mimo programu
a eskalované riziká a otvorené otázky z projektov programu. Profily všetkých týchto rizík a otvorených
otázok by mal Manažér rizík a kvality neustále monitorovať.
Základom riadenia zdrojov v programových vlnách by mal byť Plán riadenia zdrojov, ktorý zahŕňa
postupy získavania a využívania zdrojov programu. Keďže bude dochádzať k zdieľaniu zdrojov medzi
programom, programovými vlnami a projektmi, je pravdepodobné, že vzniknú konflikty zdrojov.
Konfliktom by mal predchádzať Manažér zdrojov, ktorý má na starosti zabezpečenie zdrojov,
prostredníctvom monitorovania zapojenia a vyťaženosti zdrojov a implementácie preventívnych
opatrení. V prípade vážnych konfliktov zdrojov eskaluje tento problém na Riaditeľa programu.
V procese riadenia progamových vĺn je potrebné udržiavať integritu vo vnútri vlny, t.j. aby existovala
synergia medzi projektmi, ale aj súlad medzi jednotlivými programovými vlnami a celkový súlad
programu so stratégiou rezortu zdravotníctva. Za integritu programu z hľadiska jednotlivých funkčných
oblastí a celkový súlad programu so stratégiou rezortu je zodpovedný Manažér integrácie. Jeho úlohu
monitorovanie a kontrola závislosti projektov v rámci vlny a medzi vlnami a riešenie problémov
vyplývajúcich z týchto závislosti.
V procese riadenia programových vĺn by mali byť vytvorené plány pre uvedenie výstupov programovej
vlny do prevádzky. Plány by mali obsahovať informácie o tom, ako budú výstupy jednotlivých projektov
prepojené a testované, a tiež požiadavky na prevádzkové prostredie. Uvedenie nových riešení do
prevádzky môže mať negatívny vplyv na prebiehajúce činnosti. To je potrebné prostredníctvom plánov
minimalizovať. Pre hodnotenie zlepšení a prínosov nových riešení je potrebné počkať, kým si na ne
užívatelia zvyknú a ich použitie sa stane rutinou.
Na konci programovej vlny by mala byť programová dokumentácia doplnená a aktualizovaná.
Programový plán i architektúra riešenia by mali byť spresnené a poznatky získané pri riadení danej
vlny zaznamenané, aby mohli byť využité pri riadení programových vĺn v budúcnosti. Každá
programová vlna by mala byť zhodnotená z hľadiska výstupov a prínosov a spolu s ňou by mal byť
zhodnotený aj samotný program. Zhodnotenie programovej vlny by malo byť predložené Riadiacemu
výboru programu. Na základe neho môže Riadiaci výbor rozhodnúť o potrebe zmien v rámci
programu.

Riadenie projektov v programe
Proces riadenia projektov v programe zahŕňa koordináciu a riadenie dodania výstupov projektov
v súlade s Programovým plánom. Každý projekt bude mať Riadiaci výbor projektu a preto ich riadenie
v zásade nebude prebiehať na programovej úrovni. Okrem zahájenia projektov, ukončenia projektov
a riešenia výnimočných situácií prebiehajú na programovej úrovni v súvislosti s projektmi len
monitorovacie a integračné aktivity.
Súčasťou procesu riadenia projektov v programe sú nasledujúce aktivity:


zahájenie projektov,



udržiavanie súladu projektov s programom,



monitorovanie postupu projektov,



riešenie výnimočných situácií projektov,



ukončenie projektov.

Zahájenie projektov v programe začína ich zaradením do Aktuálneho súpisu projektov na základe
štúdií uskutočniteľností. Pri zaradení každého projektu treba zvážiť, ako projekt prispeje k naplneniu
strategických cieľov programu a či nebude v konflikte s inými projektmi. Dôležité je tiež zvážiť
závislosti medzi projektmi. Na základe Aktuálneho súpisu projektov sa vytvorí Projektový mandát.
V prípade, že Programový manažér nebude zastupovať rolu Výkonného riaditeľa v Riadiacom výbore
projektu, mal by dať návrh na vymenovanie zástupcu tejto role Riaditeľovi programu.
Manažér integrácie je zodpovedný za zaistenie realizácie prínosov jednotlivých projektov
prostredníctvom implementácie ich výstupov. Pri vytvorení Charty projektu u jednotlivých projektov by
mali byť doplnené informácie v Profile prínosov a v Pláne realizácie prínosov. Manažér integrácie riadi
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jednotlivých programových integrátorov v projektoch, na základe ich reportov sleduje vývoj produktov
a v prípade odklonu od programovej architektúry iniciuje nápravné opatrenia.
Za monitorovanie postupu projektov programu je zodpovedný Programový manažér. Programový
manažér dostáva pravidelné reporty o stave projektov, na základe ktorých sleduje ich pokrok oproti
plánu. Kým Manažér integrácie je zodpovedný za sledovanie funkčných závislostí projektov,
Programový manažér má za úlohu sledovať časovú závislosť projektov. V prípade, že nastane odklon
projektu od Projektového plánu, ktorý by mohol mať dopad na celý program, musí ho Programový
manažér eskalovať na Riadiaci výbor programu.
V projektoch môže nastať aj situácia, že hrozí prekročenie tolerancií stanovených pre daný projekt,
avšak program ako celok to neohrozuje. V takom prípade je riešenie zmien v kompetencii Manažéra
integrácie. Ten musí posúdiť dopady zmien na prínosy programu. V prípade, že možné protiopatrenie
nemá vplyv na základné parametre programu a na jeho prínosy, môže ho odporúčať Riadiacemu
výboru projektu. Ak takéto protiopatrenie neexistuje, eskaluje záležitosť na Riadiaci výbor programu.
Pre ukončením projektu nastáva predanie vytvorených produktov projektu programu implementácie
eHealth. Vytvorené produkty musia mať zaistenú podporu pri uvedení do prevádzky. O ukončení
projektu by mali byť informované všetky zainteresované strany. Hodnotenie prínosov po skončení
projektu prechádza na programovú úroveň, kde za neho zodpovedá Manažér integrácie. Po ukončení
projektu je potrebné prevziať do programu z neho získané poznatky a využiť ich pri riadení ďalších
projektov programu.

Riadenie realizácie prínosov
Cieľom procesu riadenia realizácie prínosov je riadenie prínosov od ich identifikácie až po úspešnú
realizáciu. Tomuto procesu predchádza monitorovanie pokroku projektov z dôvodu zaistenia
požadovaných vlastností produktov, aby mohli byť integrované do prevádzky a následne aby mohli byť
realizované prínosy. Proces riadenia realizácie prínosov zahŕňa plánovanie a riadenie prechodu
z pôvodných riešení na nové riešenia a tiež podporu pri používaní nových riešení. Tento proces sa
zvyčajne opakuje pre každú programovú vlnu.
Súčasťou procesu riadenia realizácie prínosov sú nasledujúce aktivity:


stanovenie kritérií a spôsobu merania prínosov,



plánovanie prechodu na nové riešenie,



komunikácia zmeny,



riadenie zmeny,



realizácia a hodnotenie zmeny,



meranie a monitorovanie prínosov programu.

V určitej etape programu implementácie eHealth začne realizácia jeho prínosov. Aby bolo možné
posúdiť, či realizácia prínosov naozaj nastala, je potrebné definovať relevantné kritéria merania
prínosov. Tie by mali byť súčasťou Profilu prínosov i Stratégie riadenia prínosov. Okrem kritérií je
potrebné poznať aj súčasný stav, voči ktorému sa bude porovnávať budúci stav po implementácii
výstupov programu.
Zmena pracovných a iných procesov v rezorte zdravotníctva, ktorú program implementácie eHealth
prinesie musí byť dôkladne naplánovaná a starostlivo riadená. Plány prechodu na nové riešenia by
mali byť podrobnejšie ako samotný Programový plán. Pri plánovaní prechodu na nové riešenia je
potrebné zohľadniť zainteresované strany, u ktorých bude mať zmena vplyv na pracovné postupy, ich
postoj k zmenám, dopady na ich prácu počas prechodu na nové riešenie, možné negatívne vplyvy
zmeny a tiež možnosti podpory dotknutých zainteresovaných strán počas adaptácie na nové riešenia.
Pred samotnou realizáciou zmeny je potrebné, aby všetky zainteresované strany boli s ňou včas
oboznámené. Je vhodné zapojiť zainteresované do plánovania zmien a tiež informovať ich o všetkých
prínosoch, ktoré im zmena prinesie. Základom pre efektívnu komunikáciu zmeny je Plán riadenia
komunikácie. Informácie, ktoré je potrebné komunikovať pochádzajú z vízie programu, Programového
plánu, z návrhu architektúry a modelov budúceho stavu ako aj z Profilu prínosov a Mapy prínosov.
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Prechod na nové riešenie môže prebehnúť ako naraz v podobe veľkej zmeny, alebo postupne
v podobe čiastkových zmien. Prechod na nové riešenie môže začať vtedy, keď sú produkty
dokončené a pripravené na použitie, keď sú vyškolení budúci používatelia, keď sú vytvorené plány
kontinuity činnosti a keď sú pripravené dočasné riadiace štruktúry pre riadenie prechodu na nové
riešenia. Spustenie prechodu vyžaduje súhlas Riadiaceho výboru programu.
Po implementácii nových riešení by mala byť zmena zhodnotená, získané skúsenosti zaznamenané
a všetky požiadavky a odporúčania zdokumentované. V etape nasledujúcej po realizácii zmeny je
potrebné udržať zapojenie zainteresovaných strán a ich podporu programu. Dôležitá je aktívna
komunikácia a v prípade nových problémov súvisiacich s realizáciou zmeny, promptná implementácia
protiopatrení. Keď zainteresované strany príjmu nové riešenia, sú dočasné riadiace štruktúry
prechodu rozpustené.
Profily prínosov stanovujú, ako budú jednotlivé prínosy programu merané a kedy budú merané.
Meranie prínosov môže byť súčasťou zhodnotenia programovej vlny. Pri hodnotení prínosov je
dôležitý komplexný pohľad, keďže niektoré ukazovatele sa môžu zlepšiť na úkor iných. Meranie
prínosov by mal monitorovať Manažér integrácie a v prípade odklonu od očakávaných hodnôt by mal
túto záležitosť eskalovať na Riaditeľa programu.

Ukončenie prvej fázy programu
Prvá fáza programu implementácie eHealth by mala trvať päť rokov. U podobne dlhých programov
hrozí odsun ukončenia programu a činnosti súvisiace s programom sa stávajú súčasťou
prevádzkových činností. Cieľom procesu ukončenia prvej fázy programu je určenie bodu, kedy budú
všetky tri vlny programu ukončené a môže byť ukončená aj prvá fáza programu. V rámci ukončenia
prvej fázy programu sú vypracované aj odporúčania pre monitorovanie a hodnotenie prínosov
programu po skončení prvej fázy.
Súčasťou procesu ukončenie prvej fázy programu sú nasledujúce aktivity:


príprava ukončenia prvej fázy programu,



zhodnotenie prvej fázy programu,



analýza spätnej väzby z rezortu zdravotníctva,



prechod programu do druhej fázy.

Pred ukončením prvej fázy programu musí Programový manažér overiť, či zmeny, ktoré mal program
priniesť boli implementované, či boli nové riešenia uvedené do prevádzky a či sú realizované prínosy
programu. Ukončenie prvej fázy programu môže nastať kedykoľvek po dokončení posledného projektu
programu, avšak všetky riešenia musia byť prijaté zainteresovanými stranami a uvedené do
prevádzky.
V priebehu programu sú hodnotené jednotlivé programové vlny spolu so zmenami, ktoré priniesli
a prínosmi, ktoré boli realizované. Na záver je prvej fázy je potrebné zhodnotiť program ako celok.
Programový manažér pri tom posudzuje Zdôvodnenie programu, úspešnosť projektov programu
a prechod na nové riešenia, ktoré program priniesol. Manažér rizík a kvality musí potvrdiť, že
neexistujú žiadne riziká a otvorené otázky, ktoré by mohli ohroziť nové riešenia a Manažér integrácie
musí potvrdiť, že plánované prínosy sú realizované.
Realizované prínosy musia byť posúdené aj vzhľadom na stratégiu rezortu zdravotníctva. Riaditeľ
programu musí overiť, či program implementácie eHealth prispel k naplneniu strategických cieľov
rezortu a ako boli zmeny, ktoré priniesol, vnímané zainteresovanými stranami v rezorte zdravotníctva.
Dobrá spätná väzba z rezortu zdravotníctva vytvára priaznivé predpoklady pre spustenie druhej fázy
programu implementácie eHealth.
Vytvorená infraštruktúra a fungujúce riadenie programu z prvej fázy predstavuje východisko pre
realizáciu programu v jeho druhej fáze. Môže sa stať, že rozsah programu sa v ďalšej fáze zúži, alebo
naopak rozšíri, čomu sa musí prispôsobiť infraštruktúra i organizačná štruktúra programu. Získané
poznatky by sa mali v druhej fáze zúročiť rovnako ako ľudské zdroje so skúsenosťami z realizácie
programu v prvej fáze.
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Špecifikácia rámca pre manažment projektov v rámci programu
Princípy riadenia projektov v rámci programu

Projekty programu implementácie eHealth budú riadené podľa metodiky PRINCE2:2009. Táto
metodika, založená na skúsenostiach z riadenia stoviek projektov, definuje princípy riadenia, ktoré
tvoria jej základ a musia byť pri riadení projektov dodržané.
Tieto princípy sú:


zdôvodnenie realizácie projektu,



učenie sa zo skúseností,



definované role a zodpovednosti,



riadenie projektov po etapách,



riadenie na základe výnimiek,



sústredenie pozornosti na produkty,



prispôsobenie metodiky riadenia projektom.

Zdôvodnenie realizácie projektu
Požiadavky, ktoré musia spĺňať projekty riadené podľa metodiky PRINCE2, zahŕňajú opodstatnený
dôvod na spustenie projektu, pričom odôvodnená potreba realizácie projektu musí existovať počas
celej doby trvania projektu. Dôvody realizácie projektu musí byť riadne zdokumentované a následne
schválené. U projektov riadených podľa PRINCE2 sú dôvody realizácie projektu zdokumentované
v Zdôvodnení projektu.
Opodstatnenosť projektu je jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní o projekte. Zabezpečuje, že
projekt ostáva v súlade s programovými cieľmi a dodá stanovené prínosy. Pri rozhodovaní sa
o realizácii projektu v rámci programu implementácie eHealth je potrebné vziať do úvahy ciele
a prínosy projektu, aby neboli nekonzistentné alebo duplicitné voči cieľom a prínosom ostatných
projektov.
Aj keď niektoré projekty budú v rámci programu implementácie eHealth viac menej povinné, napríklad
projekty týkajúce sa úpravy legislatívy, stále je potrebné v Zdôvodnení projektu uviesť ich
opodstatnenie. U niektorých projektov môže dôjsť postupom času k vývoju opodstatnenia, dôležité
však je aby ostalo opodstatnenie projektu konzistentné.
V prípade, že dôvod realizácie projektu prestane existovať, projekt by mal byť zastavený. Prostriedky
v rámci programu potom môžu byť vynaložené na potrebnejšie projekty. Ak nastane významná zmena
zdôvodnenia projektu, závisí od Programového manažéra a Manažéra integrácie, či bude pokračovať
pôvodný projekt s novým zdôvodnením, alebo bude ukončený a bude spustený nový projekt.

Učenie sa zo skúseností
U členov projektových tímov by mal neustále prebiehať proces učenia sa z predchádzajúcich
skúsenosti v projektoch. Aj keď je jednou zo základných charakteristík projektov jedinečnosť každého
z nich, skúsenosti s predchádzajúcich podobných projektov sú užitočné v rámci aktuálneho projektu.
Projektové tímy sa vytvárajú len na dočasné obdobie a budú postavené mimo líniovej organizačnej
štruktúry. Členovia tímov tak dostanú prácu, ktorá sa odlišuje od práce na ktorú boli zvyknutí
a nevedia, ako v novej situácii postupovať.
Preto je potrebné na začiatku projektu získať poznatky z predchádzajúcich podobných projektov
a zistiť, či je možné aplikovať ich aj v aktuálnom projekte. Ak je projekt úplne prvým svojho druhu
a nikto z interných zdrojov nemá v danej oblasti skúsenosti, je potrebné obrátiť sa na externé zdroje.
Počas trvania projektu by mali byť poznatky z projektu zaznamenávané a ideálnom prípade by
zlepšenia vyplývajúce z poznatkov mali byť implementované priamo v aktuálnom projekte. Po
skončení projektu by mali byť zaznamenané poznatky odovzdané pre použitie v ďalších projektoch.
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Definované role a zodpovednosti
Projekty programu implementácie eHealth, riadené podľa metodiky PRINCE2, musia mať jasne
definované role a zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry. Projektové tímy sa formujú na
začiatku projektu, ich členmi budú okrem zamestnancov rôznych odborov Národného centra
zdravotníckych informácií aj zamestnanci dodávateľských firiem, ako aj domáci a zahraniční
konzultanti. Bude preto potrebné zosúladiť manažérske štruktúry všetkých strán a nad klasickými
líniovými štruktúrami budú vytvorené projektové štruktúry.
Pre úspech projektov je nevyhnutné, aby bola určená štruktúra manažérskeho tímu projektu s jasne
definovanými rolami a zodpovednosťami. V projektoch12 musí byť zastúpená strana sponzora
projektu, ktorý potvrdzuje ciele projektu a ich súlad s programovými cieľmi, strana užívateľov, ktorí
budú po skončení projektu používať jeho produkty a tým získajú prínosy a strana dodávateľov, ktorí
poskytnú do projektu svoje zdroje a znalosti potrebné pre vytvorenie produktov. Toto zastúpenie sa
musí premietnuť aj do manažérskeho tímu projektu.

Riadenie projektov po etapách
Metodika PRINCE2 stanovuje, že plánovanie, monitorovanie a kontrola v rámci projektu by mali byť
založené na etapách projektu.13 Riadenie projektov po etapách poskytuje riadiacim výborom projektov
niekoľko kontrolných bodov, v rámci ktorých je posudzovaný status projektu, opodstatnenosť projektu
v Zdôvodnení projektu a plány projektu. Zároveň sa rozhoduje o tom, či bude projekt pokračovať
v ďalšej etape, alebo sa projekt zastaví.
Miera kontroly nad projektom, potrebná najmä pri významných, riskantných alebo komplexných
projektoch, závisí od dĺžky etáp. Krátke etapy umožňujú dostatočnú kontrolu nad projektom, na druhej
strane dlhé etapy znižujú zaťaženie Riadiaceho výboru projektu. Riadenie projektov po etapách je
výhodné aj pre plánovanie. Okrem celkového projektového plánu s nízkou mierou detailu sa vytvorí aj
detailný plán pre každú etapu. Takéto plánovanie je efektívnejšie ako vytvorenie celkového detailného
plánu, ktorý by musel byť pravidelne prerábaný.

Riadenie na základe výnimiek
Pre projekty riadené podľa metodiky PRINCE2 je charakteristické delegovanie právomocí,
definovaných pre každú úroveň manažmentu, na manažment na nižšej úrovni. Musia však existovať aj
limity a tolerancie, v rámci ktorých sa delegované právomoci vykonávajú. Metodika PRINCE2
stanovuje tolerancie voči šiestim parametrom projektu, pričom stanovené tolerancie sú zahrnuté aj do
príslušných plánov.
Tolerancie sú stanovené voči:


času,



nákladom,



rozsahu,



kvalite,



rizikám,



prínosom.

Kontrolný proces zaisťuje, že v prípade hrozby prekročenia stanovených tolerancií je táto záležitosť
eskalovaná na vyššiu úroveň manažmentu. Na vyššej úrovni manažmentu sa potom uskutoční
rozhodnutie ako pokračovať ďalej. Riadenie na základe výnimiek takto umožňuje vyššej úrovni
manažmentu nestratiť kontrolu nad projektom, aj keď delegovala právomoci na nižšiu úroveň.

12

Okrem projektov, ktoré budú realizované interne v rámci Národného centra zdravotníckych informácií.

13

Metodika PRINCE2 vyžaduje v rámci projektu aspoň dve etapy: iniciačnú etapu a aspoň jednu manažérsku etapu.
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Sústredenie pozornosti na produkty
Projekty programu implementácie eHealth budú zamerané na výstupy, nie na procesy. To znamená,
že súčasťou definovania projektu má byť definovanie jeho produktov, nie aktivít, ktoré sú potrebné na
ich zhotovenie. Set definovaných produktov tvorí rozsah projektu a poskytuje základ pre plánovanie
a kontrolu v rámci projektu. Keďže úspešný projekt by mal splniť očakávania zainteresovaných strán,
najmä sponzora a budúcich užívateľov, musí byť jasné, aké sú požadované produkty a aká má byť ich
kvalita.
Metodika PRINCE2 používa Popis produktu na definovanie účelu produktu, zloženie a štruktúru
produktu, určenie iných produktov, z ktorých môže byť daný produkt odvodený, definovanie kritérií
kvality a metódy posudzovania kvality. Sústredenie pozornosti na produkty sa následne premieta do
aspektov riadenia projektu ako plánovanie, podávanie správ o stave projektu, riadenie kvality, riadenie
zmien, riadenie konfigurácie a riadenie rizík. Bez venovania pozornosti produktom by projektu hrozili
problémy pri jeho akceptácii, nekontrolované zmeny rozsahu alebo nespokojnosť užívateľov
s výslednými produktmi.

Prispôsobenie metodiky riadenia projektom
Aj keď bola pre riadenie projektov stanovená ako primárna metodika PRINCE2, ktorá je vhodná pre
riadenie projektov bez ohľadu na typ projektu alebo na organizáciu v ktorej projekt prebieha, je
potrebné aby bola táto metodika prispôsobená potrebám konkrétneho projektu. V rámci programu
implementácie eHealth budú prebiehať projekty rôzneho rozsahu, niektoré budú realizované len
interne, niektoré budú obzvlášť rizikové alebo obzvlášť dôležité. Toto všetko musí byť zohľadnené pri
aplikovaní metodiky PRINCE2 pri riadení konkrétneho projektu. Definícia spôsobu, ako bude metodika
PRINCE2 prispôsobená pre konkrétny projekt, by mala byť súčasťou Dokumentácie k nastaveniu
projektu.

5.4.2

Organizačná štruktúra projektov v rámci programu

Organizačné prostredie projektov v rámci programu
Program implementácie eHealth bude pozostávať z desiatok projektov rôzneho zamerania, ktorých
realizácia bude prebiehať v časovom horizonte niekoľkých rokov. Vzhľadom na rozsah prác sa budú
Národné centrum zdravotníckych informácií ako realizátor programu implementácie eHealth a orgány
MZ SR ako riadiace zložky programu podieľať najmä na riadení projektov, dodávka produktov, služieb
a riešení bude prebiehať prostredníctvom externých dodávateľov.
Keďže projekty budú súčasťou jedného programu, je potrebné aby manažment projektov bol v súlade
s manažmentom programu implementácie eHealth. Z tohto dôvodu pri tvorbe riadiacich dokumentov
projektu budú manažéri programu pre jednotlivé oblasti vystupovať ako odborná autorita, ktorá bude
posudzovať jednotlivé stratégie. Úlohy a zodpovednosti v rámci projektov budú rozdelené medzi
zástupcov rolí definovaných v rámci projektu.
Vzhľadom na to, že manažment projektov bude vychádzať z metodiky PRINCE2 bude aj organizačná
štruktúra projektu v súlade s touto metodikou. Organizačnú štruktúru projektov v rámci programu
implementácie eHealth je možné charakterizovať piatimi zložkami, pričom tri z nich charakterizujú
manažérsky tím projektu. Nad týmito zložkami sa nachádza programový manažment, ktorý má na
starosti zahájenie projektov v rámci programu implementácie eHealth a stanovenie tolerancií pre
projekt.14
Riadiaca zložka manažérskeho tímu pozostáva z členov Riadiaceho výboru projektu a bude
zodpovedná za celkové riadenie projektu a za jeho úspešnú realizáciu. Medzi jej najdôležitejšie úlohy
bude patriť schvaľovanie plánov a zdrojov, určovanie tolerancií pre jednotlivé etapy projektu,

14

Tolerancie na projektovej úrovni sa týkajú rozsahu, času, nákladov, kvality, rizík a prínosov. V prípade prekročenia
projektových tolerancií musí Riadiaci výbor projektov eskalovať problém na programovú úroveň (Manažér integrácie v prípade
ohrozenia programu predloží Riadiacemu výboru programu návrh na zmenové konanie v rámci projektu alebo návrh iného
riešenia vzniknutej situácie).
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schválenie ukončenia jednej etapy a spustenia novej etapy projektu a komunikácia so
zainteresovanými stranami projektu. Výkonná zložka manažérskeho tímu bude mať za úlohu
každodenné vedenie projektu a bude zodpovedná za dodanie požadovaných výstupov projektu.
Podporná zložka manažérskeho tímu bude mať za úlohu pomáhať riadiacej a výkonnej zložke pri
plnení úloh vo vymedzených oblastiach a poskytovať poradenstvo súvisiace s manažmentom projektu.
Programová zložka projektu bude zodpovedná za zaistenie súladu procesov a aktivít v rámci projektov
s programovou stratégiou, za koordináciu projektov s programom a taktiež za koordináciu projektov
navzájom. Výkonná zložka projektu má za úlohu vytvoriť definované výstupy projektu v požadovanej
kvalite a v rámci stanovených nákladov a času.
Organizačná štruktúra projektov v rámci programu

Riadiaca zložka manažérskeho tímu projektu
Názov role:

Riadiaci výbor projektu
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Popis role:

Riadiaci výbor projektu je najvyšším kontrolným a riadiacim útvarom
projektu a je zodpovedný za jeho úspešnú realizáciu. Riadiaci výbor
predstavuje
rozhranie
medzi
programovým
manažmentom
a výkonnou zložkou manažérskeho tímu. Medzi úlohy riadiaceho
výboru projektu patrí schválenie Nastavenia projektu a spustenia prác
na projekte, schválenie začiatku a ukončenia jednotlivých etáp
projektu, schválenie výsledných produktov a potvrdenie ukončenia
projektu. Riadiaci výbor projektu je tiež zodpovedný za stanovenie
tolerancií pre projekt a jeho etapy, definovanie priorít v rámci
zmenového konania a schválenie zmien, schválenie nových plánov
v prípade výnimočných situácií a eskalovanie potrebných záležitostí
na programový manažment. Riadiaci výbor projektu prenáša po
skončení projektu zodpovednosť za realizáciu prínosov na
programový manažment.

Charakteristika role:

Kolektívna rola, päť členov pričom dvaja z nich budú zo strany
dodávateľa a traja zo strany MZ SR a NCZI

Názov role:

Výkonný riaditeľ

Popis role:

Výkonný riaditeľ je zodpovedný za projekt počas jeho celého trvania,
za výstupy projektu, prostredníctvom ktorých budú dosiahnuté
definované prínosy. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby boli v rámci
projektu vyvážené záujmy všetkých strán (užívateľov, dodávateľov,
programu). Výkonný riaditeľ je zodpovedný za definovanie a návrh
personálneho obsadenia pre manažérsky tím projektu, za
zabezpečenie potrebných zdrojov pre projekt, za monitorovanie
a kontrolu projektu na strategickej úrovni, za riešenie eskalovaných
záležitostí zo strany Projektového manažéra a eskalovanie záležitostí
a rizík na programový manažment v prípade hrozby prekročenia
tolerancií projektu. Má tiež zodpovednosť za súlad základných
riadiacich dokumentov projektu s programovými stratégiami, ktorú
môže delegovať na Projektový dohľad.

Charakteristika role:

Individuálna rola, zdieľanie role osobou, ktorá je v rámci programu
v roli Programového manažéra

Názov role:

Hlavný užívateľ za MZ SR

Popis role:

Hlavný užívateľ za MZ SR má za úlohu reprezentovať záujmy
budúcich užívateľov produktov projektu zo strany MZ SR, organizácií
rezortu zdravotníctva, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a zdravotníckych pracovníkov, občanov a ďalších zainteresovaných
strán. Hlavný užívateľ za MZ SR je zodpovedný za špecifikovanie
potrieb budúcich užívateľov produktov projektu, definovanie
akceptačných kritérií projektu, za riešenie požiadaviek budúcich
užívateľov a za určenie poradia ich priorít, za prepojenie medzi
užívateľmi a manažérskym tímom projektu a za monitorovanie
výstupov
projektu
z hľadiska
funkcionality
a užívateľnosti
(zodpovednosť za monitorovanie môže delegovať na Projektový
dohľad). Hlavný užívateľ za MZ SR má za úlohu definovať prínosy
projektu a spolu s Hlavným užívateľom za NCZI je zodpovedný za
realizáciu prínosov počas projektu.

Charakteristika role:

Individuálna rola, zdieľanie role osobou, ktorá je v rámci programu
v roli Garanta programu, zástupca tejto role zvoláva stretnutia
riadiaceho výboru projektu a predsedá týmto stretnutiam
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Hlavný užívateľ za NCZI

Popis role:

Hlavný užívateľ za NCZI má za úlohu reprezentovať záujmy budúcich
užívateľov produktov projektu zo strany NCZI ako národného
operátora eHealth. Hlavný užívateľ za NCZI je zodpovedný za
špecifikovanie
potrieb
národného
operátora,
definovanie
akceptačných kritérií projektu, za riešenie požiadaviek národného
operátora a stanovenie ich priorít, za prepojenie medzi národným
operátorom a manažérskym tímom projektu a za monitorovanie
výstupov
projektu
z hľadiska
funkcionality
a užívateľnosti
(zodpovednosť za monitorovanie môže delegovať na Projektový
dohľad). Hlavný užívateľ za NCZI má za úlohu definovať prínosy
projektu a spolu s Hlavným užívateľom za MZ SR je zodpovedný za
realizáciu prínosov počas projektu.

Charakteristika role:

Individuálna rola, zdieľanie rolu osobou, ktorá je v rámci programu
v roli Riaditeľa programu

Názov role:

Hlavný dodávateľ

Popis role:

Hlavný dodávateľ má za úlohu reprezentovať záujmy všetkých tých,
ktorí sa budú podieľať na návrhu, vývoji, testovaní a implementácii
produktov projektu. Hlavný dodávateľ je zodpovedný za kvalitu
produktov a za integritu projektu po technickej stránke. Úlohou
Hlavného dodávateľa je overiť, či sú návrhy týkajúce sa dizajnu
a vývoja produktu realizovateľné, zabezpečiť potrebné zdroje pre
realizáciu projektu, definovať požiadavky dodávateľa a stanoviť ich
priority.

Charakteristika role:

Individuálna rola

Názov role:

Zástupca hlavného dodávateľa

Popis role:

Zástupca hlavného dodávateľa má za úlohu reprezentovať záujmy
rovnakej skupiny ako Hlavný dodávateľ v prípade, že existuje jeden
dodávateľ, alebo je zodpovednosť za reprezentáciu záujmov
viacerých dodávateľov rozdelená medzi Hlavného dodávateľa
a Zástupcu hlavného dodávateľa. Úlohou Zástupcu dodávateľa je
dohliadať na riadenie kvality, aby výsledné produkty zodpovedali
požiadavkám a riešiť strategické aspekty manažmentu projektu na
strane dodávateľa.

Charakteristika role:

Individuálna rola

Výkonná zložka manažérskeho tímu projektu
Názov role:
Popis role:

Projektový manažér
Projektový manažér je zodpovedný za riadenie a postup projektu.
V mene Riadiaceho výboru projektu má za úlohu každodenné riadenie
projektu v rámci stanovených hraníc. Je zodpovedný za to, že projekt
dodá výstupy v stanovenom rozsahu, čase, nákladoch, v požadovanej
kvalite, pri stanovenej miere rizika a že výstupy prinesú definované
prínosy. Projektový manažér je zodpovedný za vytvorenie stratégií pre
jednotlivé oblasti riadenia projektu a ich implementáciu v rámci
projektu. Jeho úlohou je príprava dokumentov súvisiacich so
spustením a prípravou projektu, vrátane Plánu projektu a Plánu
jednotlivých etáp, rozdelenie činností do pracovných balíčkov
a delegovanie zodpovednosti za jednotlivé čiastkové produkty na
tímových manažérov, monitorovanie postupu projektu a reportovanie
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Riadiacemu výboru projektu. Projektový manažér je zodpovedný za
riešenie problémov, konfliktov a riadenie rizík v rámci projektu
a v prípade hrozby prekročenia tolerancií jednotlivých etáp v rámci
projektu eskaluje tieto záležitosti na Riadiaci výbor projektu. Jeho
úlohou je tiež v prípade potreby príprava Plánov na zvládnutie
výnimočných situácií. Na konci každej etapy i na konci projektu má
Projektový manažér za úlohu pripraviť zhodnotenie etapy, resp.
projektu pre Riadiaci výbor projektu a taktiež následné odporúčania
pre národného operátora.
Charakteristika role:
Názov role:

Individuálna rola
Manažér tímu15

Popis role:

Manažér tímu je zodpovedný za vytvorenie špecializovaných
produktov projektu definovaných v rámci pracovného balíčka
v stanovenej kvalite, čase a nákladoch. Manažér tímu má za úlohu
prípravu Tímových plánov, riadenie tímovej práce a monitorovanie
postupu prác. Manažér tímu je zodpovedný za identifikovanie
problémov a rizík súvisiacich s pracovným balíčkom, ich eskalovanie
na Projektového manažéra a taktiež asistuje Projektovému
manažérovi pri ich riešení. Po vytvorení produktov dbá na to, aby
správne prebehli aktivity súvisiace s kontrolou kvality a hotové
produkty predáva Projektovému manažérovi.

Charakteristika role:

Individuálna rola, v rámci projektu môže byť viacero Manažérov tímu

Podporná zložka manažérskeho tímu projektu
Názov role:

Projektový dohľad

Popis role:

Projektový dohľad je zodpovedný za nezávislú kontrolu prác a ich
riadenia v rámci projektu. Projektový dohľad má za úlohu monitorovať
rozsah projektu a jeho zmeny, sledovať, či sú vytvárané produkty
v súlade s plánovanými prínosmi, monitorovať riziká v rámci projektu,
sledovať komunikáciu v rámci projektu a taktiež overovať, či sú
jednotlivé role zastúpené kvalifikovanými odborníkmi. Projektový
dohľad je tiež zodpovedný za overenie, či sú stratégie projektu pre
jednotlivé oblasti v súlade s programovými stratégiami a v prípade
rozporov eskalovať túto skutočnosť na Riadiaci výbor projektu. Úlohou
projektového dohľadu je aj dávať odbornú podporu Projektovému
manažérovi.

Charakteristika role:

Násobná rola, daná rola bude existovať pre viacero oblastí (v projekte
môže byť zainteresovaný Projektový dohľad dodávateľa, Projektový
dohľad užívateľa a Projektový dohľad výkonného riaditeľa)

Názov role:
Popis role:

15

Technická asistencia projektu
Technická asistencia projektu je zodpovedná za správu projektovej
dokumentácie a podporu pri riadení konfigurácie. Technická
asistencia projektu má za úlohu zoskupovať a ukladať projektovú
dokumentáciu, aktualizovať projektovú dokumentáciu, poskytovať
administratívnu podporu v rámci stretnutí riadiaceho výboru projektu
a poskytovať administratívnu podporu pri procesoch hodnotenia

V medzinárodných projektoch bude ekvivalentná rola vedúci pracovného balíčka.

288

Sprostredkovateľský orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

kvality. Technická asistencia projektu je tiež zodpovedná za správu
verzií produktov projektu, za poskytovanie informácii o stave
jednotlivých produktov, informácie o prototypoch a kópiách produktov
a o osobách, ktoré sa na vývoji jednotlivých produktov podieľajú.
Charakteristika role:

Individuálna alebo zdieľaná rola

Programová zložka projektu
Názov role:

Programový integrátor / koordinátor16

Popis role:

Programový integrátor / koordinátor má za úlohu koordináciu
a integráciu projektu s programom a projektov navzájom v oblasti, za
ktorú je zodpovedný. Jeho úlohou je monitorovať všetky aspekty
projektu, ktoré súvisia s jeho oblasťou, prenášať požiadavky súvisiace
s jeho oblasťou z projektu na programu a naopak a v prípade
problémov v jeho oblasti tieto problémy eskalovať na programový
manažment.

Charakteristika role:

Násobná rola, daná rola bude existovať pre viacero oblastí
(v projekte môže byť zainteresovaný Integrátor pre legislatívu,
Integrátor pre normy a štandardy, Integrátor pre bezpečnosť,
Integrátor pre softvérovú architektúru, Integrátor pre infraštruktúru
a HIN, Integrátor pre aplikačné programové vybavenie, Integrátor pre
testovanie, Koordinátor pre vonkajšie vzťahy, Koordinátor pre
medzinárodné vzťahy, Koordinátor komponentov programu)

Názov role:

Dohľad nad kvalitou projektu

Popis role:

Dohľad nad kvalitou projektu je zodpovedný monitorovanie riadenia
projektu z hľadiska kvality. Jeho úlohou je overenie, či je stratégia
riadenia kvality projektu v súlade s programovou stratégiou riadenia
kvality, monitorovanie jej dodržiavania a monitorovanie výkonu
kontroly kvality.

Charakteristika role:

Individuálna rola, zdieľanie role osobou, ktorá je v rámci programu
v roli Manažéra kvality

Výkonná zložka projektu
Názov role:

Člen tímu

Popis role:

Člen tímu má za úlohu pracovať na tvorbe špecializovaných produktov
projektu (výstupov projektu) v spolupráci s ostatnými členmi tímu.
Člen tímu je tiež zodpovedný za eskalovanie záležitostí a problémov,
ktoré môžu ohroziť dodávku produktov v rámci konkrétneho
pracovného balíčku, na Manažéra tímu. Člen tímu je zvyčajne
špecializovaný na určitú oblasť a je zodpovedný za prácu v danej
oblasti v rámci konkrétneho pracovného balíčka. Tímy môžu byť
rozdelené na viacero skupín a v tom prípade môžu byť niektorí
členovia tímu poverení vedením ostatných členov tímu.

Charakteristika role:

Individuálna rola, v rámci tímu môže byť viacero členov, môže medzi
nimi existovať vlastná hierarchia

16

V prierezových projektoch v určitej oblasti môže pôsobiť koordinátor pre danú oblasť v roliach výkonnej zložky manažérskeho
tímu alebo výkonnej zložky projektu.
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Oblasti projektového riadenia

Efektívny projektový manažment je jeden z kľúčových faktorov úspechu projektu. Keďže projekty budú
realizované v rámci programu implementácie eHealth pričom medzi nimi budú existovať závislosti, je
potrebné aby priebeh projektov bol v súlade s plánom, výstupy boli dodané načas a v požadovanom
rozsahu a kvalite. V opačnom prípade by mohol byť narušený chod celého programu. Preto je
potrebné definovať rámec projektového riadenia, ktorý by pokrýval všetky dôležité aspekty.
Rámec pre riadenie projektov tvoria17:


Zdôvodnenie projektu



Organizácia18



Plánovanie



Kontrola pokroku



Riadenie zmien



Riadenie rizík



Riadenie kvality

Zdôvodnenie projektu
Zdôvodnenie projektu slúži na definovanie dôvodov pre investície, ktoré boli vynaložené na projekt.
Predtým než bude v rámci programu implementácie eHealth zahájený nejaký projekt, musí byť zrejmé,
že daný projekt je potrebný a že sa oplatí na daný projekt vynaložiť programové zdroje. Potrebnosť
projektu je reprezentovaná jeho prínosmi pre program a jeho strategické ciele.
Zdôvodnenie projektu by malo obsahovať informácie potrebné na posúdenie, či je projekt žiaduci
a realizovateľný a či je vhodné ho spustiť alebo v ňom pokračovať.
Súčasťou Zdôvodnenia projektu by mali byť:


dôvody realizácie projektu,



možnosti riešenia,



očakávané prínosy projektu,



očakávané negatíva projektu,



časový rámec projektu,



náklady projektu,



posúdenie investície,



hlavné riziká projektu.

Dôvody realizácie projektu by mali vysvetliť, prečo je projekt potrebný. Bolo by vhodné prepojiť ich
s programom implementácie eHealth aby bolo možné ukázať ako prispeje projekt k naplneniu
strategických cieľov programu. Tieto dôvody by mali byť už súčasťou Projektového mandátu,
najneskôr je však potrebné ich objasniť v Zdôvodnení projektu.
Možnosti riešenia každej úlohy alebo požiadavky sú nasledovné:


neurobiť nič,



urobiť minimálne opatrenia,



urobiť niečo (prostredníctvom projektu).

Možnosť neurobiť nič je vždy dobrým východiskovým bodom. V programe implementácie eHealth to
znamená, že daná úloha alebo požiadavka nebude riešená, čo však môže mať pre programové ciele

17

Základom pre popis rámca projektového manažmentu bola metodika projektového riadenia PRINCE2 2009.

18

Téma Organizácia je už aplikovaná v kapitole Organizačná štruktúra projektov v rámci programu.
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vážne následky. Analýza každej možnosti umožní rozhodnúť Riadiacej zložke programu, či je na
riešenie danej úlohy alebo požiadavky potrebný projekt.
Zdôvodnenie projektu musí obsahovať zoznam prínosov, ktoré budú dosiahnuté prostredníctvom
výstupov projektu. Je dobré definovať prínosy, ktoré je možné merať prostredníctvom rôznych
parametrov, aby bolo možné po skončení projektu ohodnotiť zlepšenie. Taktiež je potrebné stanoviť,
ako a kedy bude zlepšenie hodnotené.
Prínosy projektu môžu mať finančný i nefinančný charakter. Bez ohľadu na charakter by prínosy
projektu mali byť:


v súlade so strategickými cieľmi programu,



prepojené s výstupmi a výsledkami projektu,



kvantifikovateľné,



merateľné,



pridelené zodpovednej roli.

Zoznam prínosov projektu má vplyv na produkty, ktoré projekt prinesie. Projekt by nemal vytvárať
produkty, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy súvis s prínosmi, ktoré majú byť dosiahnuté.
Namapovanie produktov na výsledky a prínosy napomáha rozhodnutiam v rámci plánovania projektu
a taktiež umožňuje lepšiu kontrolu nad projektom.
Okrem prínosov môže mať projekt aj negatívne vedľajšie účinky pre jednu alebo viaceré
zainteresované strany projektu. Negatíva môžu vyplynúť napríklad z toho, že sa zhmotnia niektoré
riziká projektu. Aj tieto negatíva by mali byť zahrnuté do rozhodovania o tom, či začať realizovať daný
projekt v rámci programu.
Časový rámec, ktorý je súčasťou obchodného prípadu by mal poskytnúť odpoveď na nasledujúce
otázky:


Na aké časové obdobie sa vzťahujú náklady projektu?



Na aké časové obdobie sa vzťahuje analýza nákladov a prínosov?



Kedy je možné očakávať prínosy projektu?



Kedy je najskorší/najneskorší možný termín spustenia projektu?



Kedy je najskorší/najneskorší možný termín ukončenia projektu?

Časť Zdôvodnenia projektu týkajúca sa nákladov by mala zahŕňať všetky nákladové položky
vyplývajúce z Projektového plánu, spolu s predpokladmi na ktorých bol založený ich odhad. Informácie
o nákladoch by mali obsahovať detaily týkajúce sa operatívnych nákladov a nákladov na údržbu
riešení, ktoré budú výstupom projektu.
Informácie týkajúce sa nákladov na vývoj, operatívu a údržbu riešenia, ktoré prinesie projekt
a informácie týkajúce sa prínosov projektu tvoria základ pre posúdenie investície do projektu. Doba za
ktorú majú byť investície posúdené môže byť fixný počet rokov alebo určená životným cyklom
produktov projektu.
Okrem nákladov a prínosov je potrebné zvážiť aj riziká projektu. Tieto riziká môžu zvýšiť alebo znížiť
prínosy a znížiť alebo zvýšiť náklady, v závislosti od toho či sa jedná o príležitosti alebo hrozby.
V Zdôvodnení projektu by mali byť zosumarizované všetky riziká projektu, pričom osobitná pozornosť
by mala byť venovaná hlavným rizíkám projektu.
Zdôvodnenie projektu nie je statický dokument, ktorý sa vytvorí na začiatku projektu a počas jeho
trvania existuje v nezmenenej podobe. Je potrebné, aby bol priebežne dopĺňaný aktuálnymi
informáciami, ktoré sa týkajú nákladov, prínosov, časového rámca a rizík. Revidovať a aktualizovať
Zdôvodnenie projektu je vhodné po skončení každej etapy projektu.
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Plánovanie
Ak má byť projektový manažment efektívny, jeho neoddeliteľnou súčasťou musí byť plánovanie. Bez
plánovania nie je možná kontrola, keďže ak nevieme čo chceme dosiahnuť, nevieme zistiť či sme to
dosiahli.
Plánovanie by malo priniesť odpoveď na otázky:


Čo je požadované?



Ako sa to dosiahne?



Kto sa na tom bude podieľať?



Prostredníctvom čoho sa to dosiahne?



Kedy čo prebehne?



Sú ciele projektu (vzhľadom na rozsah, náklady, časový rámec, kvalitu, riziká a prínosy)
dosiahnuteľné?

Vytvorený a aktualizovaný plán predstavuje základ voči ktorému môže byť posudzovaný pokrok
projektu. Plány tvoria oporný rámec manažérskeho informačného systému každého projektu. Plány by
mali byť vždy v súlade so Zdôvodnením projektu. Každý plán v rámci projektu musí byť schválený na
príslušnej úrovni manažmentu.
V rámci projektu je potrebné vytvoriť plány na rôznych úrovniach. Príčinou toho sú dva faktory:


potreba presne plánovať činnosť, ktorá sa má vykonať,



nemožnosť presne plánovať v dlhodobom časovom horizonte.

Z toho vyplýva že plány v rámci projektov sa budú od seba odlišovať mierou detailu a časovým
intervalom, na ktorý sa vzťahujú. Na základe týchto atribútov rozlišujeme tri druhy plánov:


projektový plán,



plán etapy,



tímový plán.

Projektový plán musí obsahovať informácie o všetkých hlavných produktoch projektu, o aktivitách
v rámci projektu a zdrojoch, ktoré sú pre realizáciu projektu potrebné. Projektový plán musí určiť
celkové náklady projektu, časový rámec projektu a rozdeliť projekt na etapy. Súčasťou Projektového
plánu by mali byť aj stanovené tolerancie pre celkový rozsah, čas a náklady projektu. Tolerancie pre
projekt sú stanovené na úrovni programového manažmentu. Projektový plán musí byť v súlade
s Programovým plánom.
Každá etapa projektu by mala byť naplánovaná v rámci samostatného plánu. Ten by mal byť
detailnejší ako Projektový plán keďže je určený len pre najbližšiu etapu. Tento plán umožní sledovať
projektovému manažérovi každodenné pokroky projektu. Plán pre najbližšiu etapu by mal byť
vytvorený na konci prebiehajúcej etapy, pričom by mal zohľadňovať aj jej priebeh. Plán etapy by mal
obsahovať tolerancie pre danú etapu, ktoré stanoví Riadiaci výbor projektu.
Ak v rámci projektu pôsobí súčasne viacero riešiteľských tímov, je dobré v rámci etapy projektu pre
každý z nich vytvoriť Tímový plán. Na základe neho môže Manažér tímu sledovať postup v rámci
pracovného balíčka. Tímový plán zvyčajne nemá presne stanovenú štruktúru. Keďže Manažéri tímu
sú zvyčajne zo strany dodávateľa, môžu využívať v rámci plánu svoje interné manažérske štandardy
a preto pre potreby Projektového manažéra poskytujú len sumár informácií zo svojho Tímového
plánu.
Okrem Projektového plánu, Plánu etapy a Tímového plánu existuje Plán na zvládnutie výnimočných
situácií, ktorý sa v prípade potreby môže použiť namiesto týchto plánov. Plán na zvládnutie
výnimočných situácií je vytvorený ak hrozí, že budú prekročené tolerancie stanovené pre projekt,
etapu alebo pracovný balíček. Plán na zvládnutie výnimočných situácií má rovnakú mieru detailu ako
plán, ktorý nahradzuje. Pokrýva časové obdobie od identifikácie hrozby prekročenia tolerancií až po
koniec časovej etapy pre ktorú bol určený pôvodný plán.
Proces plánovania na každej úrovni zahŕňa nasledujúce aktivity:


načrtnutie plánu,
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popis a analýzu produktov,



identifikáciu aktivít a závislostí,



prípravu odhadov na zdroje,



prípravu časového rámca,



analýzu rizík,



dokumentovanie plánu.

Európska únia

Plánovanie v rámci projektov programu implementácie eHealth bude klásť dôraz na najmä na
produkty projektov. Popis produktov bude tvorený iteratívne. Najskôr bude popísaný celkový produkt
projektu, pričom za tento popis sú zodpovední hlavní užívatelia. Následne bude vytvorená štruktúra
rozkladu celkového produktu projektu na jednotlivé produkty. Tieto produkty budú taktiež popísané
a nakoniec bude vytvorený diagram zobrazujúci postupnosť tvorby jednotlivých produktov.

Kontrola pokroku
Kontrola pokroku je dôležitá z hľadiska aktualizácie Zdôvodnenia projektu a uplatňuje sa pri nej princíp
riadenia projektu po etapách. Ak sa na konci etapy ukáže, že projekt nemá plánovaný priebeh, je
možné tomu prispôsobiť plán najbližšej etapy, alebo v prípade veľkých problémov projekt ukončiť.
Kontrola pokroku tiež umožňuje posúdiť, či je projekt, etapa projektu alebo pracovný balíček stále
v rámci vymedzených tolerancií a v prípade hrozby prekročenia tolerancií včas podniknúť
protiopatrenia.
Kontrola pokroku v sebe zahŕňa aktivity:


monitorovanie pokroku,



porovnávanie dosiahnutých výsledkov s plánom,



posúdenie plánov a možností vzhľadom na nastávajúce situácie,



odhalenie problémov a identifikácia rizík,



spustenie nápravných opatrení,



schválenie ďalších prác.

V rámci projektov programu implementácie eHealth je možné predpokladať výnimočné situácie.
Výnimočné situácie nastávajú vtedy, keď je možné predpokladať prekročenie stanovených tolerancií.
Tolerancie sú povolené odchýlky nad a pod plánovanú hodnotu určitého parametra v rámci projektu,
etapy alebo pracovného balíčka, pri ktorých riešenie ostáva na danej úrovni manažmentu a nie je
potrebná eskalácia na vyššiu úroveň.
Tolerancie pre rôzne celky projektu sú stanovené na rôznych úrovniach:


Programový manažment – táto úroveň manažmentu je síce mimo projektu, avšak určuje
tolerancie na projektovej úrovni. V prípade hrozby prekročenia tolerancií projektu, eskalovanej
zo strany Riadiaceho výboru projektu, rozhoduje o podniknutí príslušných opatrení.



Riadiaci výbor projektu – na tejto úrovni manažmentu je riadený projekt v rámci stanovených
projektových tolerancií. Riadiaci výbor projektu stanovuje tolerancie pre jednotlivé etapy
projektu. V prípade, že Projektový manažér eskaluje hrozbu prekročenia tolerancií etapy
projektu, Riadiaci výbor rozhoduje o podniknutí príslušných opatrení.



Projektový manažér – riadi projekt na každodennej báze v rámci tolerancií stanovených
Riadiacim výborom projektu. Projektový manažér stanovuje tolerancie pre jednotlivé pracovné
balíčky.



Manažér tímu – riadi pracovný balíček v rámci tolerancií stanovených Projektovým manažérom.
V prípade hrozby prekročenia tolerancií pracovného balíčka eskaluje túto situáciu na
Projektového manažéra.

Projekty programu implementácie eHealth budú vnútorne rozčlenené na etapy a pracovné balíčky.
Riadiaci výbor projektu autorizuje začiatok každej etapy a na konci každej etapu hodnotí pokrok
projektu a rozhoduje o tom, či bude projekt ďalej pokračovať. Práca v každej etape projektu je
rozdelená do pracovných balíčkov.
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Pri členení projektov na etapy a pracovné balíčky by mali byť zohľadnené aj technické etapy
vytvárania produktu. Tieto etapy môžu zahŕňať napr. analýzu, dizajn, implementáciu, integráciu
a testovanie. Nemusí síce dôjsť k prekrývaniu technických a manažérskych etáp projektu, avšak práca
na ucelených častiach produktu aj z rôznych technických etáp by mala byť rozdelená do
manažérskych etáp projektu.
Kontrola pokroku v rámci projektov prebieha na základe dvoch faktorov:


kontrola na základe udalosti – táto kontrola prebieha v súvislosti s výskytom nejakej udalosti,
ako je napr. ukončenie fázy projektu alebo výnimočná situácia,



kontrola na základe času – táto kontrola prebieha pravidelne, napr. prostredníctvom
pravidelných reportov zo strany Projektového manažéra pre Riadiaci výbor projektu.

Pri kontrole pokroku sa využívajú nasledujúce reporty:


Report ku kontrolným míľnikom – pravidelne vytvára Manažér tímu Projektového manažéra



Report význačných udalostí – pravidelne vytvára Projektový manažér pre Riadiaci výbor



Report ku koncu etapy – na konci etapy vytvára Projektový manažér pre Riadiaci výbor



Report ku koncu projektu – na konci projektu vytvára Projektový manažér pre Riadiaci výbor

Okrem reportov využíva Projektový manažér pri svojej činnosti registre a záznamy, ktoré pravidelne
aktualizuje. Informácie z registrov a záznamov slúžia tiež na kontrolu pokroku projektu. Môže napr.
nastať situácia, že etapa projektu prebieha podľa plánu, nehrozí prekročenie tolerancií avšak narastá
počet záznamov s novými otvorenými otázkami.
V rámci projektu využíva projektový manažér nasledujúce registre a záznamy:


Register rizík



Register kvality



Register otvorených otázok



Pracovný denník



Záznamy o stave produktu



Záznamy získaných poznatkov

Riadenie zmien
Keďže projektové plánovanie obsahuje istú mieru neurčitosti, je pravdepodobné, že v priebehu
projektov programu implementácie eHealth nastanú zmeny. Tieto zmeny môžu nastať v dôsledku
nových požiadaviek zainteresovaných strán, nových legislatívnych požiadaviek súvisiacich
s projektom, ale aj v dôsledku mnohých iných faktorov. Je potrebné systematicky identifikovať,
hodnotiť a kontrolovať otvorené otázky, keďže niektoré z nich môžu viesť k zmenám.
Riadenie zmien a riešenie otvorených otázok prebieha počas celej doby trvania projektu. Bez riadenia
zmien a efektívneho riešenia otvorených otázok by mohla nastať situácia, že projekt sa vymkne spod
kontroly, neúmerne sa predĺži čas projektu, prekročia sa náklady projektu a výsledné produkty projektu
vôbec nemusia zodpovedať požiadavkám ich užívateľov.
Existujú tri typy otvorených otázok:


požiadavka na zmenu – zahŕňa návrh zmeny oproti pôvodnému plánu,



odchýlka od špecifikácie – zahŕňa chýbajúce produkty alebo produkty, ktoré nezodpovedajú
špecifikácií,



problém/príležitosť – zahŕňa všetky ostané otvorené otázky, ktoré musia byť riešené alebo
eskalované.

Postup riešenia otvorených otázok obsahuje nasledujúce aktivity:


Zaznamenanie otvorených otázok – táto aktivita znamená, že otvorené otázky budú zachytené,
či už formálnym alebo neformálnym spôsobom. Neformálny spôsob znamená, že Projektový
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manažér identifikuje a priamo vyrieši otvorenú otázku, bez toho aby ju zaznamenával do
Registra otvorených otázok.19 Formálnym spôsobom sú otvorené otázky zaznamenané do
Registra otvorených otázok a je im pridelený jedinečný identifikátor.


Preskúmanie otvorených otázok – táto aktivita by mala zahŕňať analýzu dopadov otvorených
otázok. Dopady sa môžu týkať základných parametrov projektu ako rozsah, čas, kvalita
a náklady, Zdôvodnenia projektu najmä z hľadiska jeho prínosov alebo rizík projektu. Keďže
projekty budú súčasťou programu implementácie eHealth, je potrebné posúdiť dopady aj na
program ako celok. Na základe analýzy dopadov by mala byť určená závažnosť a priorita
otvorených otázok. To všetko by malo byť zaznamenané aj do Registra otvorených otázok.



Návrh riešenia otvorených otázok – po analýze dopadov otvorenej otázky je potrebné nájsť
možné riešenia týchto otvorených otázok. Pri každom riešení je potrebné zvážiť aký vplyv bude
mať jeho implementácia na rozsah, čas, náklady, prínosy a riziká projektu. Ak každá z možností
bude znamenať prekročenie stanovených tolerancií, Projektový manažér musí pripraviť Správu
k výnimočnej situácii.



Výber riešenia otvorených otázok – niektoré riešenia otvorených otázok znamenajú, že nie je
potrebné ich eskalovať na Riadiaci výbor projektu a Projektový manažér ich môže vyriešiť
v rámci svojich kompetencii. U iných je potrebná eskalácia, napr. vo forme Správy o otvorenej
otázke.



Implementácia riešenia otvorených otázok – v závislosti od výberu riešenia nasleduje
implementácia buď vo forme nápravného opatrenia zo strany Projektového manažéra alebo vo
forme Plánu na zvládnutie výnimočných situácií, ktorý schváli Riadiaci výbor projektu.

Samotnými požiadavkami na zmenu sa zaoberá najmä Stratégia riadenia konfigurácie. Jej základom
sú princípy riadenia zmien na programovej úrovni. Okrem toho obsahuje informácie týkajúce sa:


postupu riadenia konfigurácie (plánovanie produktov, identifikácia a špecifikácia produktov,
kontrola produktov, zaznamenanie stavu produktov, overenie a audit),



postupu riešenia otvorených otázok,



nástrojov a techník, ktoré sa budú pri riadení konfigurácie používať,



štruktúry záznamov používaných v rámci riadenia konfigurácie a riešenia otvorených otázok,



načasovania aktivít riadenia konfigurácie a riešenia otvorených otázok,



rolí a zodpovedností v procese riadenia konfigurácie a riešenia otvorených otázok.

Každá požiadavka na zmenu musí mať určenú závažnosť, prioritu a úroveň manažmentu, na ktorej
bude riešená. Podľa priority a závažnosti požiadavky na zmenu, môžeme tieto zmeny v projekte
rozdeliť na:


nutné zmeny – tieto zmeny sú pre projekt nevyhnutné, bez nich je realizovateľnosť projektu
ohrozená,



potrebné zmeny – tieto zmeny sú potrebné a bez nich nastane zhoršenie základných
parametrov projektu,



možné zmeny – tieto zmeny sú užitočné, ale na základné parametre projektu nemajú veľký
vplyv,



nepotrebné zmeny – tieto zmeny nie sú dôležité a môžu byť odložené na neskôr.

Na začiatku projektov by mal byť na zmeny vyčlenený samostatný zmenový rozpočet. Je to dôležité
najmä pri projektoch, u ktorých je predpoklad veľkého množstva požiadaviek na zmeny. V prípade, že
Riadiaci výbor projektu deleguje väčšinu právomocí týkajúcich sa schvaľovania zmien na
Projektového manažéra, mal by určiť aj limity zmenového rozpočtu. Tieto limity by sa mali týkať
množstva prostriedkov, ktoré sa môžu vynaložiť na realizáciu jednej zmeny a množstva prostriedkov,
ktoré sa môžu vynaložiť na zmeny v jednotlivých etapách projektu.

19

Môže však jej riešenie pridať medzi Záznamy získaných poznatkov.
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Záznamy o stave, verzii a obmenách všetkých prvkov projektu sú vedené v Evidencii konfigurácie. Tá
tiež obsahuje vzťahy medzi týmito prvkami. Záznam o stave produktu zas poskytuje informácie
o stave jednotlivých produktov podľa vymedzeného rozsahu (produkty v danej etape, produkty od
určitého dodávateľa atď.). Záznam o stave produktu je potrebný v prípade, keď si napríklad členovia
projektového tímu chcú overiť aktuálnu verziu produktov.

Riadenie rizík
Riziká v projekte sú nevyhnutné, keďže každý projekt predstavuje zmenu a zmena je vždy spojená
s určitou mierou neistoty. Preto by malo byť riadenie rizík neoddeliteľnou súčasťou riadenia projektov.
Riadenie rizík by malo systematické, malo by prebiehať počas celej doby trvania projektu a prístup
k riadeniu rizík by mal byť aktívny – riziká by mali byť identifikované, analyzované a kontrolované.
Riziko v projekte je neistá udalosť alebo viaceré udalosti, ktoré keď sa vyskytnú, majú vplyv na
dosiahnutie cieľov projektu. Riziko je dané pravdepodobnosťou, že sa daná udalosť vyskytne
a dopadom, ktorý daná udalosť spôsobí. Príležitosť je riziko s pozitívnym dopadom na ciele projektu,
hrozba je riziko s negatívnym dopadom na ciele projektu.
Východiskom pre riadenie rizík v projektoch programu implementácie eHealth bude riadenie rizík na
programovej úrovni. To by malo byť zahrnuté aj v Stratégii riadenia rizík pre projekty. Stratégia
riadenia rizík musí obsahovať informácie o tom, ako bude riadenie rizík zahrnuté do riadiacich aktivít
projektu. Taktiež by mala obsahovať informácie o postoji Riadiaceho výboru projektu k rizikám. Tie sú
zachytené prostredníctvom stanovených tolerancií voči riziku.
Postup riadenia rizík v rámci projektu zahŕňa nasledujúce aktivity:


identifikáciu kontextu a rizík projektu,



analýza rizík projektu,



plánovanie reakcií na riziká,



implementácia reakcií na riziká,



komunikácia informácií o rizikách.

Prvé štyri aktivity nasledujú za sebou, zatiaľ čo komunikácia informácií prebieha paralelne s nimi.
Cieľom identifikácie kontextu projektu je získanie informácií o projekte dôležitých pre pochopenie
cieľov projektu, ktoré môžu riziká ovplyvniť, a pre vytvorenie Stratégie riadenia rizík projektu. Na
Stratégiu riadenia rizík projektu majú vplyv:


očakávania zákazníka, týkajúce sa kvality,



potreby zainteresovaných strán projektu,



význam, rozsah a zložitosť projektu,



na akých predpokladoch je projekt založený,



postoj k rizikám na úrovni programu.

Identifikácia rizík znamená rozpoznanie hrozieb a príležitostí, ktoré môžu ovplyvniť ciele projektu.
S identifikáciou rizík je spojené zachytenie hrozieb a príležitostí do Registra rizík, príprava varovných
indikátorov, ktoré by poskytnú informácie týkajúce sa možných zdrojov rizík a taktiež pochopenie
postojov zainteresovaných strán projektu k niektorým zachyteným rizikám.
Každé riziko by malo byť popísané prostredníctvom nasledujúcich aspektov:


príčiny rizika,



rizikovej udalosti,



dôsledku rizika.

Cieľom analýzy rizík projektu je ohodnotenie rizík prostredníctvom pravdepodobnosti, dopadu
a proximity a výpočet miery rizík projektu. Pravdepodobnosť rizík a ich dopad môžu byť hodnotené
kvantitatívne a kvalitatívne. Prostredníctvom pravdepodobnosti a dopadu sa vypočíta miera rizika. Na
základe týchto parametrov je možné vytvoriť profil rizík projektu, ktorý bude znázorňovať všetky riziká
projektu v danom čase. Taktiež je možné prostredníctvom nich posúdiť vážnosť rizík a určiť, či sú
riziká projektu v rámci stanovených tolerancií.
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Plánovanie reakcií na riziká znamená prípravu postupov, ktoré by znížili alebo odstránili hrozby
a maximalizovali príležitosti. Plánovanie zahŕňa identifikáciu a ohodnotenie možných reakcií na riziká
a výber najvhodnejšej z nich. Ja potrebné dbať na to, aby reakcia na riziko bola adekvátna vzhľadom
na mieru rizika a teda aby náklady na jej implementáciu neprevýšili prínosy jej implementácie.
Pre hrozby v projekte existujú nasledujúce možné reakcie:


vyhnutie sa hrozbe,



zmiernenie pravdepodobnosti alebo dopadu,



záložný plán,



transfer,



zdieľanie,



akceptácia.

Pre príležitosti v projekte existujú nasledujúce možné reakcie:


využitie príležitosti,



zvýšenie pravdepodobnosti,



zdieľanie,



odmietnutie.

Implementácia reakcií na riziká znamená, že plánované protiopatrenia sú uvedené do praxe, je
monitorovaná ich efektívnosť a v prípade, že protiopatrenia nesplnia očakávania sú podniknuté
nápravné kroky. Pri implementácií reakcií na riziká sa môže stať, že spolu s jedným rizikom budú
odstránené alebo znížené aj ďalšie riziká. Môže sa tiež stať, pri implementácii vzniknú riziká nové.
Dôležitou súčasťou implementácie reakcií na riziká je definovanie rolí a zodpovedností. Hlavné role
v tomto procese sú:


vlastník rizika – je zodpovedný za riadenie, monitorovanie a kontrolu všetkých aspektov, ktoré
s jeho rizikom súvisia a taktiež zodpovedá za implementáciu vybranej reakcie,



konateľ rizika – jeho úlohou je zabezpečiť výkon vybranej reakcie na riziko, pričom je vedený
vlastníkom rizika.

Proces komunikácie informácií o rizikách prebieha neustále a jeho cieľom je sprostredkovať
informácie o hrozbách a príležitostiach pre projekt v rámci projektového tímu i zainteresovaným
stranám projektu. Tieto informácie sú sprostredkovávané cez rôzne druhy reportov, avšak sú
obsiahnuté aj v iných dokumentoch projektu.
Projekty programu implementácie eHealth by mali mať rizikový rozpočet. Rizikový rozpočet je určitý
objem finančných prostriedkov, vyčlenený v rámci rozpočtu projektu, ktorý je určený na financovanie
reakcií na hrozby a príležitosti v rámci projektu. Veľkosť tohto rozpočtu by mala závisieť od miery rizík
projektu a očakávaných nákladov na riziká, ktoré zahŕňajú náklady na implementáciu reakcií a náklady
na dopady, keď riziká nastanú.20

Riadenie kvality
Hlavnou úlohou riadenia kvality v rámci projektu je zabezpečiť, aby výstupy splnili očakávania
zadávateľa a aby boli postupne dosiahnuté stanovené prínosy projektu. Kvalita je definovaná ako
súbor všetkých funkcií a vlastností produktov, služieb a riešení, ktoré určujú ich schopnosť ukázať, že
sú v súlade s očakávaniami a že uspokojujú definované potreby a požiadavky.
Riadenie kvality v rámci projektu pozostáva z plánovania a kontroly kvality. Postup riadenia kvality
zahŕňa nasledujúce aktivity:

20



identifikáciu všetkých produktov projektu,



definovanie produktov vrátane ich kritérií kvality, ktoré budú hodnotené,

Zvyčajne tvorí rizikový rozpočet 5 až 10% rozpočtu projektu.
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definovanie metód hodnotenia kvality,



definovanie rolí a zodpovedností v rámci procesu riadenia kvality,



implementáciu a zaznamenanie metód hodnotenia kvality v rámci projektu.

Európska únia

Plánovanie kvality je základom pre zjednotenie očakávaní týkajúcich sa kvality v rámci projektu,
produktov s ich kritériami kvality, prostriedkov potrebných pre dosiahnutie kvality a akceptačných
kritérií na základe ktorých bude výsledný produkt projektu hodnotený. Výsledný konsenzus musí byť
jednoznačne pochopený všetkými zainteresovanými stranami projektu a tvorí základ pre kontrolu
kvality v rámci projektu.
Súčasťou plánovania kvality musí byť:


zistenie očakávaní týkajúcich sa kvality zo strany zákazníka,



definovanie akceptačných kritérií projektu,



vytvorenie Popisu produktu projektu, ktorý bude obsahovať očakávania týkajúce sa kvality
a akceptačné kritéria projektu,



vytvorenie Stratégie riadenia kvality,



vytvorenie Popisov produktov, ktoré budú obsahovať kritéria kvality, tolerancie pre kvalitu,
metódu hodnotenia kvality a zodpovedností za kvalitu,



vytvorenie Registra kvality.

Očakávania týkajúce sa kvality zo strany zákazníka sú definované na začiatku projektu v procese
zahájenia. Ich spresnenie prebieha v niekoľkých iteráciách avšak na záver by mali byť zaznamenané
a neskôr zahrnuté do Popisu produktu projektu.
Očakávania týkajúce sa kvality zo strany zákazníka by mali obsahovať:


kľúčové požiadavky na produkt daného projektu,



štandardy a procesy, ktoré sú potrebné aby boli splnené požiadavky týkajúce sa kvality,



spôsoby merania dosiahnutej kvality produktu.

Akceptačné kritéria predstavujú merateľné atribúty, ktoré musia mať produkty projektu, aby mohli byť
akceptované zainteresovanými stranami projektu. Akceptačné kritéria by mali byť zoradené podľa
priorít, pre prípad, že by nemohli byť splnené všetky naraz. Zainteresované strany by sa mali zhodnúť
na tom, aké atribúty produkt projektu musí mať, aké by mal mať, aké môže mať a aké atribúty nemusí
mať.
Akceptačné kritéria sa dohodnú medzi zákazníkom a dodávateľom počas spustenia projektu.
Následne sú dokumentované v Popise produktu projektu. Keďže na začiatku nemusia byť všetky
informácie týkajúce sa produktu zrejme, môžu byť akceptačné kritéria doplnené počas prípravnej fázy
projektu a posúdené na konci každej etapy projektu. Keď projekt dokáže, že všetky akceptačné
kritéria boli splnené, jeho ciele boli dosiahnuté a môže byť ukončený.
Popis produktu projektu je vytvorený počas zahájenia projektu a môže byť doplnený počas prípravnej
fázy projektu v rámci prípravy Projektového plánu. Popis produktu projektu by mal obsahovať:


celkový účel produktu,



jeho zloženie,



očakávania týkajúce sa kvality,



akceptačné kritéria,



metódy riadenia kvality a zodpovednosti,



tolerancie pre kvalitu na úrovni projektu.

Stratégia riadenia kvality by mala obsahovať popis prístupu projektu ku kvalite vzhľadom očakávania
týkajúce sa kvality zo strany zákazníka a akceptačné kritéria. Stratégia riadenia kvality v rámci
projektu by mala byť založená na princípoch riadenia kvality na úrovni programu. Mala by zahŕňať
informácie o postupoch, technikách a nástrojoch, ktoré budú využívané v rámci riadenia kvality.
Register kvality by mal byť zoznamom všetkých aktivít súvisiacich s riadením kvality, ako napríklad
posúdenie kvality, revízia, testovanie, pilot, akceptácia alebo audit. Register kvality by mal byť
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pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o nové informácie vyplývajúce z aktivít súvisiacich s riadením
kvality. Rozsah týchto informácií sa líši v závislosti metód riadenia kvality stanovených v Stratégii
riadenia kvality.
Kontrola kvality sa dosahuje prostredníctvom implementácie, monitorovania a zaznamenávania metód
riadenia kvality. Tieto metódy môžu byť procesné, teda kvalita je zabudovaná do produktov už
v procese ich tvorby alebo hodnotiace, ktoré posudzujú dokončené produkty, či spĺňajú svoj účel.
Hodnotiace kritéria môžu byť objektívne, ako napríklad testovanie alebo subjektívne ako napríklad
revízia kvality.
Cieľom kontroly kvality je zaistiť že:


produkty budú kompletné a všetky aktivity súvisiace s ich vytvorením ukončené,



produkty budú v súlade s definovanými kritériami kvality a budú spĺňať svoj účel,



produkty budú schválené a akceptované.

5.4.4

Procesný model riadenia projektov v rámci programu

Projekty programu implementácie eHealth majú za úlohu dodať produkty, služby a riešenia,
prostredníctvom ktorých budú naplnené strategické ciele programu. Výstupy každého projektu prinesú
čiastkovú zmenu, ktorá prispeje k celkovej zmene v procesoch, činnostiach a službách súvisiacich so
starostlivosťou o zdravie.
Aj keď sa projekty programu implementácie eHealth sa budú líšiť rozsahom, časovým rámcom,
komplexnosťou i typom výstupov, ich priebeh je možné charakterizovať prostredníctvom siedmich
procesov, z ktorých každý zahŕňa viaceré aktivity.
V rámci projektov programu budú prebiehať nasledujúce procesy:


zahájenie projektu,



spustenie projektu,



riadenie projektu,



riadenie etáp,



riadenie prechodu etáp,



riadenie dodávky produktu,



ukončenie projektu.

Zahájeniu projektov predchádza ich zaradenie do Aktuálneho súpisu projektov na programovej úrovni.
Na základe Aktuálneho súpisu projektov je vytvorený Projektový mandát a začne proces zahájenia
projektu.

Zahájenie projektu
Je prvým procesom, ktorým začína celý projekt. Jeho cieľom je zaistiť, aby boli splnené všetky
predpoklady potrené pre spustenie projektu. Podmienkou začatia tohto procesu je existujúci
Projektový mandát, ktorý obsahuje zdôvodnenie potreby projektu a požadovaný výsledný produkt.
Význam zahájenia projektu spočíva v zhromaždení informácií potrebných pre rozhodovanie o tom, či
projekt má zmysel, či je realizovateľný, aký sú základné parametre projektu a aký by mal byt prístup
k projektu.
V rámci procesu zahájenia projektu prebiehajú nasledujúce aktivity:


vymenovanie Výkonného riaditeľa a Projektového manažéra,



získanie relevantných poznatkov pre projekt,



vytvorenie a vymenovanie manažérskeho tímu projektu,



vytvorenie základu Zdôvodnenia projektu,



definovanie projektového prístupu a zostavenie Charty projektu,



plánovanie úvodnej etapy.
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Projekty, ktoré sú v rámci programu implementácie eHealth potrebné budú identifikované v štúdiách
uskutočniteľnosti a zaradené do aktuálneho súpisu projektov programu. Informácie zo štúdií
uskutočniteľností a aktuálneho súpisu projektov budú podkladom pre vytvorenie Projektového
mandátu. Ten ja počas zahájenia projektu revidovaný v rámci Charty projektu.
Rola Výkonného riaditeľa Riadiaceho výboru projektu bude v projektoch programu implementácie
eHealth zvyčajne zastúpená rovnakou osobou ako rola Programového manažéra. Výkonný riaditeľ by
mal potom vybrať vhodného Projektového manažéra pre daný projekt. Spolu s vymenovaním
zástupcov do týchto rolí by mali byť presne definované a vymedzené ich zodpovednosti.
Pred spustením projektu je potrebné získať poznatky z iných projektov alebo zo samotného programu
implementácie eHealth. Tieto poznatky by sa mali týkať procesov, aktivít, techník a nástrojov v rámci
projektu a tiež spôsobu ich použitia. Taktiež je potrebné začať viesť Záznamy získaných poznatkov
k danému prebiehajúcemu projektu.
Pri vytvorení manažérskeho tímu projektu je potrebné zohľadniť záujmy všetkých strán, t.j. sponzora,
užívateľov a dodávateľov. Každý člen manažérskeho tímu by mal vedieť, aké sú jeho právomoci
a povinnosti, za čo je zodpovedný a aké je jeho miesto v organizačnej štruktúre projektu. Na tom sú
potom založené aj komunikačné kanály v rámci projektu.
V projektoch programu implementácie eHealth bude základ Zdôvodnenia projektu pochádzať sčasti
z programovej úrovne. V procese zahájenia projektu budú doplnené len základné informácie
k Zdôvodneniu projektu, ktoré bude následne rozvinuté počas spustenia projektu. Pre každý projekt
musí byť definovaný aj projektový prístup, t.j. či bude produkt projektu vytvorený interným tímom,
externým dodávateľom alebo bude odkúpené hotové riešenie.
Projektový prístup spolu so základom Zdôvodnenia projektu by mal byť zahrnutý do Charty projektu.
Charta projektu je dôležitá pre jednoznačné stanovenie cieľov projektu, definovanie produktu projektu
a ďalších dôležitých náležitostí projektu. V rámci Charty projektu musí byť špecifikované aj rozhranie
medzi projektom a programom implementácie eHealth.
Spustenie projektu, ktoré nasleduje po zahájení bude trvať určitý čas a bude vyžadovať aj určitý objem
zdrojov. Preto by nemalo prebiehať neorganizovane a malo by byť naplánované ako iniciačná etapa
projektu. Pri plánovaní iniciačnej etapy projektu by mali byť zohľadnené dôležité míľniky programu
implementácie eHealth.
Na konci procesu zahájenia projektu by mala nastať schválenie spustenia projektu Riadiacim výborom
projektu. Podkladom pre toto rozhodnutie je Charta projektu. Spolu s Chartou je schválený aj Plán
iniciačnej etapy.

Spustenie projektu
Proces spustenia projektu nasleduje po úspešnom zahájení projektu a schválení Charty projektu
a Plánu iniciačnej etapy. Tento proces má za cieľ položiť základy projektu a riadenia projektu
a tiež poskytnúť Riadiacemu výboru informácie o cieľoch projektu, dôvodoch realizácie
projektu, základných parametroch projektu, produktoch, riadení kvality, rizík, konfigurácie
a komunikácie a o sledovaní a hodnotení pokroku v projekte. Vďaka tomuto procesu bude Riadiaci
výbor presne vedieť k čomu sa zaväzuje schválením projektu.
V rámci procesu spustenia projektu prebiehajú nasledujúce aktivity:


príprava Stratégie riadenia rizík,



príprava Stratégie riadenia konfigurácie,



príprava Stratégie riadenia kvality,



príprava Stratégie riadenia komunikácie,



nastavenie kontrolných mechanizmov projektu,



vytvorenie Projektového plánu,



rozpracovanie Zdôvodnenia projektu,



kompletizácia Dokumentácie k nastaveniu projektu.

300

Sprostredkovateľský orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

Všetky stratégie riadenia v rámci projektu by mali vychádzať zo stratégií riadenia na programovej
úrovni a mali by byť v súlade očakávaniami týkajúcimi sa kvality zo strany zákazníka. Stratégie
riadenia môžu byť pripravované aj paralelne, avšak Stratégia riadenia komunikácie by mala zahŕňať
všetky relevantné informácie z ostatných stratégií a z toho dôvodu by mala byť dokončená ako
posledná.
Stratégia riadenia rizík je dôležitá pre zníženie alebo elimináciu hrozieb pre projekt a využitie
príležitostí projektu. Mala by obsahovať postup riadenia rizík, role a zodpovednosti, tolerancie voči
rizikám, načasovanie aktivít riadenia rizík, nástroje a techniky, ktoré budú využité pri riadení rizík,
požiadavky na komunikáciu informácií o rizikách a ďalšie informácie.
Stratégia riadenia konfigurácie je potrebná pre udržanie kontroly nad produktmi a manažérskymi
produktmi projektu. Mala by obsahovať postup riadenia konfigurácie, postup riadenia zmien a riešenia
otvorených otázok, role a zodpovednosti, nástroje a techniky, ktoré budú využité, záznamy, ktoré treba
viesť, načasovanie aktivít riadenia konfigurácie a ďalšie informácie.
Stratégia riadenia kvality je kľúčová pre dodanie produktov, ktoré zákazník očakáva a pre ich konečnú
akceptáciu zákazníkom. Mala by obsahovať postup riadenia kvality, nástroje a techniky, ktoré budú pri
riadení kvality použité, role a zodpovednosti, záznamy, ktoré treba viesť, načasovania aktivít riadenia
kvality a ďalšie informácie.
Stratégia riadenia komunikácie sa týka aj internej komunikácie v rámci projektového tímu aj externej
komunikácie, napríklad medzi projektom a programom implementácie eHealth alebo medzi projektom
a jeho zainteresovanými stranami. Stratégia by mala obsahovať postup riadenia komunikácie, nástroje
a techniky, ktoré budú využité, role a zodpovednosti, záznamy, ktoré treba viesť, načasovanie
komunikačných aktivít, analýzu zainteresovaných strán a ďalšie informácie.
Po definovaní stratégií je možné nastaviť kontrolné mechanizmy projektu. Na kontrolné mechanizmy
projektu má vplyv význam, komplexnosť a rizikovosť projektu. Medzi kontrolné mechanizmy projektu
je zahrnutá frekvencia a forma komunikácie medzi jednotlivými úrovňami manažmentu, počet etáp,
mechanizmy zachytenia a analýzy otvorených otázok a zmien, mechanizmy eskalácie výnimočných
situácií, tolerancie a monitorovanie výkonu delegovaných právomocí.
Pri tvorbe Projektového plánu by sa malo vychádzať z Plánu programu implementácie eHealth. Do
plánovania projektu by mali byť zaangažovaní dodávatelia aj užívatelia, ktorí by usmerňovali prácu
Projektového manažéra. Podkladom pre tvorbu Projektového plánu sú Charta projektu, stratégie
riadenia, registre a záznamy projektu. Projektový plán ovplyvňuje najmä štruktúra rozkladu celkového
produktu a diagram postupu tvorby jednotlivých produktov projektu.
Základ Zdôvodnenia projektu by mal byť počas spustenia projektu detailnejšie rozpracovaný
a doplnený o aktuálne informácie. Detailné zdôvodnenie projektu bude slúžiť ako podklad pri
rozhodovaní Riadiaceho výboru o tom, či má projekt zmysel a či je realizovateľný. Hlavným zdrojom
informácií pre Zdôvodnenie projektu je Projektový plán, registre a záznamy projektu. Popri
rozpracovaní Zdôvodnenia projektu by mal byť vytvorený aj Plán hodnotenia prínosov projektu.
Všetky dokumenty vytvorené počas zahájenia a spustenia projektu21 sú na konci procesu spustenia
projektu zahrnuté do Dokumentácie k nastaveniu projektu. Tá by mala poskytnúť Riadiacemu výboru
projektu všetky informácie potrebné pre schválenie projektu. Verzia Dokumentácie k nastaveniu
projektu, na základe ktorej bol projekt schválený by mala byť uchovaná pre porovnanie predpokladov
so skutočným priebehom projektu.

Riadenie projektu
Proces riadenia projektu trvá od zahájenia projektu až po jeho ukončenie. Proces riadenia umožňuje
Riadiacemu výboru projektu ovplyvňovať projekt prostredníctvom kľúčových rozhodnutí a pravidelnej
kontroly, pričom každodenné riadenie projektu je delegované na Projektového manažéra. Riadiaci
výbor monitoruje projekt prostredníctvom reportov a po ukončení jednotlivých etáp alebo v prípade
výnimočných situácií rozhoduje o pokračovaní projektu.

21

Okrem záznamov, registrov, reportov a Plánu iniciačnej etapy.
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Riadiaci výbor projektu predstavuje rozhranie medzi projektom a programom implementácie eHealth.
Riadiaci výbor podáva informácie o projekte na programovú úroveň a tiež sprostredkúva požiadavky
z programovej úrovne do projektov. Programový manažment sa zapája do riadenia projektu len vo
výnimočných situáciách.
V rámci procesu riadenia projektu prebiehajú nasledujúce aktivity:


schválenie spustenia projektu,



schválenie projektu,



schválenie Plánu etapy alebo Plánu na zvládnutie výnimočných situácií,



ad hoc riadenie,



schválenie ukončenia projektu.

Riadenie projektu začína ukončením procesu zahájenia projektu, kedy Riadiaci výbor schvaľuje
spustenie projektu. Riadiaci výbor pre toto rozhodnutie potrebuje všetky základné informácie
o projekte a taktiež plán pre spustenie projektu. Základné informácie o projekte obsahuje Charta
projektu, ktorej najdôležitejšou súčasťou je Zdôvodnenie projektu a Popis produktu projektu.
Schválenie projektu prebieha paralelne so schválením Plánu etapy alebo Plánu na zvládnutie
výnimočných situácií. Schválením projektu Riadiaci výbor potvrdzuje, že existuje adekvátne
Zdôvodnenie projektu, Projektový plán je vytvorený v súlade so Zdôvodnením projektu, stratégie
riadenia projektu podporujú naplnenie Projektového plánu a že sú vytvorené mechanizmy overenia
a merania prínosov projektu.
Riadiaci výbor projektu musí schváliť začiatok každej etapy projektu. Tomuto schváleniu predchádza
zhodnotenie aktuálnej etapy a potom je odsúhlasený Plán ďalšej etapy. V prípade, že sa v priebehu
etapy vyskytne výnimočná situácia, Riadiaci výbor môže požiadať Projektového manažéra
o vypracovanie Plánu na zvládnutie výnimočných situácií.22 Po schválení Plánu na zvládnutie
výnimočných situácií je ním pôvodný plán nahradený.
Počas celej doby trvania projektu by mali členovia Riadiaceho výboru projektu usmerňovať prácu
projektového manažéra a v prípade žiadosti mu poskytovať poradenstvo. Poradenstvo sa zvyčajne
týka riešenia konfliktov v rámci projektu, riešenia externých vplyvov, alebo zmien v zložení Riadiaceho
výboru projektu. Poradenstvo môže byt reakciou na reporty Projektového manažéra ale môže vyjsť aj
z iniciatívy členov Riadiaceho výboru projektu.
Schválenie ukončenia projektu je poslednou aktivitou Riadiaceho výboru projektu. Pred schválením
ukončenia projektu je potrebné zhodnotiť, či boli dosiahnuté ciele projektu, nakoľko sa projekt odklonil
od pôvodných plánov a či sú všetky činnosti v rámci projektu ukončené. Po schválení projektu
nasleduje zvyčajne potvrdenie zo strany programového manažmentu a Riadiaci výbor projektu je
rozpustený.

Riadenie etáp
Proces riadenia etáp sa vzťahuje ku všetkým etapám projektu23 a zahŕňa rozdelenie práce,
monitorovanie práce, riešenie otvorených otázok, reportovanie pokroku Riadiacemu výboru projektu
a v prípade výnimočných situácií podniknutie príslušných opatrení. Proces riadenia etáp je vlastne
každodenné riadenie projektu vykonávané Projektovým manažérom.
V rámci procesu riadenia etáp prebiehajú nasledujúce aktivity:


schválenie pracovného balíčka,



sledovanie stavu pracovného balíčka,



prijatie ukončeného pracovného balíčka,

22

Ak Plán na zvládnutie výnimočných situácií nahrádza tímový plán, nevyžaduje si schválenie Riadiaceho výboru projektu.
V prípade, že nahrádza projektový plán, je potrebný súhlas aj na programovej úrovni.
23

S výnimkou iniciačnej etapy.
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sledovanie stavu etapy,



reportovanie význačných udalosti,



zachytenie a riešenie otvorených otázok a rizík,



podniknutie nápravných opatrení,



eskalovanie rizík a otvorených otázok.

Európska únia

Pred začatím všetkých prác v danej etape je potrebné rozdeliť úlohy medzi jednotlivé pracovné tímy.
Projektové tímy budú pracovať relatívne nezávisle, avšak je potrebná ich vzájomná koordinácia, aby
nedošlo k duplicite prác, alebo aby niektoré úlohy neboli vynechané. Koordinátorom projektových
tímov je Projektový manažér, ktorý sa spolu s Manažérmi tímov dohodne na rozdelení prác do
pracovných balíčkov, ktoré následne schváli.
Počas výkonu prác v rámci pracovných balíčkov Projektový manažér monitoruje ich stav a hodnotí
pokroky. Po dokončení všetkých prác v rámci pracovného balíčka musí Projektový manažér potvrdiť
prijatie jeho výstupov. Ak sú raz výstupy schválené ich zmena je možná len prostredníctvom
požiadavky na zmenu, ktorá je formálne riešená.
Každá etapa projektu musí byť pravidelne monitorovaná, aby nedošlo k väčšiemu odchýleniu od jej
plánu. Projektový manažér musí mať aktuálne informácie, aby mohol posúdiť smerovanie etapy.
Frekvencia kontrolných aktivít závisí od rizikovosti projektu, od vývoja predchádzajúcich etáp a od
očakávaní týkajúcich sa prebiehajúcej etapy.
Projektový manažér musí pravidelne informovať Riadiaci výbor projektu o postupe projektu. Keďže
Riadiaci výbor nepotrebuje vedieť všetky podrobnosti, ktoré sa týkajú každodenného riadenia projektu,
Projektový manažér reportuje význačné udalosti v danej etape. Frekvencia reportovania je definovaná
v Stratégii riadenia komunikácie.
V priebehu etapy projektu vznikajú rôzne otvorené otázky a sú identifikované aj nové riziká projektu.
Otvorené otázky a riziká je potrebné systematicky zachycovať, aby nedošlo k ich prehliadnutiu. Pred
rozhodnutím o implementácií protiopatrení je potrebné riziká a otvorené otázky zaznamenať
a rozanalyzovať.
Pre každú etapu sú Riadiacim výborom projektu odsúhlasené tolerancie. Keďže žiaden projekt
neprebieha úplne presne podľa plánu, Projektový manažér má právomoc riešiť situácie kedy nastáva
odklon skutočného priebehu etapy od jej plánu. Projektový manažér rozhoduje o implementácií
nápravných opatrení, pričom musí dbať na stanovené tolerancie etapy a projektu.
Projektový manažér môže v rámci etapy uskutočňovať nápravné opatrenia bez zásahu Riadiaceho
výboru, pokiaľ bude etapa prebiehať v rámci stanovených tolerancií. V prípade hrozby prekročenia
tolerancií musia byť riziká alebo otvorené otázky eskalované na Riadiaci výbor projektu formou
Reportu k výnimočnej situácii. Následne Projektový manažér vykoná opatrenia, o ktorých rozhodne
Riadiaci výbor projektu.

Riadenie prechodu etáp
Proces riadenia prechodu etáp začína pred koncom prebiehajúcej etapy a trvá až do spustenia
nasledujúcej etapy. Jeho cieľom je poskytnúť Riadiacemu výboru projektu informácie potrebné pre
rozhodnutie o ďalšom pokračovaní projektu. Proces riadenia prechodu etáp je spustený aj v prípade,
že Projektový manažér dá Riadiacemu výboru Report k výnimočnej situácií a Riadiaci výbor rozhodne
o vypracovaní Plánu na zvládnutie výnimočných situácií, ktorý nahradí plán etapy.
V rámci procesu riadenia prechodu etáp prebiehajú nasledujúce aktivity:


vytvorenie Plánu nasledujúcej etapy / Plánu na zvládnutie výnimočných situácií,



aktualizácia Projektového plánu,



aktualizácia Zdôvodnenia projektu,



vytvorenie Reportu ku koncu etapy.

Plán nasledujúcej etapy vytvára Projektový manažér na konci prebiehajúcej etapy, pokiaľ sa nejedná
o záverečnú etapu projektu. Plánovacie aktivity neprebiehajú izolovane, Projektový manažér pri nich
spolupracuje s Manažérmi tímov a s Riadiacim výborom projektu. V prípade, že nastane v priebehu
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etapy výnimočná situácia, na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru vypracuje Projektový manažér
Plán na zvládnutie výnimočných situácií.
Po vypracovaní Plánu nasledujúcej etapy alebo Plánu na zvládnutie výnimočných situácií je potrebné
aktualizovať aj Projektový plán. Projektový plán doplní Projektový manažér o informácie týkajúce sa
pokroku v rámci prebiehajúcej fázy a o predpovede týkajúce sa časového rámca a nákladov pre
nasledujúcu fázu.
Informácie z aktualizovaného Projektového plánu slúžia ako podklad pre nasledovnú aktualizáciu
Zdôvodnenia projektu. Aby Riadiaci výbor projektu mohol schváliť spustenie ďalšej etapy, musí zo
Zdôvodnenia projektu vyplývať, že projekt ja stále potrebný a realizovateľný. Okrem aktuálnych
informácií z Projektového plánu sú do Zdôvodnenia projektu doplnené aktuálne informácie z programu
implementácie eHealth a externého prostredia projektu.
Poslednou aktivitou Projektového manažéra v rámci riadenia prechodu etáp je vypracovanie Reportu
ku koncu etapy. Prostredníctvom tohto reportu môže Riadiaci výbor projektu sledovať pokrok prác po
jednotlivých etapách. Report ku koncu etapy tiež poskytuje informácie o tom, nakoľko bol priebeh
danej etapy v súlade s plánom a o poznatkoch získaných z danej etapy.

Riadenie dodávky produktu
Proces riadenia dodávky produktu prebieha v rámci každej etapy projektu okrem iniciačnej a týka sa
riadenia prác v jednotlivých pracovných balíčkoch. Z pohľadu Manažéra tímu je proces riadenia
dodávky produktu podobný ako proces riadenia etapy z pohľadu Projektového manažéra. Cieľom
procesu riadenia dodávky produktu je koordinovanie prác na jednom alebo viacerých produktoch,
ktoré majú vzniknúť v danom pracovnom balíčku.
V rámci procesu riadenia dodávky produktu prebiehajú nasledujúce aktivity:


prijatie pracovného balíčka,



realizácia pracovného balíčka,



odovzdanie ukončeného pracovného balíčka.

Pred tým, než je pracovný balíček pridelený projektovému tímu, musia sa Projektový manažér
a Manažér tímu dohodnúť na produktoch, ktoré majú byť v rámci daného pracovného balíčku
vytvorené, na požiadavkách týkajúcich sa reportovania, ktoré musí Manažér tímu splniť, na
toleranciách pre daný pracovný balíček a na postupoch, ktoré budú pri tvorbe produktov aplikované.24
Pracovný balíček je potom realizovaný a monitorovaný na základe definovaných požiadaviek. Počas
vytvárania produktov musí Manažér tímu monitorovať postup prác a sledovať či nehrozí prekročenie
tolerancií stanovených pre pracovný balíček. Pokiaľ sú tolerancie dodržané, je riešenie problémov
a otvorených otázok v rámci pracovného balíčka v kompetencii Manažéra tímu. Pre Projektového
manažéra vytvára Manažér tímu reporty ku kontrolným míľnikom.
Ak projektový tím ukončí všetky práce v danom pracovnom balíčku, Manažér tímu odovzdá všetky
produkty aj s dokumentáciou Projektovému manažérovi. Ten si prostredníctvom Registra kvality overí,
či vytvorené produkty spĺňajú všetky požadované kritéria a či u všetkých produktov úspešne prebehla
kontrola kvality. Následne potvrdí prijatie ukončeného pracovného balíčka.

Ukončenie projektu
Proces ukončenia projektu sa vzťahuje k záverečnej etape projektu a jeho cieľom je riadené
ukončenie projektu. Smeruje k záverečnému bodu, kedy bude potvrdené prijatie všetkých produktov
projektu a bude overená miera splnenia cieľov, ktoré boli stanovené na začiatku projektu
v Dokumentácii k nastaveniu projektu. Taktiež je potrebné overiť, že existuje podpora pre produkty
projektu aj keď bude projekt ukončený. V prípade predčasného ukončenia projektu je v záverečnom
bode potvrdené, že projekt k programovým cieľom už nemá čím prispieť.

24

U projektov programu implementácie eHealth sa predpokladá využitie metodiky Rational Unified Process.
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V rámci procesu ukončenia projektu prebiehajú nasledujúce aktivity:


príprava plánovaného ukončenia / príprava predčasného ukončenia,



odovzdanie produktov projektu,



zhodnotenie projektu,



návrh ukončenia projektu.

Pred návrhom na ukončenie projektu musí Projektový manažér overiť, že všetky plánované produkty
sú vytvorené a stanovené ciele sú dosiahnuté. Informácie o produktoch týkajúce sa ich schválenia
a splnenia stanovených kritérií mu poskytne Záznam o stave produktov. V prípade návrhu na
predčasné ukončenie projektu by nemalo byť všetko len tak zanechané, ale mali by byť zachránené
všetky významné čiastkové produkty a celky vytvorené v rámci projektu.
Produkty projektu musia byť odovzdané do užívania a musí pre ne byť zabezpečená podpora
a údržba ešte predtým, než bude projekt ukončený. Odovzdanie produktov programu môže byť
jednorazové, alebo môže prebiehať postupne počas projektu. V prípade predčasného ukončenia
projektu môžu existovať schválené, ale neodovzdané produkty, ktoré je potrebné odovzdať na
programovú úroveň.
Popri odovzdaní produktov by mal Projektový manažér aktualizovať Plán hodnotenia prínosov
projektu, ktorý by mal obsahovať informácie aj o tom, ako budú prínosy hodnotené po ukončení
projektu. Keďže projekty sú súčasťou programu implementácie eHealth, bude hodnotenie prínosov
prebiehať v rámci programových aktivít.
Medzi základné princípy projektov i programu implementácie eHealth patrí učenie sa zo skúseností.
Preto je potrebné na konci vykonať zhodnotenie projektu, jeho silných a slabých stránok a získané
poznatky zaznamenať. Tieto získané poznatky je možné využiť pri plánovaní ďalších projektov v rámci
programu a vyhnúť sa chybám, ktoré sa už vyskytli.
Keď Projektový manažér potvrdí, že projekt môže byť ukončený, dá sa Riadiacemu výboru projektu
odporúčanie na ukončenie projektu. V Stratégii riadenia komunikácie by mali byť vymenované všetky
zainteresované strany, ktoré treba o ukončení projektu informovať. Spolu s ukončením projektu by
mali byť uzavreté aj všetky registre a záznamy a projektová dokumentácia by sa mala zabezpečiť
a archivovať.

305

Sprostredkovateľský orgán OPIS

6
6.1

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán OPIS

Prílohy
Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb

Príloha 1 je súčasťou samostatného dokumentu príloh.

6.2

Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

Príloha 2 je súčasťou samostatného dokumentu príloh.

6.3

Príloha 3 – Katalóg požiadaviek

Príloha 3 je súčasťou samostatného dokumentu príloh.
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