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Závislosti aplikácií a potrieb
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eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

PACS
clearing

Potreby (Občan)
Potreba informovanosti o hrozbách pre zdravie
občana, prevencii, zdravom ţivotnom štýle,
príznakoch narušenia zdravia a moţných
opatreniach pri narušení zdravia.
Potreba podpory rozhodovania o ďalšom
postupe v starostlivosti o svoje zdravie alebo
zdravie svojich blízkych (napr. či neprejsť
z individuálnej úrovne na profesionálnu).
Potreba získania liekov, prípravkov,
zdravotných pomôcok a sluţieb s pridanou
hodnotou - bez fyzickej cesty za nimi.
Potreba sledovania úrovne svojich zdravotných
parametrov (napr. tlak, teplota, hmotnosť, tep,
biochemické hodnoty).
Potreba posúdenia aktuálnej hodnoty vlastných
zdravotných parametrov a odporúčanie
ďalšieho postupu.
Potreba systémov a aplikácií, ktoré zmenšujú
rozsah pobytu v nemocnici a závislosť od
profesionálnej starostlivosti o zdravie.
Potreba pomôcok a zariadení, ktoré zmenšujú
rozsah pobytu v nemocnici a závislosť od
profesionálnej starostlivosti o zdravie.
Potreba konzultovať o ďalšom postupe domácej
liečby seba alebo svojich blízkych.
Potreba optimalizovať dávky predpísaných
liekov u chronicky chorých bez návštevy lekára.
Potreba rady o svojpomoci pri urgentných
stavoch do času, kým nedôjde záchranka.
Mať takú úroveň schopností, aby vedel
poskytovať prvú pomoc.
Potreba rady o prevencii, ochrane zdravia
a zdravotnom poistení pri zmene prostredia –
cestovanie, dovolenka, pracovný pobyt v
zahraničí.
Aktuálne informácie pre darcov (napr. výzvy pre
darcov krvi).
Potreba informovanosti so zohľadnením
špecifickosti danej komunity: hrozbách,
prevencii, príznakoch narušenia zdravia
a moţných opatreniach pri narušení zdravia.
Potreba podpory rozhodovania o ďalšom
postupe v starostlivosti o člena komunity
v rámci komunity.
Potreba sledovania a vyhodnotenia úrovne
zdravotných parametrov členov komunity.
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1.29

1.30

1.31

1.32
1.33
1.34

Potreba systémov, aplikácií, pomôcok a
zariadení, ktoré zmenšujú rozsah závislosti
členov komunity od profesionálnej starostlivosti
o zdravie a zvyšujú rozsah komunitnej
starostlivosti o zdravie.
Potreba získania informácie o neziskových
organizáciách zameraných na oblasť
komunitnej starostlivosti o zdravie.
Potreba vzniku a členstva vo virtuálnej
komunite ľudí s podobnými zdravotnými
problémami (napr. s cystickou fibrózou).
Potreba špecifickej IT podpory znevýhodnených
komunít.
Potreba ľahkého prístupu k informáciám
o subjektoch, ktoré sú relevantné pre potreby
danej komunity (vrátane PZS).
Potreba priamej komunikácie a väzby medzi
komunitou a zloţkou poskytujúcou
ošetrovateľskú starostlivosť.
Mať informácie o rizikových faktoroch v práci a
moţnosti ich eliminácie.
Mať informácie o pracovnej zdravotnej sluţbe.
Mať informácie o ochranných pracovných
pomôckach v BOZP.
Mať informácie o povinnostiach
zamestnávateľov v oblasti BOZP.
Mať informácie o moţnostiach riešiť problémy
a nedostatky v oblasti BOZP.
Potreba informovanosti o individuálnych
rizikových faktoroch (podľa akčného plánu EU 7
hlavných: tabak, alkohol, vysoký TK, vysoká
hladina cholesterolu, nadváha, nízka
konzumácia ovocia a zeleniny, nedostatok
fyzickej aktivity).
Potreba informovanosti o externých
determinantoch zdravia, ich hodnotách (napr.
peľová situácia pre alergikov, znečistenie
v mestách, stav ozónu, kvalita pitnej vody a vôd
na kúpanie, extrémne výkyvy počasia, miesta
s výskytom kliešťov a pod.) a z toho
vyplývajúcich rizikách.
Potreba informovanosti o faktoroch práce a
pracovného prostredia a ich vplyvov na zdravie.
Potreba včasného varovania v prípade epidémií
alebo iných závaţných zdravotne relevantných
skutočností (napr. chemické či rádioaktívne
ohrozenie).
Potreba včasného upozornenia na nebezpečné
potraviny a výrobky.
Potreba identifikácie skrytých determinantov
zdravia a rozsahu ich zdravotných dopadov.
Mať moţnosť podať podnet na riešenie alebo
sťaţnosť na činnosti ovplyvňujúce alebo
ohrozujúce zdravie.
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PACS
clearing

1.36

Potreba definovania noriem, zabezpečenie ich
plnenia a kontroly v rámci BOZP.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Aby mu bola poskytnutá zdravotná
starostlivosť, ktorá minimalizuje riziko jeho
mortality, morbidity, trvalých a dočasných
následkov.
Aby si vedel vyţiadať urgentnú zdravotnú
starostlivosť pre seba alebo iných občanov
v kaţdom čase a mieste.
Aby mu bola poskytnutá urgentná zdravotná
starostlivosť aj bez jeho vedomej poţiadavky
v čo najrýchlejšom čase od výskytu potreby
tejto starostlivosti s garanciou horného
časového ohraničenia (aj v ťaţko dostupnom
teréne).
Aby mu bolo zabezpečené v prípade potreby
poskytnutie krvi resp. orgánov od darcov.
Aby mu bola poskytnutá sociálna a zdravotná
starostlivosť v čase, keď v dôsledku narušenia
zdravia sa nevie dočasne resp. trvalo sám
o seba postarať (napr. ak je nemobilný
v dôsledku zranenia).
Aby mu bola poskytnutá potrebná zdravotná
starostlivosť v čo najväčšom časovom rozpätí
(napr. v nepretrţitej pohotovostnej prevádzke
mimo ordinačných hodín), s čo najniţším
časom čakania a v dostupnej vzdialenosti od
miesta bydliska.
Aby mal moţnosť zniţovať riziko ochorenia
prostredníctvom preventívnych zdravotných
opatrení a úkonov.
Aby mu bola zabezpečená ochrana a podpora
ochrany zdravia pri prírodných katastrofách
(napr. potopy) a technologických haváriách.
Aby existovali garancie kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti.
Aby bola postupnosť činností pri poskytovaní
ZS zaznamenaná tak, aby bolo moţné
v procese auditovania spätne posúdiť
správnosť jej poskytnutia.
Aby mal moţnosť podať podnet, ak sa
domnieva, ţe zdravotná starostlivosť mu nebola
poskytnutá v adekvátnej kvalite a doţadovať sa
v prípade potvrdenia tohto faktu adekvátnej
kompenzácie.
Aby čas čakania na zdravotný výkon
(poradovník, čakacia listina) mal minimálny
vplyv na zdravotný stav.
Aby bol adekvátne informovaný o všetkých
alternatívach liečebného procesu.
Aby dostal detailné informácie o svojej chorobe,
moţných spôsoboch liečby a rizikách ešte pred
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Aby mal k dispozícii detailné informácie o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zaoberajúcich sa danou chorobou.
Aby mal čo najskôr informácie / vyrozumenie
o zdravotnom stave blízkych osôb v prípade
závaţnej zmeny ich zdravotného stavu.
Aby mal moţnosť rozhodovania v procese
poskytovania zdravotnej starostlivosti .
Aby mal moţnosť získania informácií o
kvalifikácii zdravotníckych pracovníkov, ktorí
mu poskytujú starostlivosť.
Aby mal moţnosť zosúladiť poskytovanú ZS zo
svojim hodnotovým systémom
Aby v prípade svojho rozhodnutia mal moţnosť
tráviť časť liečebného alebo rehabilitačného
procesu doma tak, aby nemal zásadnú ujmu na
poskytovanej ZS.
Potreba minimalizácie čakacích dôb (prestojov)
v jednotlivých fázach poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
Potreba získania liekov, prípravkov,
zdravotných pomôcok a sluţieb bez fyzickej
cesty za nimi.
Potreba konzultovať svoj aktuálny zdravotný
stav a ďalšie zdravotné otázky s lekárom,
lekárnikom alebo iným poskytovateľom PZS aj
bez nutnosti ich fyzickej návštevy.
Potreba informovanosti o PZS, ich dostupnosti,
ordinačných hodinách, rozsahu a kvalite
poskytovaných sluţieb.
Potreba informovanosti o dostupnosti LSPP
(lekárska sluţba prvej pomoci), ÚPS (ústavná
pohotovostná sluţba) a lekárenskej sluţby prvej
pomoci.
Mať moţnosť objednať si návštevu u lekára bez
nutnosti priameho kontaktu s PZS (lekárom).
Mať nástroj na pripomenutie dlhodobo
plánovaných návštev lekára.
Potreba anonymne sa porozprávať o svojich
problémoch s odborníkom.
Potreba informovanosti o kvalite jednotlivých
PZS vrátane personálneho a technologického
vybavenia.
Potreba informovanosti o všetkých relevantných
faktoch súvisiacich s diagnostikovanou
chorobou, vrátane informácií o kvalite
poskytovateľov ZS zaoberajúcich sa touto
chorobou.
Potreba informovanosti o výške doplatkov za
lieky a zdravotné výkony, o generikách
a alternatívach predpisovaných liekov,
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o dostupnosti liekov v lekárňach.

1.68

1.69
1.70

1.71

1.72

1.73
1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79
1.80

1.81

1.82

Potreba informovanosti o interakcii a
kontraindikácii liekov, zrozumiteľné a dobre
čitateľné PIL (Patient Information Leaflet)
a SPC (Summary of Product Characteristic) k
liekom.
Potreba informovanosti o spôsobe fungovania
s ohľadom na svoje trvalé zdravotné následky
a dopady.
Potreba skrátenia času na prístup k poskytnutiu
zdravotnej starostlivosti.
Potreba ochrany zdravotných údajov, ktoré sú
osobnými údajmi, najmä osobitnou kategóriou
osobných údajov pred narušením ich
dôvernosti.
Potreba mať k dispozícii nástroj, ktorý mu
umoţní bezpečnú komunikáciu s jednotlivými
subjektmi v eHealth.
Potreba mať k dispozícii jednoduchý a mobilný
prostriedok, ktorý umoţní autorizovaný prístup
k sluţbám eHealth so silnou autentizáciou.
Potreba práva poskytnúť časť zdravotnej
dokumentácie tretej osobe.
Potreba evidovať si históriu svojho zdravotného
stavu a subjektívnych zistení vrátane väzby na
zdravotnú dokumentáciu a potreby pruţného
prístupu k svojej zdravotnej dokumentácii.
Mať ľahko dostupné a úplné informácie
o histórii svojho očkovania, očkovania svojich
detí resp. ďalších príbuzných.
Mať svoje zdravotné údaje zhrnuté aj vo forme
vysoko dostupného PHR, s ktorým je moţné
nakladať podľa svojho uváţenia, rozširovať
o oblasť wellness, liekov a preparátov bez
lekárskeho predpisu a subjektívne záznamy.
Potreba dostupnosti svojho EHR resp. PHR aj
v zahraničí v pouţiteľnej forme, resp. mať istú
podmnoţinu preloţenú min. do hlavných
jazykov – anglicky, nemecky, francúzsky,
španielsky.
Mať moţnosť byť objednaný k špecialistovi bez
nutnosti návštevy lekára prvého kontaktu.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Občan rola poistenca)
Potreba pouţívať len jeden preukaz
zdravotného poistenia s platnosťou tak u PZS v
SR, ako aj pri ţiadosti o ošetrenie/vyšetrenie z
verejného zdravotného poistenia u PZS v
zahraničí (v čl. štátoch EÚ/EFTA).
Mať dostatok informácií k výberu ZP.
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1.91
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1.95

1.96
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Realizovať elektronicky akt poistenia u vybranej
ZP.
Zmeniť si elektronicky ZP.
Mať informácie o zdravotných výkonoch
súvisiacich so sebou a liekoch preplatených ZP.
Mať moţnosť jednoducho si overiť aktuálne
údaje týkajúce sa roly poistenca v príslušnej
poisťovni (napr. správnosť trvalého bydliska po
jeho zmene).
Mať informácie o neplatení poistného za
zdravotné poistenie zo strany zamestnávateľa.
Potreby (Občan cudzinci)
Mať moţnosť získať informácie o PZS, aj keď
neovláda slovenský jazyk.
Mať moţnosť uviesť PZS zdravotne relevantné
skutočnosti, aj keď neovláda slovenský jazyk.
Mať moţnosť porozumieť informáciám
o zdravotne relevantných skutočnostiach pri
poskytovaní ZS, aj keď neovláda slovenský
jazyk.
Mať moţnosť preukázať PZS svoj nárok na
poskytnutie ZS.
Mať moţnosť sprístupniť časti svojho EDS /
EHR PZS v zrozumiteľnej forme, aj keď sú
údaje uvedené primárne v jeho rodnom jazyku.
Potreby (Občan - občania s dysfunkciou a
starší občania)
Aby im eHealth umoţňoval zníţenie ich
sociálneho vylúčenia (napr. pripojením na
Internet, zapojením do virtuálnych komunít).
Aby im eHealth umoţňoval dosiahnuť vyššiu
mieru nezávislosti od okolia (napr. lieky cez
Internet, iné tovary cez Internet, elektronické
objednanie sa u lekára).
Aby eHealth nezvyšoval zásadne disparitu
medzi nimi a občanmi bez dysfunkcie.
Mať moţnosť vyuţívať sluţby eHealth na úrovni
čo najbliţšej úrovni osôb bez disfunkcie, mať
moţnosť preniesť poţiadavku na zabezpečenie
eHealth sluţby na inú osobu (napr. na
pracovníka call centra).
Aby pri designe eHealth sluţieb bola
zohľadnená variabilita disfunkcií.
Mať moţnosť realizovať doma rutinné
monitorovanie zdravotných parametrov /
zdravotného stavu a odoslať ich PZS.
Mať moţnosť zabezpečenia prísunu liekov bez
fyzickej návštevy lekárne.
Mať moţnosť konzultovať svoj zdravotný stav
so svojim lekárom z domáceho prostredia.
Mať moţnosť hlasového ovládania prístupu
k eHealth sluţieb.

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

Genomika

PACS
clearing

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb
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Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.103
1.104

1.105

1.106

1.107

1.108

1.109

1.110

1.111

1.112

1.113

1.114
1.115

1.116

1.117

1/2/3

Telemedicína 2/3

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

eAlokácie

Genomika

PACS
clearing

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

Mať maximálne jednoduchú, ale pritom
bezpečnú identifikáciu a autentizáciu k eHealth
sluţbám.
Mať k dispozícii zdravotnícke pomôcky
a sluţby, ktoré uľahčujú ich rutinné činnosti
v domácnosti narušené disfunkciou.
Mať k dispozícii zdravotnícke pomôcky, ktoré
minimalizujú danú dysfunkciu.
Mať k dispozícii nástroj, ktorý v prípade potreby
umoţní ich ľahkú priestorovú lokalizáciu (napr.
zablúdi, stratí orientáciu v meste, má
Alzheimerovu chorobu).
Mať k dispozícii nástroje na minimalizáciu
domácich ohrození zdravia (v rámci Intelligent
house) – napr. indikátor unikajúceho plynu,
upravené podlahy.
Mať moţnosť poskytnúť tretej strane obrazový
záznam o situácii (napr. niekto dôjde pod
zámienkou doplatkov za plyn – moţno je to
podvodník).
Mať trvalú moţnosť oznámiť PZS / záchrannej
zdravotnej sluţbe, ţe utrpeli úraz alebo iný
zdravotný postih (panic button).
Mať k dispozícii nástroje, ktoré automaticky
oznámia urgentný zdravotný stav záchrannej
zdravotnej sluţbe.
V prípade svojho rozhodnutia mať moţnosť
tráviť časť liečebného alebo rehabilitačného
procesu doma tak, aby nemali zásadnú ujmu na
poskytovanej ZS.
Mať moţnosť zniţovať svoje sociálne vylúčenie
vyuţitím sluţieb Internetu a Web 2.0 sluţieb
(chat, virtuálne komunity, denná tlač, diskusné
fóra, komunikácia so vzdialenými známymi a
príbuznými ...).
Mať k dispozícii nástroj na manaţment spotreby
liekov doma (sledovanie dávkovania,
zabránenie vynechania dávok resp. opätovné
pouţitie dávky).
Mať k dispozícii nástroj na pripomínanie úloh
a povinností (napr. eReminder z NZP).
Potreby (Poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti)
Mať moţnosť rýchlej a jednoznačnej
identifikácie ošetrovanej osoby.
Mať moţnosť rýchlo a dôveryhodne overiť si /
získať všetky relevantné informácie súvisiace
s rolou ošetrovanej osoby ako poistenca.
Mať rýchly a spoľahlivý systém overenia si
potenciálnej preplatiteľnosti plánovaného
zdravotného výkonu u príslušnej ZP.
Mať moţnosť zaznamenať, zálohovať a
archivovať a opätovne vyuţívať základné údaje
o ošetrovanej osobe.

1/2/3

1.102

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb
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Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.118

1.119

1.120

1.121

1.122

1.123

1.124

1.125

1.126
1.127

1.128

1.129

Mať moţnosť vyuţívať informačné a
komunikačné technológie (telefón, mobil, fax,
internet, e-mail, ICQ, kopírky, ostatné) pre
zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej
starostlivosti.
Mať k dispozícii spoľahlivý, rýchly a
dôveryhodný kanál pre výmenu dokumentov a
výkazov so ZP, NCZI, ÚDZS, MZ, ŠÚ, ÚVZ,
prípadne s inými subjektmi v eHealth.
Potreba prepojenia s inými PZS a laboratóriami
pre zdieľanie údajov v reálnom čase, napr.
výsledky testov, laboratórnych vyšetrení a pod.
Potreba voľnej komunikácie neštruktúrovaného
obsahu (mail, obrázky, voľný text, dokumenty,
obraz, zvuk) so všetkými profesionálnymi
pracovníkmi v rámci eHealth.
Mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
rýchly prístup k všetkým relevantným
skutočnostiam súvisiacich so zdravotným
stavom pacienta s ohľadom na práve
realizovaný zdravotný výkon (príncíp need-toknow).
Mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
rýchly prístup k vedecky relevantným
poznatkom súvisiacich s aktuálne realizovaným
zdravotným výkonom (EBM podpora, systémy
podpory rozhodovania, vyhľadávania).
Mať zdravotné záznamy o pacientoch
zabezpečené tak, aby nedošlo k narušeniu ich
dôvernosti, dostupnosti, integrity.
Mať takú IT podporu, aby raz zadané údaje
nebolo potrebné opäť zadávať a aby práca
s papierovými dokumentmi bola minimalizovaná
len na zákonom vyţadovaný rozsah.
Mať rýchly prístup k integrovaným registrom /
číselníkom obsahujúcim potrebné údaje pre
plnenie úloh v poskytovaní ZS.
Mať napojenie a prístup na ďalšie centrálne
eHealth sluţby.
Mať pri poskytovaní ZS moţnosť on-line
overenia platnosti preukazu zdravotného
poistenia v SR / nároku pacienta na poskytnutie
vecnej dávky z verejného zdravotného
poistenia u cudzích št. príslušníkov z krajín
EÚ/EFTA pri ich ţiadosti o ošetrenie/vyšetrenie
u PZS v SR.
Mať moţnosť vykázať poskytnutú zdravotnú
starostlivosť ako sluţbu, vrátane jej reálnej
ceny formou elektronickej faktúry za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť voči existujúcemu účtu
platcu – poisťovne, či subjektu na
medzinárodnej úrovni u cudzích št. príslušníkov
z krajín EÚ/EFTA.

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

Genomika

PACS
clearing

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

X

Telemedicína 2/3

1/2/3

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb
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Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.135

1.136

1.137
1.138
1.139
1.140

1.141

1.142

1.143

1.144

Mať rýchlo dostupné a štruktúrované informácie
o pacientovi (alergiách a ich prejavoch v
minulosti, prekonaných infekčných ochoreniach,
uţívaní návykových látok, atď.)
Mať rýchlo dostupný prístup ku čitateľným,
štruktúrovaným a autentickým údajom z
ambulantnej karty pacienta, prepúšťacím
správam z hospitalizácií, histórii doterajšej
liečby s aktuálnou súčasnou medikáciou a
vyznačením lekára, ktorý ju ordinoval,...

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

Genomika

PACS
clearing

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1.134

Telemedicína 2/3

1.133

1/2/3

1.132

eAlokácie

1.131

Potreba sémantickej interoperability (na báze
jednotnej terminológie) medzi všetkými PZS
a zdravotníckymi pracovníkmi v SR.
Potreba istej miery sémantickej interoperability
v rámci EÚ (min. voči angličtine).
Potreba jednotných formátov zdravotných
záznamov a výkazov pre ZP a štatistické účely
z dôvodov interoperability a zníţenia
administratívneho zaťaţenia.
Mať moţnosť objednávania pacientov bez
nutnosti ich fyzickej prítomnosti v čase
objednania.
Minimalizácia administratívnych úkonov
vykonávaných na úkor poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
Mať prístup k štatistickému zhodnoteniu
incidencie ochorení, výskytu neţiaducich
účinkov, komplikácií v rámci vlastných ošetrení
a ordinácií liečby alebo medicínskych zákrokov
– operácií a porovnať ich s celosvetovými
smerodajnými priemermi – spätná väzba voči
vlastnej činnosti.
Mať prístup k zhodnoteniu periodicity prevencie
a depistáţe – s pozvaním konkrétnych
pacientov na preventívnu prehliadku v rámci
spádového regiónu, ak nebola prevedená, resp.
opomenutá.
Mať prístup k informáciám o výskyte určitého
liečiva v lekárňach.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Mať k dispozícii nástroje na monitorovanie,
hodnotenie a plánovanie ľudských zdrojov v
rámci poskytovanej ZS.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
pregraduálneho a ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov.
Potreba integrácie aktivít zamestnávateľov,
komôr a vzdelávacích ustanovizní v oblasti
poskytovania a hodnotenia kvality sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Potreby (PZS-ambulantná starostlivosť)

1/2/3

1.130

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb
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Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.148

1.149

1.150

1.151

1.152

1.153

1.154
1.155

1.156
1.157
1.158

Mať garantované spojenie medzi subjektmi
záchrannej zdravotnej sluţby.
Mať zabezpečenú koordináciu s ostatnými
zloţkami IZS.
Mať k dispozícii nástroje na minimalizáciu
falošných poplachov (anonym, neoprávnená
potreba záchrannej sluţby).

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

2/3

1.147

X

PACS
clearing

1.146

Mať rýchly prístup k histórii a autentickým
výsledkom (biochemických a hematologických
vyšetrení, EKG, RTG, CT, NMR zobrazovacích
vyšetrení, atď.)
Mať moţnosť realizovať poţiadavku na odborné
vyšetrenie pacienta (Referral) v elektronickej
podobe.
Mať moţnosť prístupu k vzdialeným obrazovým
informáciám súvisiacim so zdravotným stavom
pacienta priamo z ambulancie.
Mať k dispozícii informačný systém na tvorbu
elektronického záznamu o vyšetrení pacienta
(EMR), v ktorom bude moţné zapísať,
archivovať a dôverne zdieľať v rámci EHR
výsledný záznam o tejto epizóde starostlivosti
(subjektívne, objektívne, realizované
vyšetrenia, výsledky vyšetrení, diagnostické
závery, terapia, odporučenia, predpísané lieky,
pomôcky, iné).
Mať k dispozícii informáciu o najbliţšej osobe,
ktorú moţno kontaktovať (meno, priezvisko
a tel. číslo).
Mať rýchly prístup k prehľadu dispenzárnej
evidencie pacientov s následným
manaţmentom liečby.
Mať prístup k evidencii prevedených povinných
očkovaní s vyhľadaním absentujúcich –
automatický výzva na predvolanie.
Mať prístup k evidencii lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu ku zdraviu
a vo vzťahu k práci, s kontrolou nevykonaných
prehliadok a automatickou výzvou na
predvolanie (plánovaním prehliadok).
Mať prístup k špecifickým zdravotným
informáciám rodinných príslušníkov s
následnou depistáţou a vyšetrením moţného
rizika ( napr. embólie v niţšom veku, IM v
niţšom veku – vrodené hypercholesterolémie a
pod. ). Potreba v systéme identifikovať a
zhodnotiť genealogické väzby medzi
príbuznými – genealogický modul.
Mať prístup / moţnosť evidencie expozícií a
rizík v pracovnom prostredí pacienta.
Mať moţnosť hlásenia neţiadúcich účinkov
liekov kompetentnému orgánu.
Potreby (PZS-záchranná zdravotná sluţba)

Genomika

1.145

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb
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Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.159
1.160
1.161
1.162
1.163

1.164

1.165
1.166
1.167

1.168

1.169

1.170

1.171

1.172

1.173

1.174

1.175
1.176

Mať moţnosť garantovať dostupnosť liniek
tiesňového volania.
Mať moţnosť rýchlej lokalizácie volajúcej osoby
(resp. jej mobilu / pevnej linky).
Mať k dispozícii informácie o moţných
prekáţkach pri výjazde k pacientovi.
Mať k dispozícii nástroje na výber časovo
najefektívnejšej trasy k pacientovi.
Mať k dispozícii informácie o moţných rizikách
a ich zníţení v mieste zásahu (napr.
v chemickej továrni).
Mať čo najskôr informácie o predpokladanom
počte postihnutých a závaţnosti postihnutia (pri
nehode s hromadným postihnutím osôb).
Mať k dispozícii kontakty na príbuzných
postihnutých osôb za účelom oznámenia
o udalosti, zdravotnom stave a mieste odvozu.
Mať k dispozícii informácie o aktuálnej polohe
staníc ZZS (GPS).
Zistiť čím skôr identitu potenciálnych pacientov
(napr. uţ v čase hlásenia na operačné
stredisko).
Mať rýchly prístup k údajom/informáciám
pacienta (EDS – Emergency data Set)
zachraňujúcim ţivot a zniţujúcim riziko
chybného rozhodnutia.
Ak sa podarilo zistiť identitu potenciálneho
pacienta, mať k dispozícii jeho subEDS (časť
EDS s relevantnými údajmi pre zásah) uţ
počas výjazdu na miesto.
Mať moţnosť rýchleho zistenia / potvrdenia /
stotoţnenia identity nekomunikujúcej osoby s
vyššie uvedenými údajmi.
Mať moţnosť poskytnúť konzultačnú podporu
prítomným pri osobe v stave potreby urgentnej
starostlivosti do príchodu záchrannej sluţby na
základe definovaných a schválených manuálov
(guidelines).
Mať moţnosť rýchlo identifikovať počet osôb
v zóne ohrozenia (pri nehode s hromadným
postihnutím osôb, pri krízovom stave).
Mať moţnosť konzultácie v prednemocničnej
starostlivosti so špecialistom s moţnosťou
prenosu dát z monitoringu k špecialistovi
s cieľom odporúčať ďalší postup zo strany
špecialistu.
Mať informačné zabezpečenie auditovateľnosti
priebehu poskytnutia prednemocničnej
zdravotnej starostlivosti a vytvorenia
prednemocničnej časti EHR.
Mať nástroje na rýchle určenie optimálnej
nemocnice na príjem daného pacienta.
V prípade hromadnej nehody mať k dispozícii
nástroje na rýchle plánovanie distribúcie
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pacientov do viacerých nemocníc.

1.177

1.178
1.179
1.180
1.181

1.182

1.183

1.184

1.185
1.186

1.187

1.188

1.189

Mať informačné zabezpečenie súčinnosti s
nemocnicou, do ktorej je vezený urgentný
pacient (vrátane elektronického odovzdania
údajov).
Zabezpečenie interoperability IS IZS, NZS
a eHealth.
Mať moţnosť poskytovať informácie občanom
(napr. na NZP).
Mať moţnosť vzdelávať občanov (prvá pomoc,
postup pri hromadnej nehode).
Pre kaţdé moţné narušenie činnosti ZZS mať
v rámci plánovania kontinuity činností
pripravené záloţné riešenie.
Potreby (PZS-ústavná starostlivosť)
Mať rýchlo dostupné a štruktúrované informácie
o pacientovi (alergiách a ich prejavoch v
minulosti, prekonaných infekčných ochoreniach,
uţívaní návykových látok, atď.)
Mať rýchlo dostupný prístup k čitateľným,
štruktúrovaným a autentickým údajom z
ambulantnej karty pacienta, prepúšťacím
správam z hospitalizácií, histórii doterajšej
liečby s aktuálnou medikáciou a vyznačením
lekára, ktorý ju ordinoval.
Mať rýchly prístup k histórii a autentickým
výsledkom biochemických a hematologických
vyšetrení, EKG, RTG, CT, NMR zobrazovacích
vyšetrení, endoskopických vyšetrení,
cytologických a histopatologických vyšetrení.
Mať moţnosť realizovať poţiadavku na odborné
vyšetrenie pacienta (Referral) v elektronickej
podobe.
Mať moţnosť organizovať konzílium aj s fyzicky
vzdialenými špecialistami.
Mať moţnosť prístupu k obrazovým
informáciám súvisiacim so zdravotným stavom
pacienta priamo z ambulancie elektronickou
formou.
Mať k dispozícii informačný systém na tvorbu
elektronického záznamu o vyšetrení pacienta
(EMR) v ktorom bude moţné zapísať,
archivovať a dôverne zdieľať v rámci EHR
výsledný záznam o epizóde ambulantnej
starostlivosti (subjektívne, objektívne,
realizované vyšetrenia, výsledky vyšetrení,
diagnostické závery, terapia, odporučenia,
predpísané lieky, pomôcky, iné).
Mať k dispozícii informáciu o najbliţšej osobe,
ktorú moţno kontaktovať (meno, priezvisko,
adresu a tel. číslo).
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Európska únia

1.190

1.191

1.192
1.193

1.194

1.195

1.196

1.197

1.198

Mať k dispozícii informačný systém pre
elektronické vedenie dokumentácie pacienta na
lôţku – diagnosticko-terapeutický plán pre
hospitalizáciu, informovaný súhlas pacienta s
navrhnutým plánom, denný dekurz, denná
liečba, plán vyšetrení, výsledky laboratórnych
vyšetrení (elektronické prepojenie a posielanie
výsledkov s vyznačením a zdôraznením
patologických hodnôt), výsledky zobrazovacích
vyšetrení (PACS systém), elektronické
ţiadanky na príslušné konziliárne a iné
vyšetrenia, generovanie prepúšťacích správ,
archív doterajšej dokumentácie pacienta s
uchovávaním dát minimálne 20 rokov.
Mať dôsledný záznam medikácie a ŠZM na
meno a rodné číslo pacienta z pohľadu presnej
evidencie týchto nákladov na liečbu a
diagnostiku pacienta s prepojením na liekový
formulár, formulár antibiotík, príp. formulár
ŠZM s informáciou o skladových zásobách.
Vhodné je prepojenie s ekonomickým
softvérom na generovanie mimoriadne finančne
náročnej liečby.
Mať prístup k databáze registrovaných liekov,
prípadne aj s hodnotiacim softvérom
kombinačnej liečby.
Mať prístup / moţnosť evidencie expozícií a
rizík v pracovnom prostredí pacienta.
Pri ukončení hospitalizácie mať moţnosť
prostredníctvom informačného systému
vykonať nad databázami elektronické
spracovanie údajov o diagnózach, realizovanej
liečbe, nákladoch na liečbu, trvaní
hospitalizácie, indikátoroch kvality pre ústavné
zariadenie, štatistických hláseniach, akútnej a
plánovanej zdravotnej starostlivosti.
Mať k dispozícii systém elektronického
bodovania a fakturácie vo vzťahu k poisťovniam
s cieľom vylúčiť chybovosť pri tomto procese.
Pri plánovaných hospitalizáciách mať moţnosť
elektronicky prezerať a následne konzultovať s
poisťovňou čakacie listiny, plánovať operačné
výkony.
Mať informačné prepojenie medzi zdravotnou
záchrannou sluţbou a príslušnými štruktúrami
v nemocnici (urgentný príjem, JIS, chirurgia, ...)
uţ od okamihu výjazdu sanitky.
Mať k dispozícii systém na automatizáciu
generovania dokumentov a formulárov
v medicínskej praxi – napr. prepúšťaciu správu,
výmenný lístok, výpis zo zdravotnej
dokumentácie.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.200

1.201

1.202

1.203

1.204
1.205
1.206
1.207
1.208

1.209

1.210

1.211

1.212

1.213

Mať nástroje na jednoznačnú identifikáciu
poistenca, príslušného PZS a predpísanej
poloţky.
Mať rýchly a bezpečný prístup k centrálnej
databáze receptov s vyuţitím sluţieb verejného
úloţiska.
Mať moţnosť bezpečne komunikovať s
ostatnými PZS a ZP a vymieňať si súbory
podpísané ZEP.
Mať moţnosť poskytovať nové lekárenské
sluţby vyuţitím moderných informačných
a komunikačných techológií (napr. cez NZP).
Existencie histórie liekovej terapie pacienta
a moţnosť autorizovaného prístupu k tejto
histórii v rámci eMedikácie.
Mať prístup k potrebným údajom z EDS.
Nastaviť akreditačný a certifikačný proces pre
IS lekární tak, aby IS neumoţňoval neetické a
nezákonné činnosti.
Poskytnúť PZS prístup k informácii o
prítomnosti určitého liečivá v konkrétnej lekárni.
Mať moţnosť hlásenia neţiadúcich účinkov
liekov kompetentnému orgánu.
Potreby (PZS-Národná transfúzna sluţba)
Mať moţnosť jednoznačnej identifikácie
potenciálneho darcu.
Mať k dispozícii informácie súvisiace
s uskutočneným resp. zamietnutým úkonom
darovania na úrovni Národného registra darcov
krvi.
Mať moţnosť overiť výskyt darcu v Národnom
registri vyradených darcov.
Mať v procese darovania krvi nezávislý prístup
k všetkým relevantným skutočnostiam
súvisiacich so zdravotným stavom darcu
s ohľadom na práve realizovaný odber.
Zabezpečiť autorizovaný súhlas darcu
s odberom.
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1.199

Mať k dispozícii informačnú infraštruktúru, ktorá
pre manaţment PZS zabezpečí aktualizáciu
liekových, antibiotických a ŠZM formulárov,
pasportizáciu prístrojového vybavenia, prehľad
o zásobách krvnej banky, aktualizáciu
sadzobníka výkonov a kalkulačných listov
výkonov, prehľad o ekonomike nákladových
stredísk, prehľad o stave a počte pacientov a
lôţok, informácie o potrebe zdrojov na určené
obdobie, hlásenie neţiadúcich účinkov liekov
kompetentnému orgánu, systém sledovania
kvality poskytovania ZS.
Potreby (PZS-lekárenská starostlivosť)
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.214

1.215

1.216

1.217

1.218

1.219

1.220
1.221

1.222

1.223

1.224

1.225
1.226
1.227

Mať záznamy o darcoch zabezpečené tak, aby
nedošlo k narušeniu ich dôvernosti,
dostupnosti, integrity.
Mať moţnosť prijať elektronickú poţiadavku na
vyšetrenie biologického materiálu pacienta
realizovanú formou ţiadanky od iného PZS
a mať moţnosť vrátiť výsledky vyšetrenia
elektronickou formou inému PZS.
Mať moţnosť elektronickej komunikácie so
zdravotnou poisťovňou (vykázané výkony, limity
a pod.)
Mať moţnosť prijať elektronickú poţiadavku na
vyšetrenie skúšky kompatibility biologického
materiálu pacienta s konkrétnym transfúznym
prípravkom a mať moţnosť vrátiť výsledky
vyšetrenia elektronickou formou inému PZS
Mať zabezpečenú integritu relevantných väzieb
a moţnosť jej monitorovania : atribúty
transfúzneho prípravku - transfúzny prípravok príjemca tranzfúzneho prípravku - skúška
kompatibility - transfúzny prípravok - vyšetrenia
odberu.
Mať moţnosť poskytnúť relevantné údaje
o expedovaných transfúznych prípravkoch,
ktoré by boli vyuţiteľné pre iných PZS –
momentálne krvné banky nemocníc.
Potreby (Zdravotnícki pracovníci)
Aby mu PZS zabezpečil vstupy v rozsahu
uvedenom v časti potrieb PZS a potrebnom na
výkon jeho odbornej činnosti.
Mať zabezpečený rýchly prístup k
autorizovaným odborným informáciám
Mať zabezpečenú komunikáciu s vnútorným
prostredím u poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti prostredníctvom komunikačného
nástroja.
Mať zabezpečenú komunikáciu s externým
prostredím prostredníctvom komunikačného
nástroja.
Mať moţnosť vzdelávať sa prostredníctvom
organizovaného štúdia, eLearningu,
elektronických kniţníc, kalógu štandardných
diagnostických a terapeutických postupov,
konferencií / telekonferencií / videokonferencií.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Mať moţnosť rýchleho prístupu k štandardom
vzdelávania a podmienkam účasti na odbornom
vzdelávaní a príprave.
Potreby (Zdravotné poisťovne)

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

Genomika

PACS
clearing

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

18

Sprostredkovateľský orgán OPIS
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.228

1.229

1.230

1.231

1.232

1.233

1.234

1.235

1.236

1.237

1.238

1.239
1.240
1.241
1.242

Mať k dispozícii spoľahlivý, rýchly a
dôveryhodný kanál pre výmenu dokumentov s
PZS, NCZI, ÚDZS, MZ, ŠÚ, prípadne s inými
subjektmi v eHealth.
V súlade s pripravovaným systémom EESSI
Európskej komisie umoţniť ZP elektronizáciu
výstupov (= vstupy pre ÚDZS) pre SED na
základe budúceho Akčného plánu k zavedeniu
EESSI v SR.
Potreba existencie návrhu národnej stratégie
napojenia dotknutých inštitúcií na Access Point
v SR.
Pre efektívne fungovanie zdravotných poisťovní
zabezpečenie čo najvyššej validity a úplnosti
dát o jej poistencoch, platiteľoch a určení
platiteľa poistného v celom intervale poistenia
poistenca v jeho príslušnej zdravotnej
poisťovni.
Potreba prístupu k údajom, na základe ktorých
je moţné určiť platiteľa poistného ako aj
zabezpečiť aktuálnosť dát a to so zreteľom na
poistenca, platiteľa poistného v ohľade
oznamovania jednej skutočnosti duplicitne vo
viacerých inštitúciách.
Potreba jednoznačnej identifikácie subjektov
systému zdravotného poistenia – poistencov,
platiteľov poistného, PZS.
Potreba identifikácie, autorizácie a autentizácie
pacienta a PZS v procese poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
Potreba realizácie preskripcie v takej forme,
aby minimalizovala interakcie a kontraindikácie,
neoprávnenú preskripciu.
Potreba zdieľania informácii o zdravotnom
stave pacienta, výsledkoch diagnostického
procesu a poskytnutej ZS jednotlivými PZS
s cieľom zvýšiť efektivitu poskytovania ZS.
Potreba existencie efektívneho systému
objednávania ďalšej ZS z dôvodu koordinácie
liečby viacerými PZS .
Potreba zjednodušenia a urýchlenia
schvaľovacej a povoľovacej procedúry urýchlenie poskytnutia ZS v prípadoch
podliehajúcich predchádzajúcemu súhlasu ZP .
Potreba ľahko dostupnej informácie o aktuálne
hospitalizovaných poistencoch.
Potreba spracovaných, schválených a pre PZS
dostupných štandardizovaných diagnostických
a liečebných postupov.
Potreba zjednodušenia a urýchlenia
predkladania výkazov o poskytnutej ZS.
Potreba zjednocovania kódovania, redukcie
počtu chýb vo vykazovaní poskytnutej ZS.
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.243

1.244

1.245

1.246
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1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258

1.259

1.260
1.261
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1.263
1.264
1.265

Potreba elektronickej fakturácie vykázanej
zdravotnej starostlivosti medzi PZS a ZP, bez
nutnosti pouţívať papierové médium.
Umoţniť revíznym pracovníkom ZP (lekár,
farmaceut) elektronický prístup k zdravotnej
dokumentácii poistenca, výsledkom
realizovaných vyšetrení.
Potreba prístupu k výskytu jednotlivých
nozologických jednotiek ochorení v porovnaní
s celosvetovými štatistikami – za účelom
optimalizácie siete a vytvorenia minimiálnej
siete v poskytovaní zdravotnej starostlivosti –
eliminácia „overtreatmentu“.
Mať k dispozícii údaje o vybavení
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
zdravotníckou technikou.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Mať prístup do registra obyvateľov SR.
Mať prístup k údajom Sociálnej poisťovne.
Mať prístup k údajom Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Mať prístup do registra študentov SR.
Mať prístup do registra poskytovaných
sociálnych dávok štátom.
Mať prístup do registra organizácii Štatistického
úradu SR.
Mať prístup do registra Daňového úradu SR.
Mať prístup do registra Ţivnostenského registra
Ministerstva vnútra SR.
Mať prístup do registra uchádzačov
o zamestnanie.
Moţnosť zdravotných poisťovní informovať
poistencov a platiteľov o ich povinnostiach voči
zdravotnej poisťovni.
Mať moţnosť on-line overiť si korektnosť
prihlášky na zdravotné poistenie, t.j. ţe
v danom čase nie je ţiaden konflikt s inou
prihláškou.
Príjmať, identifikovať a vymáhať platby
poistného aj v elektronickej podobe.
Príjmať elektronické dávky od platiteľov
poistného v právne relevantnej podobe.
Mať schopnosť komunikovať so všetkými
platiteľmi poistného elektronickým spôsobom.
Mať schopnosť elektronicky komunikovať s
ÚDZS.
Mať elektronické prepojenie s daňovou
správou.
Mať elektronické prepojenie so ţivnostenskými
úradmi.
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.266

1.267

1.268

1.269

1.270

1.271
1.272

1.273
1.274
1.275
1.276
1.277

1.278

1.279

1.280

1.281

Mať elektronické prepojenie s centrálnymi
registrami verejnej správy.
Mať rýchly prístup k informáciám o dopravných
nehodách, pri ktorých došlo k poškodeniu
zdravia poistencov zdravotnej poisťovne (MV
SR).
Mať prístup k informáciám o úmyselnom
poškodení zdravia poistencov zdravotnej
poisťovne (v dôsledku cieleného alebo
nedbanlivostného konania tretej osoby).
Mať elektronické prepojenie s centrálnymi
registrami verejnej správy.
Mať moţnosť sprostredkovať sprístupnenie
zdravotných informácií poistenca (zo zdravotnej
dokumentácie aj zo subjektívnych zdrojov)
v laicky čitateľnej forme poistencovi, osobe
ktorej poistenec dôveruje, s moţnosťou
interaktívnej konzultácie s revíznym lekárom
poisťovne
Mať moţnosť efektívne elektronicky
komunikovať s platiteľmi poistného.
Mať moţnosť poskytnúť poistencovi overiť
interaktívne (on-line) informácie o moţnostiach
plánovanej zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť realizovať transparentný on-line
manaţment čakacích listín súvisiacich s
plánovanou zdravotnou starostlivosťou.
Mať elektronické prepojenie s centrálnymi
registrami verejnej správy.
Mať rýchly prístup k výsledkom analýz stavu a
vplyvov na zdravotný stav populácie a iných
poskytovaných sluţieb ÚVZ.
Mať moţnosť efektívne monitorovať dostupnosť
zdravotnej starostlivosti.
Mať rýchly prístup k informáciám z hodnotení
dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť efektívne komunikovať s
poskytovateľom vo veciach vykázanej
a poskytnutej zdravotnej starostlivosti (on-line
syntaktická a sémantická kontrola zasielaných
riadkov dávok o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti).
Mať moţnosť poskytnúť on-line konzultáciu
finančných ako aj odborných súvislostí pri
poskytovaní finančne náročnej zdravotnej
starostlivosti.
Mať moţnosť prístupu k zdravotnej
dokumentácii poistenca, ktorého poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti navrhuje zaradiť na
dispenzarizáciu.
Mať moţnosť poskytnúť on-line konzultáciu
finančných ako aj odborných súvislostí pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
poistencom zdravotnej poisťovne, ktorí sú
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zaradení na dispenzarizáciu.

1.282

1.283

1.284
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1.288

1.289
1.290

1.291

1.292

1.293

1.294

Mať prístup k akútnym výkonom poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ktoré boli poskytnuté
poistencovi zdravotnej poisťovne s minimálnym
časovým odstupom od samotného poskytnutia
(optimálne online).
Mať moţnosť pruţnej elektronickej komunikácie
s PZS pri procese plánovania a schvaľovania
elektívnej zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť prístupu k zdravotnej
dokumentácii vedenej poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti o poistencoch
zdravotnej poisťovne.
Mať moţnosť hodnotiť výkony poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti z pohľadu rôznych
dimenzií
Mať informácie o stave determinantov zdravia v
jednotlivých regiónoch
Mať prístup k stanoveným diagnózam pre
poistencov zdravotnej poisťovne na obecnej,
regionálnej a národnej úrovni
Potreby (ÚDZS)
Proaktívny dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou podmienený on-line
dostupnosťou údajov o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti a zdravotnom stave.
Monitorovanie účinnosti opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov.
Proaktívny dohľad nad verejným zdravotným
poistením a jeho plnením.
On-line prepojenie zoznamov vedených ÚDZS
s ostatnými zdravotníckymi systémami pre
zabezpečenie jednoznačnej identifikácie
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
poistencov / pacientov a platiteľov poistného.
Pri riešení jednotlivých podnetov získať z
auditovacích záznamov dostatok podkladov k
rýchlym a relevantným rozhodnutiam.
Posilnenie integračnej a analytickej funkcie
ÚDZS vo vzťahu k zdravotným poisťovniam s
cieľom odhaľovania negatívnych dopadov na
financovanie zdravotnej starostlivosti.
Potreba zabezpečiť kompatibilitu s
informačnými systémami zdravotných poisťovní
MZ SR, ÚVZ a NCZI.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.295
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Pre funkciu prideľovania kódov poskytovateľov
ZS prepojenie na ostatné zloţky štátnej správy
a samosprávy, inštitúcie kompetentné vydávať
povolenia pre jednotlivé druhy zdravotníckych
zariadení a inštitúcie kompetentné vykonávať
kontroly v týchto zariadeniach. Prepojenie na
ZP a ich registre zmluvných vzťahov.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreba prepojenia na Ministerstvo
zdravotníctva SR, jeho databázy, registre a
pracovníkov za účelom zrýchlenia toku
informácií v legislatívnom procese, metodických
usmerneniach a komunikácie pri prípravách
materiálov.
Potreba zabezpečiť odborné podklady na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr.
lessons learned, nové trendy, problémy,
pochybenia).
Potreba zabezpečiť odborné podklady na
posúdenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti
vo vzťahu k štandardným diagnostickým
postupom a štandardným terapeutickým
postupom z domácich aj zahraničných zdrojov.
Potreba zabezpečiť odborné podklady a systém
na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a výkon dohľadu nad ZP.
Potreba zabezpečiť podklady pre koordináciu
vecných dávok zdravotnej starostlivosti.
Potreba zabezpečiť odborné podklady pre
koordináciu poskytovania zdravotnej
starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej
správy.
Potreba zabezpečiť odborné podklady na
medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.
Stať sa partnerom všetkým oprávneným
subjektom v SR (na úrovni rezortu, vrátane
subjektov s medzirezortným pôsobením) pri
poskytovaní objektívnych údajov súvisiacich so
zdravotnou starostlivosťou obyvateľov a údajov
o ich zdravotnom stave.
Mať k dispozícii o údaje o vybavení
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
zdravotníckou technikou.
Mať moţnosť monitorovať dostupnosť
zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť hodnotiť dostupnosť zdravotnej
starostlivosti.
Mať prístup k informáciám o ľudských zdrojoch
PZS.
Mať moţnosť vzdelania v oblasti informatiky,
vyuţitia metód štatistiky, štatistického a
priestorového modelovania.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.310
1.311
1.312
1.313
1.314

1.315

1.316
1.317
1.318
1.319
1.320
1.321
1.322
1.323
1.324
1.325

1.326

1.327

1.328

1.329
1.330

Mať moţnosť prístupu k hodnoteniu kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť prístupu k hodnoteniu kvality
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť monitorovať finančné náklady na
poskytovanú zdravotnú starostlivosť.
Mať moţnosť prístupu k analýzam efektivity
poskytovanej ZS.
Mať moţnosť prístupu k analýzam vplyvu
kvality PZS na zdravotný stav populácie.
Mať prístup do REGOB – register obyvateľstva
(novonarodené deti vs. výkony očkovania,
náhodné výbery pre prierezové populačné
štúdie).
Potreby (Verejné zdravotníctvo)
Mať informácie o zdravotnom stave populácie.
Mať moţnosť analyzovať zdravotný stav
populácie a jej podskupín.
Mať prístup k údajom zdravotných poisťovní
týkajúcich sa diagnóz.
Mať prístup k údajom z registrov pacientov so
stanovenými diagnózami na obecnej,
regionálnej a národnej úrovni.
Mať prístup k výkonom PZS a výsledkom
pracovnej zdravotnej sluţby.
Mať k dispozícii údaje o vybavení
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
zdravotníckou technikou.
Mať moţnosť hodnotiť výkony PZS z pohľadu
rôznych dimenzií.
Mať moţnosť získavať údaje pre hodnotenie
dopadov faktorov ţivotného a pracovného
prostredia na zdravie.
Mať informácie o demografii a sociálnoekonomických faktoroch.
Mať prístup k údajom o úmrtnosti (z listov o
prehliadke), mať moţnosť monitorovať akútnu
úmrtnosť.
Mať moţnosť hodnotiť dopady determinantov
zdravia (faktorov ţivotného a pracovného
prostredia, ţivotného štýlu, socio-ekonomických
a genetických faktorov, zdravotnej starostlivosti)
na zdravie.
Mať moţnosť monitorovať stav determinantov
zdravia v jednotlivých regiónoch na základe
objektívnych údajov.
Mať moţnosť získavať, zbierať a vyuţívať
výsledky objektivizácie faktorov ţivotných a
pracovných podmienok.
Mať moţnosť monitorovať záťaţ populácie a jej
skupín chemickými a fyzikálnymi faktormi
prostredia – biomonitoring.
Mať moţnosť monitorovať pracovné podmienky
a faktory pracovného prostredia.

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

Genomika

PACS
clearing

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.331
1.332
1.333
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1.336

1.337
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1.343
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1.345
1.346
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1.350
1.351
1.352
1.353
1.354
1.355

Mať prístup k výsledkom lekárskej
mikrobiológie / NRC.
Mať prístup k údajom o prípadoch prenosných
ochorení, mať moţnosť vyhodnocovať
epidemiologickú situáciu.
Mať prístup k informáciám v zmysle
medzinárodných zdravotných predpisov.
Mať moţnosť monitorovať stav ţivotného
prostredia / mať prístup k informáciám o stave
ŢP z rezortu ŢP.
Mať prístup k informáciám o vodárenskej
infraštruktúre (zdroje vody, vodovody,
kanalizácia, ČOV) rezortu ŢP.
Mať prístup k informáciám o aplikácií hnojív,
prípravkov na ochranu rastlín, čistiarenských
kalov (rezort pôdohospodárstva).
Mať IT podporu pre ochranu zdravia
spotrebiteľa (potraviny, kozmetické výrobky,
potravinárske zariadenia) a spoluprácu s inými
rezortami v tejto oblasti.
Mať IT podporu pre radiačnú ochranu.
Mať prepojenie na systém veterinárneho
dohľadu.
Mať prepojenie na register chemických látok a
prípravkov a biocídov.
Mať moţnosť analyzovať dopady na zdravie
pomocou metód štatistického modelovania a
priestorového modelovania (GIS technológií).
Mať moţnosť hodnotiť dopady na zdravie (HIA
– Health Impact Assesment).
Mať moţnosť zverejňovať hrozby, ohrozenia a
dopady pomocou GIS technológií.
Mať moţnosť komunikovať a koordinovať s
príslušnými rezortami v prípade ohrozenia.
Zabezpečiť výkon medzinárodných zdravotných
predpisov (IHR).
Spolupráca na programoch ochrany a podpory
zdravia.
Hodnotenie výsledkov programov ochrany a
podpory zdravia.
Sociálna spoluúčasť a posilnenie občanov.
Moţnosť identifikovať sociálne slabé skupiny
občanov.
Komunikovať s príslušným rezortom.
Mať elektronickú podporu pre štátny zdravotný
dozor.
Mať prístup k výsledkom analýz stavu a vplyvov
na zdravotný stav populácie.
Mať moţnosť monitorovať dostupnosť
zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť hodnotiť dostupnosť zdravotnej
starostlivosti.
Mať prístup k informáciám o ľudských zdrojoch
PZS.

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

Genomika

PACS
clearing

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR: Príloha 1 – Závislosti aplikácií a potrieb

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.356
1.357

1.358

1.359
1.360
1.361
1.362
1.363
1.364
1.365

1.366
1.367
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1.369
1.370

1.371

1.372
1.373
1.374
1.375

1.376

Mať moţnosť evidovať údaje o ľudských
zdrojoch verejného zdravotníctva
Mať moţnosť efektívne rozvíjať a sledovať
vzdelávanie a úroveň ľudských zdrojov.
Mať moţnosť vzdelania v oblasti informatiky,
moderných epidemiologických metód, vyuţitia
metód štatistiky, štatistického a priestorového
modelovania pre potreby verejného
zdravotníctva.
Mať moţnosti monitorovať kvalitu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosti monitorovať kvalitu
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Mať moţnosť monitorovať finančné náklady na
poskytovanú zdravotnú starostlivosť.
Mať moţnosť analyzovať efektivitu
poskytovanej ZS.
Mať prístup k údajom ÚDZS.
Mať moţnosť analyzovať vplyv kvality PZS na
zdravotný stav populácie.
Mať moţnosť analyzovať vplyv intervenčných
aktivít (preventívnych programov) na zdravotný
stav populácie
Mať moţnosť monitorovať kvalitu sluţieb
verejného zdravotníctva a sluţieb pre verejné
zdravie.
Mať moţnosť analyzovať a interpretovať
aktuálny stav pomocou GIS technológií.
Mať moţnosť prístupu k výsledkom výskumu na
medzinárodnej úrovni.
Mať moţnosť sledovať aplikáciu výsledkov
výskumu.
Mať moţnosť efektívne zhodnotiť a manaţovať
reakcie na moţné ohrozenia
Mať pristup do REGOB (novonarodené deti vs
výkony očkovania, náhodné výbery pre
prierezové populačné štúdie, údaje o vitálnom
stave u kohortových štúdií).
Poskytnúť občanom moţnosť vyjadrovať sa k
verejnej úrovni starostlivosti o zdravie vrátane
samotného eHealth.
Mať prístup do registra poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti.
Mať prístup do obchodného registra.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Ministerstvo zdravotníctva SR)
Potreba zabezpečenia relevantných podkladov
na vypracúvanie návrhov zásadných smerov a
priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky najmä
od ÚVZ.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia
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Potreba zabezpečenia odborných podkladov na
odborné usmerňovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti (napr. lessons learned, nové
trendy, problémy, pochybenia).
Potreba zabezpečenia odborných podkladov na
vydávanie štandardných diagnostických
postupov a štandardných terapeutických
postupov z domácich aj zahraničných zdrojov.
Potreba zabezpečenia odborných podkladov na
riadenie celoštátnych programov zameraných
na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia.
Potreba zabezpečenia podkladov pre
koordináciu výskumnú činnosť v zdravotníctve
a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu
v praxi.
Potreba zabezpečenia podkladov na riadenie
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov (minimálne štandardy vzdelávania,
akreditácia vzdelávacích programov, interné a
externé hodnotenie kvality poskytovateľov
vzdelávacích sluţieb – audity, kontroly,
hospitácie, inšpekcie, benchmarking).
Potreba zabezpečenia odborných podkladov
a systému na výkon dozoru nad poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
Potreba zabezpečenia podkladov pre
koordináciu vecných dávok zdravotnej
starostlivosti.
Potreba výmeny informácií s EÚ ako notifikačný
orgán vo veciach ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov; pre oznamy
Európskej komisii, členským štátom Európskej
únie a členským štátom Európskeho zdruţenia
voľného obchodu zoznam diplomov, osvedčení
a iných dokladov o získaných špecializáciách a
certifikátoch vydaných v Slovenskej republike a
zodpovedajúcich kritériám ustanoveným
osobitným predpisom vrátane ich zmien
a doplnkov, diplomy, osvedčenia a iné doklady
o získaných špecializáciách a certifikátoch,
ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám, a
vzdelávanie v nich sa pozastavilo.
Potreba zabezpečenia odborných podkladov
pre koncepciu rozvoja a integrácie informačnej
sústavy zdravotníctva.
Potreba zabezpečenia odborných podkladov
a systému na vedenie národných
zdravotníckych registrov.
Potreba systému na vedenie a uchovávanie
osobitnej zdravotnej dokumentácie.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.388

1.389
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Potreba zabezpečenia odborných podkladov
pre etickú komisiu na posudzovanie etických
otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti vrátane biomedicínskeho
výskumu.
Potreba zabezpečenia odborných podkladov
pre koordináciu poskytovania zdravotnej
starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej
správy.
Potreba zabezpečenia odborných podkladov na
zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Potreba zabezpečenia odborných podkladov
na usmernenie prenesenia výkonu štátnej
správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva
samosprávnymi krajmi.
Potreba zabezpečenia odborných podkladov a
systému na jednotnú prípravu zdravotníctva na
obranu štátu, prípravu rezortu na krízové
situácie a plnenie opatrení hospodárskej
mobilizácie.
Potreba zabezpečenia podkladov pre
cenotvorbu zdravotných výkonov, pre
kategorizáciu liekov, dietetických potravín,
individuálne pripravovaných liekov,
zdravotníckych pomôcok a materiálu.
Potreba zabezpečenia podkladov na sledovanie
spotreby omamných a psychotropných látok.
Potreby (Národné centrum zdravotníckych
informácií)
Prevádzkovať zabezpečený, vysoko dostupný
NZIS, NZP a implementovať ďalšie eHealth
riešenia, vo forme programového riadenia.
Prevádzkovať základnú infraštruktúru pre nové
procesy a formy zdravotnej starostlivosti a
zdravotníckych sluţieb.
Certifikovať IS výrobcov v rámci poţiadaviek
eHealth.
Implementovať štandardy zdravotníckej
informatiky a štatistiky a zabezpečiť
interoperabilitu pouţívaných riešení v rámci
krajín EU.
Monitorovať zdravotnú starostlivosť,
zdravotnícke sluţby a zdravotný stav
obyvateľov.
Podporovať vedeckovýskumnú činnosť a
spoluprácu pri tvorbe skúsenostných databáz.
Poskytovať odborné analýzy, odborné
analytické výstupy a informácie o zdravotnom
stave obyvateľstva.
Komunikovať v oblasti zdravotníckych
informácií v súlade s poţiadavkami
a predstavami EÚ s ich vyuţitím pre WHO,
OECD, EUROSTAT a vybrané zahraničné
odborné inštitúcie.
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Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.403
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1.410
1.411
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1.413

1.414
1.415
1.416

Stať sa partnerom všetkým oprávneným
subjektom v SR (na úrovni rezortu, vrátane
subjektov s medzirezortným pôsobením) pri
poskytovaní objektívnych údajov súvisiacich so
zdravotnou starostlivosťou obyvateľov a údajov
o ich zdravotnom stave.
Zabezpečovať pruţnú informovanosť a aktuálnu
publikačnú činnosť.
Otvoriť a manaţovať elektronickú diskusiu
o jednotlivých témach eHealth a pravidelne ju
vyhodnocovať.
Zabezpečovať komunikáciu s verejnosťou
prostredníctvom všetkých komunikačných
kanálov s vyuţitím IKT.
Rozvíjať odborné kniţnično-informačné
a rešeršné sluţby s podporou moderných IKT.
Spolupracovať pri zavedení eLearning s
profesionálnymi zdruţeniami v zdravotníctve
a vzdelávacími inštitúciami s cieľom vytvoriť
systém certifikovaného vzdelávania podľa
jednotlivých oblastí a podľa rozsahu vyuţitia
eHealth.
Podporovať vzdelávanie verejnosti s cieľom
zlepšiť komunikáciu občan – lekár.
Zabezpečovať spoluprácu s domácimi a
zahraničnými prevádzkovateľmi zdravotníckych
IS.
Zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými
správcami/tvorcami zdravotníckych štandardov.
Zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými
vzdelávacími inštitúciami.
Potreby (Štát ako celok)
Potreba získania podkladov pre
vyhodnocovanie spoločenských javov
meniacich zdravotnú úroveň ako podklad pre
rôzne úrovne štátu za účelom zmeny, úpravy
spoločenských noriem (napr. dopravná
nehodovosť, konzumácia alkoholu, cigariet,
pracovná záťaţ, z toho vyplývajúci cost-benefit,
ako aj expozícia škodlivín v rámci priemyslu –
legalizácia, obmedzenie a iné ).
Potreba monitoringu efektívnosti vynakladania
prostriedkov z verejných zdrojov na zdravotnú
starostlivosť.
Potreba zabezpečenia podkladov z oblasti
zdravotníctva pre krízový manaţment.
Potreba súčinnosti s eHealth pri budovaní
eGovernmentu.
Potreby (Vyššie územné celky)
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Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.417
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Potreba získania podkladov na vyhodnocovanie
spoločenských javov meniacich zdravotnú
úroveň vo VÚC ako podklad za účelom zmeny,
úpravy lokálnych nariadení a vyhlášok (napr.
ovplyvňovanie dopravnej nehodovosti,
konzumácie alkoholu, cigariet, expozícia
škodlivín v rámci lokálneho priemyslu –
legalizácia, obmedzenie a iné ).
Potreba monitoringu efektívnosti vynakladania
prostriedkov zo zdrojov VÚC na zdravotnú
starostlivosť.
Potreba zabezpečenia podkladov na sledovanie
spotreby omamných a psychotropných látok.
Potreba zabezpečenia podkladov z oblasti
zdravotníctva pre krízový manaţment v rámci
VÚC.
Mať moţnosť napojenia na sluţby eHealth,
hlavne v oblasti verejného zdravotníctva
a vzdelávania.
Mať k dispozícii podklady na prípravu
regionálnych preventívnych programov.
Mať prístup k zdravotníckym registrom.
Mať dostatok podkladov na vydávanie
povolenia na poskytovanie ZS v neštátnych
zdravotníckych zariadeniach.
Mať k dispozícii nástroje na monitorovanie,
hodnotenie a plánovanie ľudských zdrojov v
zdravotníctve v rámci VÚC.
Mať k dispozícii nástroje pri zániku ambulancie
na preberanie zdravotnej dokumentácie do
úschovy aj v elektronickej podobe a na ich
odovzdanie novému PZS.
Mať k dispozícii podklady a nástroje na
sledovanie a prehodnocovanie minimálnej
siete zdravotníckych zariadení.
Mať moţnosť zabezpečiť sluţby eHealth
pre spravované stredné zdravotnícke školy.
Mať k dispozícii podklady a nástroje na
vykonávanie dozoru nad dodrţiavaním
povinností poskytovateľa ZS.
Mať k dispozícii nástroje na kontrolu vedenia
ošetrovateľskej zdravotnej dokumentácie aj
v elektronickej podobe.
Mať k dispozícii telemedicínske nástroje na
podporu rozvoja domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, komunitnej starostlivosti a
samostatného výkonu sesterského povolania.
Mať k dispozícii nástroje na vykonávanie
kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia
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Mať k dispozícii nástroje na
zabezpečenie informovanosti zdravotníckych
zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a
zdravotníckych pomôcok, o pozastavení
registrácie liekov a stiahnutí liekov
alebo zdravotníckych pomôcok z trhu alebo
z prevádzky aj v elektronickej forme.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)
Potreba near-online zabezpečenia podkladov
pre výkon štátneho dozoru na úseku farmácie,
kontrolu pri výrobe a veľkodistribúcii liekov a
zdravotníckych pomôcok.
Potreba zabezpečenia podkladov pre posudky
pri registrácii liekov a pri posudzovaní
materiálneho, priestorového a personálneho
vybavenia ţiadateľa a drţiteľa povolenia na
zaobchádzanie s liekmi.
Potreba podporeného systému na monitoring
klinického skúšania liekov.
Potreba systému na monitorovanie procesu
pozastavenia výdaja alebo predaja lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo stiahnutie lieku
alebo zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z
prevádzky (napojenie na ePreskripciu).
Potreba nástroja na monitoring reklamy pre
účely kontroly.
Potreba podporných systémov na inšpekciu
dodrţiavania zásad správnej výrobnej praxe,
správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej
praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a
správnej lekárenskej praxe a dodrţiavania
ustanovení Slovenského liekopisu pri príprave
hromadne pripravovaných liekov a individuálne
pripravovaných liekov.
Potreba vedenia aktuálneho zoznamu
registrovaných liekov a schválených
zdravotníckych pomôcok.
Potreba systému na podporu vydávania
národného liekopisu a farmaceutického kódexu
a transformácii Európskeho liekopisu do
národného liekopisu.
Potreba systému pre overovanie a
vyhlasovanie odvetvových referenčných
materiálov pre články Slovenského
farmaceutického kódexu, ktoré sú národnými
špecifikami.
Potreba podporného systému pre laboratórnu
kontrolu registrovaných liekov, hromadne
pripravovaných liekov, individuálne
pripravovaných liekov a schválených
zdravotníckych pomôcok.
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.445
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Potreba podporného systému na plnenie
funkcie Slovenského národného centra pre
sledovanie neţiaducich účinkov liekov.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Profesijné a stavovské organizácie)
Zabezpečenie odborných podkladov pre
zabezpečenie sprostredkovania odborného,
právneho a ekonomického poradenstva v
súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania
pre svojich členov.
Zabezpečenie odborných podkladov pre
sprostredkovanie zastupovania v konaní pred
súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej
samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom
zdravotníckeho povolania pre svojich členov.
Zabezpečenie príslušných eHealth sluţieb pre
svojich členov.
Zabezpečenie elektronického identifikátora pre
svojich členov vyuţiteľného aj pre krajiny EÚ.
Zabezpečenie odborných podkladov a systému
pre vedenie zoznamu svojich členov.
Zabezpečenie aktuálnych podkladov a systému
pre vedenie registra zdravotníckych
pracovníkov podľa príslušného zdravotníckeho
povolania a ich sústavné vzdelávanie.
Zabezpečenie autentickosti vydávaného
potvrdenia o zápise do registra.
Zabezpečenie poskytovania aktuálnych údajov
z registra ministerstvu zdravotníctva na účely
štátnych štatistických zisťovaní.
Zabezpečenie autentického a v IS pouţiteľného
potvrdenia o výkone zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky pre príslušné
orgány členských štátov na účely výkonu
zdravotníckeho povolania v inom členskom
štáte.
Zabezpečenie podkladov pre spoluprácu so
samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete,
ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Špecifické potreby SLK -Profesijné
a stavovské organizácie)
Prístup k výstupom MIS, štatistickým
prehľadom a súhrným informáciám o
zdravotnom stave populácie SR vo vhodnom
členení.
Prístup k výstupom MIS, analyzujúcim finančné
toky medzi PZS a ZP.
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Európska únia

1.461

1.462

1.463
1.464
1.465
1.466

1.467

1.468

1.469

1.470

1.471

1.472

1.473

1.474

1.475

1.476

Prístup k informáciám z odboru verejného
zdravotníctva.
Prístup k MIS v oblasti monitoringu dostupnosť
zdravotnej starostlivosti a vyuţívania
prostriedkov eHealth k skvalitneniu dostupnosti
cez NZP, call centrum a iné prostriedky.
Prístup ku katalógu laboratórnych vyšetrení
a jeho monitoring.
Prístup ku katalógu liekov a jeho monitoring.
Prístup ku katalógu výkonov a jeho monitoring.
On-line prístup k informáciám o zamestnanosti
kvalifikovaných síl, lekárov v jednotlivých PZS.
Prístup k elektronickým záznamom
a monitoringu celoţivotného vzdelávania
odborných pracovníkov rezortu a najmä členov
SLK.
Umoţniť v prostredí e-learningu okrem elearningového vzdelávania v oblasti IT
vytváranie vzdelávacích programov aj pre
odborné témy zo sektoru napr. pre
postgraduálne vzdelávanie.
V rámci e-learningu a monitoringu
celoţivotného cyklu vzdelávania umoţniť
zapisovanie, sledovanie a vyhodnocovanie
publikačných a konferenčných aktivít odborných
pracovníkov, najmä lekárov.
Moţnosť monitorovať celkovú úroveň ľudských
zdrojov z hľadiska vzdelávania v segmente
a dávať odporučenia pre vzdelávacie inštitúcie
a MZ pre skvalitnenie HR v sektore.
Moţnosť podávania prihlášok lekárov do
komory cez NZP a ich následného spracovania
elektronickou formou.
Spolupracovať pri tvorbe prvkov MIS tak, aby
sa vytvorili a dali sledovať KPI pre monitoring
kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti na
úrovni lekára, oddelenia, PZS, regiónu, celého
systému.
Spolupracovať pri monitorovacej činnosti v
oblasti kvality s ÚDZS a mať moţnosť vyjadriť
sa k záverom práce komisií ÚDZS ohľadne
členov SLK.
Prístup k podaniam a podnetom pacientov v
súvislosti s prácou pracou lekárov, aby sa tým
zaoberala ich etická komisia ešte pred závermi
ÚDZS.
Spolupráca s príslušným orgánom štátnej
správy pri výkone dozoru nad PZS a podklady o
podnetoch pre etické komisie SLK.
Spracovanie metodiky a aplikácie na
monitorovanie radiačnej záťaţe pacienta pri
prijímaní ZS.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.477

1.478
1.479

1.480
1.481
1.482
1.483
1.484

1.485

1.486

1.487

1.488
1.489
1.490

1.491
1.492

1.493
1.494
1.495

Vytvoriť v spolupráci s výskumnými ústavmi a
pracoviskami fakúlt programy pre štatistické
sledovanie vplyvu nových postupov, liekov,
metód na merateľné KPI v oblasti skvalitnenia
zdravia a ţivota občanov.
Zabezpečenie informačnej podpory činnosti
SLK.
Sprístupnenie časti portálu NZP pre
zdravotníckych profesionálov na potreby
prezentáciu aktivít SLK.
Nástroje na tvorbu, údrţbu registra
zdravotníckych pracovníkov v zmysle § 49
zákona.
Moţnosť registrácie a údrţby členskej základne
vo väzbe na register lekárov SR.
Prezentácia odborných úspechov členov SLK
na NZP.
Priestor a interface na NZP k vypisovaniu tém
a projektov, výskumných úloh identifikovaných
SLK.
Prevziať do NZIS aplikácie vyvinuté SLK pre
potreby segmentu.
Vizualizácia aktivít SLK pri pripomienkovaní
aktivít MZ, legislatívy a ďalších aktérov v
segmente zdravotníctva vo forme riadeného
blogu a fóra.
V rámci sprístupnenia pacientských údajov
najmä v EHR je potrebné doriešiť štatút
konziliárneho lekára a jeho právomoci pri
prístupe k dátam pacientov v systéme.
Potreby (Vzdelávacie ustanovizne)
Mať prístup k informáciám potrebným na
výučbu od ostatných subjektov v zdravotníctve
(od PZS, ÚVZ, ZP, ÚDZS, NCZI a ďalších).
Mať zabezpečenú informačnú infraštruktúru pre
on-line prístup k informačným zdrojom vo svete
ako aj umoţnený prístup k týmto zdrojom.
Potreba dištančného vzdelávania.
Mať prístup k plánovaným eHealth aplikáciám
tak, aby bolo moţné s nimi oboznamovať
budúcich aj terajších zdravotníckych
pracovníkov s dostatočným predstihom.
Mať informácie o potrebách od PZS, VÚC, MZ
SR v oblasti ľudských zdrojov.
Mať moţnosť podieľať sa na pilotných
implementáciách eHealth v rámci vedeckovýskumnej činnosti.
Mať materiálno-technické zabezpečenie
(vrátane IT) na takej úrovni, aby bolo moţné
zabezpečiť výuku na modernej úrovni.
Mať včasné informácie o trendoch v rozvoji
medicíny aj eHealth.
Potreba úzkej spolupráce s PZS pri praktickej
výuke (aj v oblasti eHealth), najmä s FN.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.496
1.497
1.498
1.499
1.500
1.501

1.502

1.503
1.504
1.505
1.506
1.507
1.508
1.509
1.510

1.511

1.512

1.513
1.514
1.515

Mať k dispozícii anonymizované /
pseudonymizované EHR dáta pre potreby
výuky.
Mať k dispozícii telemedicínske aplikácie
v eHealth pre potreby výuky.
Mať napojenie a prístup na ďalšie centrálne
eHealth sluţby.
Mať k dispozícii nástroje na zdieľanie znalostí
a skúseností.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (EÚ a jej inštitúcie)
Mať k dispozícii zdravotnícke podklady
poţadované od SR v stanovenom čase
a kvalite, najmä z oblasti štatistiky.
Dostávať od SR podnety, námety
a pripomienky k aktivitám súvisiacim so
zdravotníctvom v EÚ, špeciálne s eHealth.
Byť partnerom SR pri riešení zdravotníckej
problematiky.
Mať prístup k relevantným údajom pri tvorbe a
hodnotení pokroku akčných plánov, politík a
národných programov.
Aby SR zabezpečila interoperabilitu IS
v zdravotníctve s IS EÚ.
Aby SR zabezpečila dátovú interoperabilitu na
úrovni EHR, EDS, ePreskripcie a ďalších
eHealth aplikácií.
Aby SR podporovala mobilitu občanov EÚ
z hľadiska moţností poskytovania ZS.
Aby sa SR aktívne podieľala na EÚ eHealth
programoch (napr. epSOS).
Dynamicky prenášať zdravotnícku legislatívu
EÚ do národnej legislatívy.
Potreby (Svetová zdravotnícka organizácia)
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Mať k dispozícii podklady poţadované od SR
v stanovenom čase a kvalite k relevantným
údajom pri tvorbe a hodnotení pokroku akčných
plánov, politík a národných programov.
Mať k dispozícii podklady poţadované od SR
v stanovenom čase a kvalite k dôkazom vplyvu
rizikových faktorov na populáciu ako takú a
špeciálne na deti.
Dostávať od SR podnety, námety
a pripomienky k aktivitám WHO súvisiacim so
zdravotníctvom, špeciálne s eHealth.
Byť partnerom SR pri riešení zdravotníckej
problematiky.
Mať prístup k relevantným údajom pri tvorbe a
hodnotení pokroku akčných plánov, politík a
národných programov.
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Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.516
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Prístup k dôkazom vplyvu rizikových faktorov
na populáciu ako takú a špeciálne na deti.
Potreby vyplývajúce zo spolupráce SR
s WHO, priority na 2008-2009
Mať k dispozícii nástroje na monitorovanie,
hodnotenie a plánovanie ľudských zdrojov
v zdravotníctve.
Potreba získavať autentické údaje a podklady
na periodickú publikáciu „Zdravotníctvo v
premene“ – HIT.
Mať k dispozícii nástroje na monitorovanie,
hodnotenia a plánovanie zdravotníckeho
vzdelávania.
Mať k dispozícii nástroje na monitorovanie,
hodnotenie a plánovanie kapacity verejného
zdravotníctva.
Mať k dispozícii nástroje na monitorovanie
inštitucionalizácie a vzdelávanie v HIA, IHR,
krízového manaţmentu a liekovej politiky.
Mať k dispozícii nástroje a metodiku na meranie
efektívnosti odpovede zdravotníckeho systému
na závaţné neprenosné ochorenia.
Mať k dispozícii DALYs pre jednotlivé kategórie
ochorení.
Mať vytvorený akčný plán na presadzovanie
podpory zdravotného ţivotného štýlu.
Potreby (Ostatné orgány verejnej správy
a samosprávy)
Potreba získania podkladov na vyhodnocovanie
spoločenských javov meniacich zdravotnú
úroveň ako podklad pre rôzne úrovne štátu za
účelom zmeny, úpravy spoločenských noriem
(napr. dopravná nehodovosť, konzumácia
alkoholu, cigariet, pracovná záťaţ, z toho
vyplývajúci cost-benefit, ako aj expozícia
škodlivín v priemysle – legalizácia, obmedzenie
a iné ) na úrovni samosprávy.
Potreba zabezpečenia podkladov z oblasti
zdravotníctva pre krízový manaţment na úrovni
samosprávy.
Potreba zabezpečenia informačnej súčinnosti
Sociálnej poisťovne a rezortu zdravotníctva pri
poskytovaní zdravotnej a sociálnej
starostlivosti.
Potreba súčinnosti PZS v rezorte MO a MV
s eHealth.
Potreba súčinnosti MDPT ohľadom
telekomunikačnej infraštruktúry a komunikácie
verejnej správy s občanmi v písomnej podobe
s eHealth.
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.530

1.531
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Potreba súčinnosti Úradu na ochranu osobných
údajov s eHealth, nakoľko v zdravotníctve je
výskyt osobných údajov osobitnej kategórie
mimoriadne vysoký a pri informatizácii
zdravotníctva je nutné vypracovať
bezpečnostné projekty v súlade so zákonom na
ochranu osobných údajov.
Potreba súčinnosti MF a MZ pri finančnom
plánovaní a čerpaní financií v rámci eHealth,
pri definovaní poţiadaviek informačnej
bezpečnosti v rámci Stratégie informačnej
bezpečnosti v gescii MF, pri koordinácii
architektúr eGovernment a eHealth.
Potreba súčinnosti Úradu vlády a MZ pri
budovaní informačnej spoločnosti.
Potreba zabezpečenia vstupov z rezortu MZ do
príslušných inštitúcií v rozsahu danom platnou
legislatívou.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Vedecké a výskumné inštitúcie)
Mať zabezpečenú informačnú infraštruktúru pre
on-line prístup k potrebným informačným
zdrojom vo svete ako aj umoţnený prístup
k týmto zdrojom.
Mať moţnosť vyuţívania moderných
technológií vo vzdelávaní dospelých (napr.
auditívne, vizuálne či audiovizuálne
prezentácie, dištančné štúdium a pod.).
Potreba výmeny informácií s vedeckovýskumnými inštitúciami zo zahraničia.
Mať účinný nástroj na prenos
vedeckovýskumných poznatkov do štandardov
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a
štandardov poskytovania ZS a podpory zdravia.
Potreba obojstrannej komunikácie a prístupu k
informáciám od ostatných účastníkov
zdravotníctva - PZS, ZP, ÚVZ.
Dostupnosť relevantných komunikačných
kanálov pre šírenie výsledkov vedy a výskumu
do praxe.
Mať moţnosť podieľať sa na pilotných
implementáciách eHealth v rámci vedeckovýskumnej činnosti.
Mať materiálno-technické zabezpečenie
(vrátane IT) na takej úrovni, aby bolo moţné
zabezpečiť vedu a výskum na špičkovej úrovni.
Mať včasné informácie o trendoch v rozvoji
medicíny aj eHealth.
Mať rýchly prístup k integrovaným registrom /
číselníkom obsahujúcim potrebné údaje pre
plnenie úloh výuky.
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

1.545
1.546
1.547
1.548

1.549

1.552
1.553
1.554
1.555
1.556
1.557

1.558
1.559

1.560

1.561

1.562

1.563
1.564
1.565
1.566

Mať k dispozícii anonymizované /
pseudonymizované EHR dáta pre potreby
vedeckého výskumu.
Mať napojenie a prístup na ďalšie centrálne
eHealth sluţby.
Mať k dispozícii nástroje na zdieľanie znalostí a
skúseností.
Mať moţnosť vyuţívať informačné a
komunikačné technológie (telefón, mobil, fax,
internet, e-mail, ICQ, kopírky) pre svoju prácu.
Mať rýchly prístup k vedecky relevantným
poznatkom súvisiacich s predmetom činnosti
(EBM podpora, systémy podpory rozhodovania,
vyhľadávania).
Mať moţnosť publikovať vytvorené štandardné
diagnostické postupy a metodické pokyny.
Mať prístup k nástrojom a údajom pre
elektronickú surveillance.
Mať k dispozícii nástroje na elektronickú
komunikáciu s partnerskými inštitúciami EU
(reporting výsledkov surveillance).
Mať k dispozícii nástroje na spoluprácu
s terénnymi laboratóriami.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Vedecké a výskumné inštitúcie
Oblasť orgánových transplantácií)
Potreba mať register potrebných dát
súvisiacich s transplantáciami.
Potreba rýchlo získavať všetky relevantné
informácie o darcoch.
Mať moţnosť autorizovať a spracovať
elektronickú poţiadavku na tvorbu a zmeny
údajov v registri darcov orgánov a tkanív a
poskytovať informácie z registra oprávneným
subjektom zabezpečeným spôsobom.
Mať moţnosť autorizovať a spracovať
elektronickú poţiadavku na tvorbu a zmeny
údajov v registri osôb, ktoré po smrti odmietli
darovať orgány.
Spravovať a publikovať zabezpečeným
spôsobom informácie z čakacích listín na
transplantáciu orgánov.
Potreby (Dodávatelia)
Mať moţnosť napojiť sa na eHealth sluţby.
Mať on-line prístup k registrom súvisiacim so
zdravotníctvom.
Mať prístup k štatistickým údajom z eHealth
v rozsahu svojej pôsobnosti.
Poznať limity stanovené pre PZS od ZP pre
potreby plánovania spotreby.
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1.568
1.569
1.570
1.571
1.572
1.573
1.574
1.575
1.576
1.577

1.578

1.579

1.580
1.581
1.582
1.583

1.584

1.585

1.586
1.587

1.588

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

X

PACS
clearing

Mať včasné informácie o podmienkach pre
akreditáciu a certifikáciu.
Mať k dispozícii štatistické spracovanie
reklamácií na dodávky do sektoru.
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve.
Mať moţnosť poskytovať relevantné informácie
ostatným subjektom na NZP.
Mať k dispozícii aktuálne informácie o platných
IT štandardoch v zdravotníckej informatike.
Mať včasné informácie o plánovaných
štandardoch.
Mať včasné informácie o podmienkach pre
akreditáciu a certifikáciu IS.
Mať moţnosť napojenia na eHealth sluţby.
Mať k dispozícii architektúru eHealth.
Mať k dispozícii detailnú špecifikáciu rozhraní
na eHealth.
Mať k dispozícii jasne stanovenú bezpečnostnú
politiku pre oblasť ochrany osobných údajov pre
eHealth.
Mať k dispozícii metodiku na riadenie
informačnej bezpečnosti a manaţment rizík
v oblasti zdravotníckych zariadení /
zdravotníckej informatiky / eHealth.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Potreby (Zamestnávatelia)
Minimalizovať výpadky zamestnancov
v dôsledku chorobnosti a úrazov.
Mať k dispozícii údaje o jednotlivých rizikách
v pracovnom procese.
Mať k dispozícii metodické návody pre
minimalizáciu rizík pre svojich zamestnancov
v pracovnom procese.
Mať k dispozícii informácie o novo sa
objavujúcich rizikách pre zamestnancov.
Mať informácie o zdravotnom stave
uchádzačov o zamestnanie v rozsahu
stanovenom všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Mať k dispozícii informácie o závere
preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k
práci (posudok o zdravotnej spôsobilosti na
výkon konkrétnej činnosti).
Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve
v zdravotníctve a v oblasti BOZP a PO.
Mať k dispozícii ľahko dostupné informácie
o aktuálnych poţiadavkách na zamestnávateľov
v oblasti BOZP.
Mať k dispozícii aktuálne informácie a pokyny o
ochrane zdravia zamestnancov v prípade
krízových stavov (napr. priemyselná havária,
záplava chemickej továrne, únik nebezpečných

Genomika

1.567

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS

NZP + obsah 1/2/3
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1.590

1.591

1.592

1.593

1.594

1.595

1.596

1.597
1.598

1.599

1.600

1.601

1.602

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

eKonzul.

eVarovania

eLearning

Ďalšie apl.

1/2/3
eAlokácie

Telemedicína 2/3

1/2/3

X

PACS
clearing

látok).
Mať k dispozícii nástroje na monitorovanie,
hodnotenie, plánovanie a ďalšie vzdelávanie a
rozvoj ľudských zdrojov v rámci organizácie
s ohľadom na BOZP a PO.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.
Prostredníctvom zmluvného PZS a zmluvnej
pracovnej zdravotnej sluţby umoţniť evidenciu
záznamu o vstupnej zdravotnej prehliadke
zamestnanca.
Vytvoriť a udrţiavať zoznam zamestnancov
kontrahovanej organizácie, ktorí podliehajú
povinnosti vstupnej a opakovanej lekárskej
prehliadky podľa poţiadaviek pracovných
zadelení pracovníkov organizácie s uvedením
podmienok, termínov opakovaných
preventívnych prehliadok.
Moţnosť tvorby výstupných zostáv pracovníkov
kontrahovanej organizácie s identifikáciou
plnenia povinnosti zdravotných prehliadok a ich
statusu.
Umoţniť prehľadnú výstupnú zostavu
pracovníkov kontrahovanej organizácie u
občanov, ktorí majú v EHR evidovanú zníţenú
pracovnú schopnosť, ktorá môţe ovplyvniť
podmienky zaradenia pre výkon pracovnej
funkcie.
Generovať e-pozvánky/tlač pozvánok na
opakované lekárske prehliadky.
Sprístupniť pracovníkom PZS prostredníctvom
e-learningu školenie o BOZP s moţnosťou
vygenerovania certifikátu o jeho úspešnom
absolvovaní.
Umoţniť výstupné zostavy pracovníkov
pracoviska o absolvovaní BOZP školení.
Generovať e-pozvánky/tlač pre opakované
školenia BOZP, pokiaľ to charakter pracoviska
a zákon vyţadujú.
Automaticky zaznamenať záznam
o absolvovaní školenia BOZP do elektronického
záznamu a monitoringu celoţivotného
vzdelávania odborných pracovníkov rezortu.
V rámci e-learningu a monitoringu
celoţivotného cyklu vzdelávania umoţniť
zapisovanie, sledovanie a vyhodnocovanie
získaných kvalifikačných stupňov pracovníkov.
Umoţniť pracovníkom organizácie objednať si
a monitorovať vyuţívanie formy nadštandardnej
zdravotnej starostlivosti – ako bonusu pre
zamestnancov.
Mať prístup k podmienkam, popisu foriem
a poskytovateľov nadštandardnej zdravotnej
starostlivosti.

Genomika

1.589

Kľúčové doménové eHealth aplikácie

EZKO

ID

ePreskr./eMe
1/2/3
d.

Vlny v rámci eHealth / OPIS
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1.603
1.604

1.605

1.606
1.607
1.608
1.609
1.610

Automatické informovanie zamestnávateľa
o začiatku a ukončení PNS zamestnanca.
Automatické informovanie zamestnávateľa
o výsledku kontroly dodrţiavania podmienok
PNS zo strany kontrolných orgánov.
Mať moţnosť nezávislého posúdenia
rozhodnutia o PNS prostredníctvom
posudkového lekára.
Potreby (Ďalšie subjekty)
Mať moţnosť napojiť sa na eHealth sluţby.
Mať on-line prístup k registrom súvisiacim so
zdravotníctvom.
Mať prístup k údajom z eHealth v rozsahu
svojej pôsobnosti.
Mať moţnosť poskytovať relevantné informácie
ostatným subjektom na NZP.
Mať moţnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu
eHealth.

2/3

2/3

2/3

1/2

1/2/3

2/3

Genomika
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eVarovania

eLearning
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1. Úvod
Cieľom dokumentu 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 zloţitosťou 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 manaţmentu.
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.
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2. Vecná dekompozícia programu eHealth
2.1. Rozdelenie programu na komponenty
V programe eHealth bolo identifikovaných 45 komponentov, ktoré je moţné logicky zoskupiť
do 7-mich základných oblastí:
I. Normatívna oblasť, zahŕňa komponenty:
1. Národná legislatíva
2. Legislatíva EÚ
3. Národné normy a dátové štandardy / rozhrania
4. Medzinárodné normy a dátové štandardy / rozhrania
5. Architektonický rámec
6. Certifikácia / akreditácia / HTA
II. Oblasť technickej infraštruktúry, zahŕňa komponenty:
7. Sieťová vrstva HIN (Health Information Network)
8. Podpora HIN
9. Dátové úloţiská v rámci HIN
10. PKI infraštruktúra pre HIN a eHealth
III. Oblasť dátovej infraštruktúry, zahŕňa komponenty:
11. Registre
12. Infraštruktúra pre EHR (Electronic Health Record)
13. Infraštruktúra pre EDS (Emergency Data Set)
IV. Oblasť aplikačnej infraštruktúra, zahŕňa komponenty:
14. Národný zdravotný portál (ako prezentačná vrstva pre NZIS)
15. SwitchPoint
16. Elektronický preukaz PZS
17. Elektronický preukaz poistenca
18. Infraštruktúra pre ePreskripciu
19. Infraštruktúra pre elektronické výkazníctvo / výkony v eHealth
20. Integračný middleware
V. Oblasť aplikácií na úrovni PZS (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) , zahŕňa
komponenty:
21. Ambulantné IS
22. Lekárenské IS
23. Laboratórne IS
24. Rádiodiagnostické IS - PACS
25. Nemocničné IS
26. Národná transfúzna sluţba
27. IS medicínsku časť pre IZS (Integrovaný záchranný systém)
28. IS pre záchranné sluţby
VI. Oblasť ďalších sluţieb nad NIS a HIN, zahŕňa komponenty:
29. Objednávanie / eReferrals
30. ePreskripcia
31. Informatizácia verejného zdravotníctva
32. Monitoring a hodnotenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti
33. Integrácia aplikácií do Národného zdravotného portálu
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34. Call centrum pre eHealth
35. Telemedicína
36. Evidence-Based Medicine electronic Decision Support (EBMeDS)
37. IT podpora DRG (Diagnosis Related Group)
38. EÚ mobilita pacienta
39. eLearning v eHealth
40. IT v nových oblastiach medicíny
41. Výskum a vývoj v oblasti eHealth
42. Viacnásobné vyuţitie tokenu v eHealth
43. Integrácia s eGovernment
44. Celospoločenská akceptácia a mediálna podpora
VII. Oblasť IS súvisiacich s eHealth, zahŕňa komponent:
45. Informatizácia subjektov v rezorte zdravotníctva
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Národná legislatíva
Legislatíva EÚ
Národné normy a dátové štandardy
Medzinárodné normy a štandardy
Architektonický rámec
Certifikácia / akreditácia / HTA
Sieťová vrstva HIN
Podpora HIN
Dátové úloţiská v rámci HIN
PKI infraštruktúra v rámci HIN
Registre
Infraštruktúra pre EHR
Infraštruktúra pre EDS
Národný zdravotný portál
Switch Point
Elektronický preukaz PZS (HPI)
Elektronický preukaz poistenca
Infraštruktúra pre ePreskripciu
Infraštruktúra pre el. clearing
Integračný middleware
Samostatné ambulantné IS
Samostatné lekárenské IS
Samostatné laboratórne IS
Rádiodiagnostické IS / PACS
Nemocničné IS
IS národnej transfúznej sluţby
IS pre Integrovaný záchr. systém
IS pre záchranné sluţby
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
IT v nových oblastiach medicíny
Výskum a vývoj v oblasti eHealth
Viacnásobné vyuţitie tokenu
Integrácia s eGovernmentom
PR / celospoločenská akceptácia
IS subjektov verejnej správy v zdrav.
Silne závisí od

Legenda

Tab. č.1:

Závisí od

V menšej miere závisí od

Dostáva podnety a poţiadavky od

Matica závislostí komponentov programu eHealth
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IS VS v zdravotníct.

PR / akceptácia

Integrácia s eGov.

Vyuţitie tokenu

Výskum a vývoj

IT nové med. obl.

eLearning

EÚ mobilita

IT podpora DRG

EBM

Telemedicína

Call centr. eHealth

Integrácia do NZP

Monitoring ZS

IS verejného zdrav.

ePreskripcia

Obj. / Refferals

IS záchranky

IZS

NTS

NIS

PACS

Laboratórne IS

Lekárenské IS

Ambulantné IS

Integr. Middleware

Infr. el. výkaznictva

Infr. ePreskripcie

El. preuk. poist.

El. preukaz PZS

Switch Point

NZP

Infraštruktúra EDS

Infraštruktúra EHR

Registre

PKI infraštruktúra

Dátové úloţiská HIN

Podpora HIN

Sieťová vrstva HIN

Certif. / akr. / HTA

Architekt. rámec

Medzinár. normy

Národné normy

Legislatíva EÚ

Nár. legislatíva

2.2. Matica závislostí komponentov
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2.3. Hodnotenie závislostí komponentov
Na základe matice závislostí uvedenej v predchádzajúcej kapitole bol pre jednotlivé
komponenty vypočítaný rating s vyuţitím nasledovných váhových koeficientov:
v prípade, ţe od daného komponentu niektorý ďalší komponent silne závisí, do
ratingu daného komponentu prispeje hodnotou 46,
v prípade, ţe od daného komponentu niektorý ďalší komponent závisí, do ratingu
daného komponentu prispeje hodnotou 2,
v prípade, ţe od daného komponentu niektorý ďalší komponent závisí v menšej
miere, do ratingu daného komponentu prispeje hodnotou 1,
v prípade, ţe od daného komponentu niektorý ďalší komponent dostáva podnety a
poţiadavky, do ratingu daného komponentu prispeje hodnotou 1.
Hodnoty váhových koeficientov boli určené na základe počtu komponentov s vyuţitím
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, ţe 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, ţe
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, ţe 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.
P.č. Komponent
5 Architektonický rámec

sZ

Z

mZ

P

Rating

11

13

11

7

550

1 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 úloţiská v rámci HIN

5

10

9

7

266

42 Viacnásobné vyuţitie tokenu

5

10

10

4

264
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P.č. Komponent

sZ

Z

mZ

P

Rating

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

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

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 sluţby

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 sluţby

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

4 Medzinárodné normy a štandardy
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P.č. Komponent

sZ

Z

mZ

P

Rating

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

Tab. č.2:

Hodnotenie závislostí komponentov

Pri zohľadnení uvedených ratingov jednotlivých komponentov môţu 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.
P.č. Oblasť

Rating

I.

Normatívna oblasť

257,33

II.

Oblasť technickej infraštruktúry

216,75

III.

Oblasť dátovej infraštruktúry

143,33

IV. Oblasť aplikačnej infraštruktúry
V.

Oblasť aplikácií na úrovni PZS

132,43
122,25

VI. Oblasť ďalších sluţieb nad NIS a HIN

82,25

VII. Oblasť IS súvisiacich s eHealth

10,00

Tab. č.3:

Rating základných oblastí programu eHealth
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3. Komponenty eHealth
3.1. Národná legislatíva
Štátne orgány môţu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom,
ktorý ustanoví zákon1. Z uvedeného vyplýva, ţe proces informatizácie zdravotníctva musí byť
koordinovaný s formovaním jeho legislatívneho rámca. Koncepčne a systematicky formovaný
legislatívny rámec predstavuje fungujúci systém vytvárania a aplikácie legislatívy, metodiky
a štandardov, ktorý formou vzájomne previazanej sústavy predpisov stanovuje podmienky a
pravidlá informatizácie zdravotníctva.
Z obsahového hľadiska je moţné legislatívny rámec informatizácie zdravotníctva rozdeliť na:
Inštitucionálny rámec - zahŕňa legislatívu vymedzujúcu aktérov, ich úlohy,
kompetencie a povinnosti v oblasti informatizácie zdravotníctva,
Regulačný rámec - zahŕňa legislatívu vymedzujúcu metodiku a štandardy, ktoré
stanovujú podmienky a spôsob aplikácie IKT v zdravotníctve.
Oba rámce sú rozobraté v nasledujúcich dvoch podkapitolách.
V tretej podkapitole je uvedený súhrnný prehľad noriem upravujúcich poskytovanie zdravotnej
starostlivosti a informatizáciu zdravotníctva.

3.1.1. Inštitucionálny rámec informatizácie zdravotníctva SR
Hlavným garantom informatizácie zdravotníctva v SR je Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky (MZ SR). V súlade so Strategickými cieľmi eHealth prijatými uznesením
Vlády SR č. 14510-1/2008-OI sa v rámci ministerstva podieľajú na plnení uvedenej úlohy
ďalej:
Rada ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre informatiku a štatistiku
Komisia eHealth MZ SR
Odbor informatiky MZ SR
Národné centrum zdravotníckych informácií.
Úlohy Rady ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre informatiku a štatistiku sú
definované v Štatúte rady a sú najmä:
1. poskytovať ministrovi odborné stanoviská k:
a) politike informatizácie spoločnosti v SR, Stratégii informatizácie spoločnosti
v podmienkach SR a Akčnému plánu za rezort zdravotníctva,
b) rozvoju zdravotníckej informatiky a štatistiky v rezorte zdravotníctva,
c) budovaniu a prevádzkovaniu zdravotníckych informačných systémov
informačnej sústavy zdravotníctva a ich integrácii,
d) normatívnej základni informatizácie zdravotníctva a záväzným štandardom
pre zdravotnícku informatiku a štatistiku, s ohľadom na domáce a
medzinárodné právne predpisy,
e) zabezpečeniu údajovej základne rezortu zdravotníctva a jej jednotnej
metodickej interpretácie z hľadiska zabezpečenia poţiadaviek ministerstva,
domácich a zahraničných uţívateľov (WHO,OECD a EUROSTAT),
2. koordinovať činnosti a aktivity v oblasti rozvoja zdravotníckej informatiky a
štatistiky,
1

čl. 2 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky
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3.
4.
5.
6.
7.

prerokovávať návrhy na koncepčné a projektové riešenia rozvoja zdravotníckej
informatiky a štatistiky v rezorte zdravotníctva,
prerokovávať informácie o realizácii koncepčných zámerov rozvoja informatiky a
riešení projektov v rezorte zdravotníctva,
prerokovávať poţiadavky a špecifikáciu skutočných dátových potrieb
(ukazovateľov a indikátorov) ministerstva o zdravotníctve a ich aktualizáciu,
podľa potreby prerokovávať pripravované všeobecne záväzné právne predpisy a
ďalšie úlohy týkajúce sa oblasti zdravotníckej informatiky a štatistiky,
vyjadrovať sa k odborným materiálom a dokumentom z oblasti zdravotníckej
informatiky a štatistiky.

Komisia eHealth MZ SR plní v súlade so Strategickými cieľmi eHealth úlohy
koordinačného centra v SR.

eHealth

Odborom informatiky MZ SR organizuje, riadi a realizuje výkon národných eHealth aktivít.
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je účelová organizácia zriadená
rozhodnutím MZ SR č. 05142-7/2006 - SP zo dňa 23. 1. 2006.
NCZI vzniklo zlúčením dvoch inštitúcií: Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) a
Slovenskej lekárskej kniţnice (SlLK). Organizačne je podriadené Odboru informatiky MZ SR.
Dlhodobé strategické ciele NCZI boli definované v Kontrakte uzavretom medzi MZ SR a NCZI
v januári 2009:

1. Stať sa národným operátorom pre eHealth v rámci NZIS, NZP a ďalších
eHealth riešení.
a) Vybudovať zabezpečený, vysoko dostupný NZIS, NZP a implementovať
ďalšie eHealth riešenia, vo forme programového riadenia.
b) Vytvoriť základnú infraštruktúru pre nové procesy a formy zdravotnej
starostlivosti a zdravotníckych sluţieb.

2. Vytvoriť normatívny a architektonický rámec informatizácie zdravotníctva
a aktívne spolupracovať pri zabezpečení legislatívnej podpory jeho
informačných procesov.
a)
b)

Vytvoriť podmienky pre proces vydávania dokladov pre IS (certifikátov)
výrobcov v rámci poţiadaviek eHealth.
Vytvoriť podmienky pre implementáciu štandardov zdravotníckej
informatiky, zabezpečujúcich interoperabilitu pouţívaných riešení v rámci
krajín EU.

3. Dobudovať a efektívne vyuţívať systém pre zber, spracovanie a distribúciu
údajov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a zdravotným stavom
obyvateľstva a zabezpečiť ich kontinuálny zber priamo z miesta vzniku.
a)
b)

Spolupracovať pri vytvorení nových foriem monitorovania zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych sluţieb a zdravotného stavu obyvateľov.
Vytvoriť optimálne podmienky tak pre tvorbu všeobecných odborných
analytických výstupov a zhodnocovanie údajov ako aj pre zhodnotenie
a informovanie o zdravotnom stave občanov.
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c)

d)

Zabezpečiť
interoperabilitu
zdravotníckych
informácií
v súlade
s poţiadavkami a predstavami EÚ s ich vyuţitím pre WHO, OECD
a vybrané zahraničné odborné inštitúcie.
Stať sa partnerom všetkým oprávneným subjektom v SR (na úrovni
rezortu, vrátane subjektov s medzirezortným pôsobením) pri poskytovaní
objektívnych údajov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou obyvateľov
a údajov o ich zdravotnom stave.

4. Vytvoriť informačný a komunikačný rámec pre verejnosť a odbornú
komunitu, s cieľom získania celospoločenskej podpory pre presadzovanie
eHealth riešení.
a)
b)
c)

Pravidelne realizovať „Public Relations“ aktivity.
Zabezpečiť pruţnú informovanosť a aktuálnu publikačnú činnosť, s vyuţitím
portálu NCZI.
Zaviesť elektronickú diskusiu k jednotlivým témam a pravidelne
vyhodnocovať jej stav z pohľadu dopadov na pripravované aktivity a zapojiť
do nej hlavných aktérov.

5. Podporovať vzdelávanie odborníkov a širokej verejnosti v oblasti lekárskych
vied, zdravotníctva a v medicínskej informatike.
a)
b)

Rozvíjať odborné kniţničné sluţby (SILK) a rešeršné sluţby s podporou
moderných IKT.
Spolupracovať pri
i. zavedení eLearnig systému
s profesionálnymi
zdruţeniami
v zdravotníctve,
ii. evidovaní a vyhodnocovaní kvalifikačných dokladov vzdelávania
podľa jednotlivých oblastí a podľa rozsahu vyuţitia eHealth.

Do procesov v rámci informatizácie zdravotníctva budú vstupovať aj nasledujúce inštitúcie a
subjekty:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS),
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) včítane jeho regionálnych úradov (RÚVZ),
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL),
zdravotné poisťovne,
Národná transfúzna sluţba (NTS),
Zdravotný záchranný systém (ZZS),
Integrovaný záchranný systém (IZS),
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
ostatné subjekty (Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby, Národné
centrum pre hemostázu a trombózu, Slovenské centrum orgánových
transplantácií, ...)

3.1.2. Regulačný rámec informatizácie zdravotníctva
Regulačný rámec informatizácie zdravotníctva v SR je v procese budovania.
Jeho základ je vymedzený v Šiestej časti zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v
znení zákona č. 662/2007 Z.z., ktorá pojednáva o Informačnej sústave zdravotníctva. V § 44
sú definované:
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Informačná sústava zdravotníctva - tvoria ju zdravotnícke informačné systémy a
ich prevádzkovatelia a záväzné štandardy pre zdravotnícku informatiku a štatistiku
(ďalej len "záväzné štandardy").
Zdravotnícke informačné systémy - sú súbory softvérových, hardvérových a
iných prostriedkov určených na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytovanie
údajov týkajúcich sa zdravotníctva a údajov spracovávaných v zdravotníctve.
Národné zdravotné registre - sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré
obsahujú zoznam fyzických osôb a s nimi spojených údajov vybraných podľa
špeciálnych medicínskych kritérií.
Národné administratívne registre - sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré
obsahujú zoznam fyzických osôb, právnických osôb a iných subjektov a s nimi
spojených údajov vybraných podľa špeciálnych zdravotníckych a organizačných
kritérií.
Záväzné štandardy - sú nástroje porovnateľnosti, informačno-komunikačné
technológie, štruktúry a formáty dátových rozhraní, štruktúra, kvalita, čas a spôsob
evidencie údajov a poskytovania údajov a ďalšie štandardizované predpisy a
postupy. Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť
zrozumiteľné, prehľadné a preukazné a musia poskytovať pravdivý obraz o
zaznamenaných skutočnostiach. Záväzné štandardy ustanoví ministerstvo
zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.
Povinnosti - Právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
zdravotníctva, poskytovatelia, zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva a stavovské
organizácie v zdravotníctve sú povinné:
a) pri prevádzke zdravotníckych informačných systémov dodrţiavať a
pouţívať záväzné štandardy,
b) poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a iné
údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
c) poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje evidované podľa písmena a)
na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru a
NCZI údaje v rozsahu podľa prílohy č. 2 k zákonu,
d) poskytovať úradu pre dohľad (§ 17 zákona č. 581/2004 Z.z.) údaje podľa
písmena a) na účely dohľadu,
e) na vyţiadanie ministerstva zdravotníctva alebo úradu pre dohľad predloţiť
podklady a podať vysvetlenie k poskytnutým údajom, a to v určenej lehote,
f) poskytovať údaje zistené pri preventívnych prehliadkach NCZI a doklady
potrebné na úhradu výkonov súvisiacich s preventívnymi prehliadkami
zdravotným poisťovniam. Podrobnosti týkajúce sa poskytovania uvedených
údajov národnému centru určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva.
Regulačný rámec informatizácie zdravotníctva môţeme rozdeliť na legislatívu upravujúcu:
Registre
– Registre definované v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
v znení zákona č. 662/2007 Z.z.
Na účely zabezpečenia činností súvisiacich s vedením zdravotnej
dokumentácie v elektronickej forme a elektronickej preskripcie a na účely
umoţnenia prístupu poskytovateľom k vybraným aktuálnym údajom boli na
základe §20a ods. 1 zriadené:
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–
–

–

–

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti
Národný register základných zdravotných údajov.

V §44 sú definované Národné zdravotné registre a Národné
administratívne registre ako základné skupiny registrov tvoriacich
informačnú sústavu zdravotníctva. Prevádzkovateľom týchto registrov je
podľa §45 ods. 2 NCZI. Zoznam registrov, osobných údajov v nich
spracovávaných, ako aj účel ich spracovávania a okruhu dotknutých osôb
je uvedený prílohe č. 2 k zákonu. Patria sem:
– Národné administratívne registre:
– Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti
– Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti2
– Národný register zdravotníckych pracovníkov
– Národné zdravotné registre:
– 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
– Národný register pacientov s tuberkulózou
– Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami
– Národný artroplastický register
– Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou
– Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav
populácie:
– Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti
– Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti
– Správa o rodičke
– Správa o novorodencovi
– Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení
tehotenstva
– Hlásenie pohlavnej choroby
– Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou
z povolania
– Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
– Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
– Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
– Hlásenie o uţívateľovi drog liečenom zo závislosti
– Hlásenie úrazu
Ďalšie registre definované v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti v znení zákona č. 662/2007 Z.z.:
– Register čakateľov na transplantáciu - vedie ho ministerstvo
zdravotníctva [§ 45 písm. o)].
Registre definované v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2

Ministerstvo zdravotníctva spravuje register poskytovateľov podľa § 35 ods. 1 so špecifikáciami činností, na ktoré majú títo
poskytovatelia povolenie podľa osobitného predpisu - Zákona č. 578/2004 Z.z.
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Registre vedené MZ SR:
– register národných referenčných centier podľa § 8 zákona
– Registre vedené Úrad verejného zdravotníctva:
– register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15
ods. 1 zákona
– Centrálny register rizikových prác
– Register výrobcov a dovozcov nových potravín a zloţiek
nových potravín,
– Register výrobcov a dovozcov výţivových doplnkov a potravín
na osobitné výţivové účely
– Register minerálnych vôd a pramenitých vôd
– Register činností vedúcich k oţiareniu, na ktoré vydal
povolenie úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad
verejného zdravotníctva a činností vedúcich k oţiareniu, ktoré
zaevidoval na základe oznámenia
– Centrálny register zdrojov ionizujúceho ţiarenia a centrálny
register dávok
– Register osôb zodpovedných za umiestnenie kozmetických
výrobkov na trh a register údajov o látkach pouţívaných v
kozmetických výrobkoch potrebných na účely lekárskeho
ošetrenia
– Registre vedené Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva:
– register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky
závaţné činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona
– register rizikových prác (§ 31 ods. 6)
– register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15
ods. 3 zákona
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej
Bystrici ďalej vedie:
– Centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej
republike.
Registre a zoznamy definované v zákone č. 581/2004 Z.z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
–

–

–

Podľa § 20 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou vedie:
– Centrálny register poistencov,
– Zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné
poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona,
– Zoznam platiteľov poistného,
– Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
– Zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
– Zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu,
– Register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie.
Národné registre definované v Koncepcii zdravotnej starostlivosti
v odbore hematológia a transfuziológia vydanej MZ SR 26.júna 2006
pod číslom: 13100/2006-OZS:
– Národný register darcov kostnej drene Slovenskej republiky so
sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty
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–

Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Bratislave
– Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi
kombináciami krvných skupín so sídlom v Národnej transfúznej
sluţbe Slovenskej republiky v Bratislave
– Národný register vrodených krvácavých ochorení v správe
Národného centra pre hemofíliu a iné krvácavé choroby so sídlom
na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
– Národný register trombofilných stavov v správe Národného centra
pre hemostázu a trombózu so sídlom na Klinike hematológie
a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine.
zoznamy definované v zákone č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti
– Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia definovaný je v § 4 ods. 2 zákona. Podľa § 4 ods. 3 zákona ho
vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR opatrením a aktualizuje ho
minimálne raz za rok.

EHR a jeho ţivotný cyklus
Legislatívne predpoklady pre vedenie zdravotného záznamu v elektronickej forme
sú vytvorené v §20, ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
„Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme so
zaručeným elektronickým podpisom“.
Ochrana osobných údajov v zdravotníckych informačných systémoch je definovaná
v:
– § 44 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona č. 662/2007 Z.z. - Pri ochrane dôverných údajov v zdravotníckych
informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike)
– § 44 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona č. 662/2007 Z.z. - Pri ochrane osobných údajov v zdravotníckych
informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších
predpisov).
Zoznam
osobných
údajov,
ktoré
sú
prevádzkovatelia zdravotníckych informačných systémov oprávnení
získavať a spracovávať, účel ich spracovávania, podmienky ich získavania
a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe č. 2.
– Chýba legislatíva upravujúca predovšetkým:
– centrálne ukladanie EHR a
– prístup k EHR,
ktorá zosúladí nakladanie s EHR so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
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EDS a jeho ţivotný cyklus – legislatívne neupravené
Elektronická preskripcia
Je legislatívne neupravená s výnimkou §31 ods. 3) Vyhlášky č. 198/2001 Z.z.
ktorou sa ustanovujú poţiadavky na správnu lekárenskú prax, ktorý znie: „Pri
výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach na objednávky
oddelení alebo kliník nemocníc prostredníctvom počítačovej techniky môţe sa
podpis lekára nahradiť kódom lekára.“
Zdieľanie zdravotných
neupravené

údajov

v rezorte

zdravotníctva

–

legislatívne

Certifikácia IS v zdravotníctve – legislatívne neupravené
Pouţívanie medicínskych štandardov
Základný rámec pouţívania štandardov v oblasti zdravotníckej informatiky je
definovaný v § 44 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona č. 662/2007 Z.z. Podľa § 44 ods. 10 písm. a) sú:
– právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva,
– poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
– zdravotné poisťovne,
– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
– regionálne úrady verejného zdravotníctva (§ 5 a 6 zákona č. 355/2007
Z.z.),
– orgán príslušný na vydanie povolenia podľa osobitného predpisu (§ 11 ods.
2 zákona č. 578/2004 Z.z.) a
– stavovské organizácie v zdravotníctve
povinné dodrţiavať a pouţívať uvedené záväzné štandardy pri prevádzke
zdravotníckych informačných systémov.
Definovanie medicínskych štandardov v oblasti zdravotníckej informatiky
inštitucionálne zastrešuje NCZI. Jeho úlohou je upravovať nasledovné oblasti
štandardizácie:
– Dátové prvky
– Číselníky
– Zdravotné registre
– Štandardy upravujúce povinne evidované a povinne poskytované údaje
– Štandardy na výmenu informácií
– Štandardy na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti
– Štandardy na publikovanie
– Správa informácií
– Štandardy na riadenie ţivotného cyklu, akreditáciu a certifikáciu
informačných systémov
– Technologické a modelové štandardy
Vyhláška upravujúca pouţívanie štandardov v oblasti zdravotníckej informatiky je
v štádiu prípravy.
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Záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku upravuje vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky 763/2004 Z.z.
Telemedicínske aplikácie – legislatívne neupravené.
Legislatívny rámec informatizácie zdravotníctva v SR je ďalej ovplyvňovaný príslušnou
legislatívou EÚ (viď komponent Legislatíva EÚ) a národnou legislatívou súvisiacou s:
ochranou osobných údajov:
– Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov
pouţívaním zaručeného elektronického podpisu (ZEP):
– Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z.z., o formáte,
obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte,
periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných
certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch)
– Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 132/2009 Z.z., o
podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných sluţieb a o
poţiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov
– Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 133/2009 Z.z., o obsahu a
rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o
bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností
– Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o poţiadavkách na bezpečné zariadenia na
vyhotovovanie časovej pečiatky a poţiadavky na produkty pre elektronický
podpis (o produktoch elektronického podpisu)
– Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z.z., o formáte a
spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe
zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený
elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania
zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej
vyhotovenia, poţiadavkách na zdroj časových údajov a poţiadavkách na
vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní
elektronického podpisu a časovej pečiatky)
– Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z.z., o spôsobe a
postupe pouţívania elektronického podpisu v obchodnom styku a
administratívnom styku
štandardami pre informačné systémy verejnej správy:
– Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Výnos MF SR č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy
– Metodický pokyn k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.
septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy č. 027705/2008-132
– Metodický pokyn MF SR č. MF/014235/2008-132 na pouţitie odborných
výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti
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3.1.3. Prehľad noriem upravujúcich poskytovanie zdravotnej
starostlivosti a informatizáciu zdravotníctva
V tejto časti sú vymenované zákony, ktoré priamo súvisia s procesom poskytovania
zdravotnej starostlivosti:
Zákon č. 284/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z.z. o
záchrannej zdravotnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 351/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 140/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 662/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o
zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 661/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 653/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 644/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze
biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 594/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 530/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 464/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríţi a ochrane znaku a názvu
Červeného kríţa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 455/2007 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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Zákon č. 272/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 270/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 12/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 673/2006 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 527/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 522/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o
zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých
zákonov.
Zákon č. 342/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 282/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o
zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 10/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z.z. o
integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z.z. a ktorým sa
mení zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 660/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o
zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 527/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 459/2005 Z.z. Úplné znenie zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 465/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o
ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 353/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z.z. a o doplnení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 352/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
718/2004 Z.z.
Zákon č. 351/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 350/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z.
o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005.
Zákon č. 347/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z.
Zákon č. 342/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v
znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 308/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o
chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 77/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z. o
pouţívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Zákon č. 2/2005 Z.z.
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a
o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 720/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách
za sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Zákon č. 719/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 718/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 633/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej sluţbe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluţby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaţenie
spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného
poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných,
odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 434/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z.z. o
chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 13/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o
omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č.
260/1999 Z.z.
Zákon č. 9/2004 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v
znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 216/2002 Z.z. o povolaní
lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z.z. o
liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o

23

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o
reklame v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 578/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 445/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 256/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o
zmene niektorých zákonov.
Zákon č. 450/2002 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady
poistenca za sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
nariadenia vlády č. 65/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády č. 322/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č. 198/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú poţiadavky na správnu
lekárenskú prax
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
vyhlášky MV SR č. 251/2005 Z.z.
Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č. 501/2005 Z.z. o liekovej kniţke pacienta
Vyhláška MZ SR č. 507/2005 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní
terapeutického pouţitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii
a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia
Vyhláška MZ SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych poţiadavkách na personálne
zabezpečenie
a
materiálno-technické
vybavenie
jednotlivých
druhov
zdravotníckych zariadení
Vyhláška MZ SR č. 475/2006 Z.z. o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín
Vyhláška MZ SR č. 542/2006 Z.z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených
na predpisovanie liekov a zdravotných pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch
týchto tlačív a o ich predajných miestach
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3.1.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth

Obr. č.1:

Závislosť komponentu Národná legislatíva od ostatných komponentov eHealth
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3.2. Legislatíva EÚ
Východiskom pre politiku Európskej únie v oblasti verejného zdravotníctva je článok 129
Maastrichtskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti 1.11.1993. Maastrichtská zmluva bola prvou
zmluvou, v ktorej bolo verejné zdravotníctvo adekvátne zakotvené. Právomoc v tejto oblasti
bola na strane členských štátov, Európska únia pôsobila len doplňujúco. Otázky, týkajúce sa
zdravotníctva sa riešili, aj keď koordinovane, na úrovni jednotlivých štátov, hoci ich dosah
prekračoval štátne hranice. Pozíciu Európskej únie v tejto oblasti posilnila aţ Amsterdamská
zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1.5.1999. Nový článok 152, ktorý po prečíslovaní nahradil
článok 129, rozširuje oblasť pôsobenia Európskej únie v oblasti zdravotníctva.
V Európskej komisii zastrešujú problematiku eHealth dve generálne riaditeľstvá:
DG INFSO – The European Commission Directorate General for the Information
Society (Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá) a
DG SANCO – The European Commission Directorate General for Health and
Consumer Protection (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa).
Prehľad niektorých európskych inštitúcií v súvislosti s eHealth je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.

Skratka

Názov

Popis

EuroRec

European Institute for
Health Records

Nezávislá nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je
podpora EHR certifikácie vývoja, testovania a hodnotenia
definovaním funkčných a iných kritérií.

European
Telematics
Association

Health

EHTEL

Zabezpečuje pomoc všetkým dodávateľom, ktorí vyvíjajú
eHealth riešenia.

CEN/TC 251

European Comittee
for Standardization /
Technical Committee

Nezisková organizácia s mandátom vývoja štandardov pre
zdravotnícku informatiku.

EPHA

European
Public
Health Alliance

Medzinárodná nezisková asociácia, ktorej hlavným cieľom je
podporovať a chrániť zdravie všetkých ľudí v Európe
a zasadzovať sa o väčšiu súčinnosť obyvateľov vo vzťahu
k vytváraniu zdravotných postupov (politík) na európskej
úrovni.

EC

European
Commission

Najvyšší výkonný orgán EÚ, ktorý má v mnohých otázkach
rozhodovaciu právomoc. Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje
dodrţiavanie
tejto
legislatívy
v členských
krajinách
a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok.

COCIR

European
Coordination
Committee of
Radiological,
Electromedical
Healthcare

the
and
IT

Nezisková obchodná asociácia reprezentujúca zdravotníckotechnologický
priemysel
v Európe.
Jej
cieľom
je
reprezentovať záujmy a aktivity jej členov na úrovni
komunikácie s európskymi inštitúciami.
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Industry

HINE

Health
Information
Network Europe

Je predurčená pre poskytovanie vhodných obchodných
informačných sluţieb, ktoré sa sústreďujú na európsku
komunikačnú infraštruktúru (ICT) v kontexte globálneho
eHealth.

EHMA

European
Health
Management
Association

Poskytuje dôverný a konštruktívny oponentský posudok pre
programy rozvoja manaţmentu. Spája doktorov, vedcov
a akademických pracovníkov pri výmene informácií
o manaţmente
zdravotnej
starostlivosti
a rozvoji
manaţmentu.

HOPE

European
Hospital
and
Healthcare
Federation

Medzinárodná nezisková organizácia, ktorá reprezentuje
národné verejné a súkromné nemocničné asociácie. Jej
úlohou je zlepšovať zdravie v celej Európe, zvyšovať
štandard nemocničnej starostlivosti.

EFMI

European Federation
for
Medical
Informatics

Nezisková organizácia, sústreďuje sa na teóriu a prax
v oblasti informačnej vedy a technológií v súvislosti zdravia
a vede o zdraví v európskom kontexte.

Tab. č.4:

Prehľad niektorých európskych inštitúcií v súvislostí s eHealth

Európska komisia 2.7.2008 zverejnila vysvetľujúce vyhlásenie o odporúčaniach v súvislosti
s interoperabilitou EHR systémov. Štruktúra odporúčaní je zaloţená na článku 211 Zmluvy
ustanovenej Európskou Komunitou v súvislosti s nasledujúcimi článkami:
článok 5 Zmluvy ustanovenej Európskou Komunitou v súvislosti s princípom
subsidiarity,
článok 152 ustanovenej Európskou Komunitou, ktorá zaisťuje vyššiu úroveň
ochrany ľudského zdravia v definovaní a realizácii všetkých regionálnych politík
a aktivít,
článok 7 z Charty základných práv Európskej únie, právo rešpektujúce súkromný
a rodinný ţivot,
článok 8 z Charty základných práv Európskej únie, právo kaţdého na ochranu
svojich súkromných údajov,
článok 35 Charty základných práv Európskej únie, právo pre prístup na
preventívnu zdravotnú starostlivosť a právo na výhody z lekárskeho liečenia
z podmienok zavedených národnými právami a smernicami,
ďalšie smernice (95/46/EC, 2002/58/EC, 98/34/EC, 98/48/EC, 2005/36/EC,
2000/31/EC) Európskeho parlamentu a rady EÚ.
V zhode s EÚ smernicami, všetky EEA (European Economic Area) štáty vydávajú EHIC
(European Health Insurance Card) ako náhradu za formulár E111. EHIC dáva drţiteľovi práva
na liečenie, ktoré je lekársky nevyhnutné počas dočasnej návštevy EEA krajín alebo
Švajčiarska.
Európska únia sa snaţí v rámci programu eHealth presadzovať dodrţiavanie noriem
a štandardov. Jej snahou je docieliť týmto spôsobom čo najvyšší stupeň interoperability vo
všetkých smeroch programu eHealth. Štandardizáciu na medzinárodnej úrovni zabezpečuje
organizácia ISO (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu). Organizácia ISO zriadila
technickú komisiu s označením ISO/TC 215 so zameraním na štandardizáciu v oblasti
zdravotníckych informácii a komunikačných technológií v medzinárodnom meradle. Jej cieľom
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je dosiahnuť kompatibilitu a interoperabilitu medzi rôznymi systémami. Na Európskej úrovni je
štandardizáciou poverená organizácia CEN (Európska komisia pre štandardizáciu). Analógiou
ISO/TC 215 je technická komisia CEN/TC 215, zriadená organizáciou CEN so zameraním na
medicínske informácie a komunikačné technológie v rámci Európskej únie.

3.2.1. Pracovná skupina pre ochranu údajov
Pracovná skupina bola zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/EC. Ide o nezávislý poradný
EÚ Orgán pre ochranu údajov a súkromia. Jej úlohy sú stanovené v článku 30 smernice
95/46/ES a v článku 14 smernice 97/66/EC.
O ochrane osobných údajov pojednáva smernica 95/46/EC oficiálne vydaná 23. novembra
1995 Európskym parlamentom a Radou EÚ vo vzťahu spracovávania osobných údajov a o ich
voľnom šírení. Pozostáva z 34 článkov, ktoré popisujú kritéria pre legitímne spracovávanie
údajov, výnimkách a obmedzeniach, právach pre prístup, sankciách a celkových
zabezpečeniach. Napr. v legislatíve UK je v účinnosti Data Protection Act 1998 kap. 29.
a Zákonný písomný právny úkon z roku 2003 č. 2426 o súkromí v elektronickej komunikácii
(EC Directive) smernica 2003.

3.2.2. Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre
ekonomický rast a zamestnanosť
Strategický dokument EÚ schválený v máji 2005 podporuje otvorené a konkurencieschopné
digitálne hospodárstvo a vyzdvihuje informačné a komunikačné technológie ako hnací motor
integrácie a zvýšenej kvality ţivota. Ako kľúčový prvok prepracovaného lisabonského
partnerstva pre rast a zamestnanosť sa iniciatíva i2010 zameria na vytváranie integrovanej
koncepcie európskej politiky v oblasti informačnej spoločnosti a v oblasti audiovizuálnych
médií.
Na základe dôkladnej analýzy otázok týkajúcich sa informačnej spoločnosti a na základe
rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami o predošlých iniciatívach a nástrojoch
Komisia navrhuje pre európsku politiku v oblasti informačnej spoločnosti a médií tri priority:
vytvorenie jednotného európskeho informačného priestoru, ktorý podporuje
otvorený a konkurencieschopný vnútorný trh v oblasti informačnej spoločnosti a
médií,
zintenzívnenie inovácií a investícií v oblasti informačných a komunikačných
technológií na docielenie rastu, ako aj početnejších a lepších pracovných miest,
vybudovanie európskej informačnej spoločnosti pre všetkých občanov, ktorá
podporuje rast a zamestnanosť spôsobom, ktorý je v súlade s trvalo udrţateľným
rozvojom a ktorého prioritami sú lepšie verejné sluţby a zvýšená kvalita ţivota.

3.2.3. Elektronický podpis
Európska únia smernicou stanovila rámec pre elektronické podpisy, a to:
Smernicu 1999/93/EC Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o
rámci spoločenstva pre elektronické podpisy.
Rozhodnutie Komisie 2003/511/EC prijatím troch CEN Workshop Agreements ako
technické normy v súlade s touto smernicou .
Vykonávacie právne predpisy: Niektoré krajiny uţ zaviedli smernicu 1999/93/EC.
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3.2.4. Prehľad legislatívy EU podľa oblastí ZS
Zdravotná starostlivosť
Smernica Komisie 2006/86/ES, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokiaľ ide o poţiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závaţných
neţiaducich reakcií a udalostí a o určité technické poţiadavky na kódovanie, spracovanie,
konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.
Smernica Komisie 2006/86/ES, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokiaľ ide o poţiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závaţných
neţiaducich reakcií a udalostí a o určité technické poţiadavky na kódovanie, spracovanie,
konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek.
Smernica Komisie 2006/17/ES, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické poţiadavky na darcovstvo, odber a testovanie
ľudských tkanív a buniek.
Lekárenská zdravotná starostlivosť
Smernica Rady 89/105/EHS týkajúca sa transparentnosti opatrení vzťahujúcich sa na
určovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do pôsobnosti národných systémov
zdravotného poistenia.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES o zbliţovaní legislatívnych,
reglementárnych a administratívnych ustanovení členských štátov vzťahujúcich sa na
zavedenie právnej klinickej praxe pri klinickom skúšaní liekov na humánne pouţitie.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES o právnych predpisoch spoločenstva
týkajúcich sa liekov na veterinárne pouţitie v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/28/ES.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva
týkajúcich sa liekov na humánne pouţitie.
Smernica Komisie 2005/62/ES, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/98/ES, pokiaľ ide o normy a špecifikácie spoločenstva súvisiace so systémom kvality v
transfúznych zariadeniach.
Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a verejné zdravotné poistenie
Smernica Rady 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien liekov
na humánne pouţitie a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia.
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Rozhodnutie Správnej komisie Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie
migrujúcich pracovníkov č. 189 z 18. júna 2003 s cieľom zaviesť Európsku kartu zdravotného
poistenia, ktorá nahradí formuláre potrebné na aplikáciu nariadení Rady.
Nariadenie Rady (EHS) o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov,
samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci
Spoločenstva.
Verejné zdravotníctvo a ochrana zdravia
Smernica Komisie 2000/39/ES, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších
prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane
zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci v
znení smernice Komisie 2006/15/ES.
Smernica Komisie 91/322/EHS o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou
smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením
chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci.
Smernica Rady 90/269/EHS o minimálnych poţiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia
pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia
chrbta.
Smernica Komisie 95/17/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice
Rady 76/768/EHS, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zloţiek v zozname, ktorým
sa označujú kozmetické výrobky.
Smernica Rady 2003/122/Euratom o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho
ţiarenia a zdrojov zvyškového ţiarenia.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a
zdravia pracovníkov pri práci
Oblasť zdravotníckej štatistiky a informatiky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení
územnej spolupráce (EZÚS)
Článok 3 ods. 1 písm. d), článok 13 a článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1082/2006.

Tab. č.5:

Prehľad legislatívy EÚ podľa oblastí ZS
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3.2.5. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth

Obr. č.2:

Závislosť komponentu Legislatíva EÚ od ostatných komponentov eHealth
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3.3. Národné normy a dátové štandardy / rozhrania
Pod procesom štandardizácie (resp. normalizácie) rozumieme definovanie, zavedenie a
údrţbu princípov, pravidiel a podmienok (resp. noriem a štandardov), ktoré budú slúţiť na
správne pochopenie významu informácií, na prácu s týmito informáciami a na ich výmenu
medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Normy a štandardy predstavujú významnú
pomôcku pre zavedenie a správu interoperability informačných systémov a vyuţívania
informačno-komunikačných technológií.
V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy je štandard
definovaný takto:
"Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a vyuţívaním informačných
systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky,
najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami. Štandardy
musia byť otvorené a technologicky neutrálne."
Je nutné poukázať na súvis významov pojmov norma a štandard, pričom sú tieto často
povaţované za synonymá. Najmä vplyvom cudzojazyčných textov dochádza k ich
vzájomnému zamieňaniu, no napriek tomu je všeobecnou snahou dodrţiavať ich významovú
odlišnosť.
Normou rozumieme uzákonenú záväznú alebo odporúčanú poţiadavku na
chovanie, vlastnosť (napr. rozmery, nosnosť, umiestnenie), funkciu, sluţbu, atď.
entít.
Poţiadavky sú zvyčajne vyjadrené vo formálnom dokumente, ktorý
stanovuje jednotné riadiace, obsluţné, štrukturálne, funkčné, ohraničujúce,
technické kritéria, metódy, postupy, výkony, procesy a prax.
Štandardom (v danom kontexte) rozumieme typický (materiálny aj nemateriálny)
produkt, ktorý má v širokom rozsahu akceptované, dosiahnuté, ustálené vlastnosti,
formy, poslanie, účel; ustálená miera niečoho, vzor; zodpovedá beţnej úrovni
jednotného uplatňovania. Nezriedka môţe ísť o zvykovú, konvenčnú
záleţitosť/dohovor týkajúci sa firemného štandardu, či produktu, ktorý sa stane
všeobecne akceptovaný a dominantný, čím sa stáva de facto štandardom.

3.3.1. Inštitucionálne zabezpečenie štandardizácie
Štandardizácia zdravotníckej informatiky a štatistiky je na národnej úrovni v kompetencii
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). MZ SR vydáva štandardy a
normy vo forme všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. vyhlášok o štandardoch.
Ďalej sa štandardizáciou zaoberajú nasledujúce organizácie:
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). NCZI je štátna organizácia,
ktorej zriaďovateľom je MZ SR. NCZI zabezpečuje úlohy v oblasti informatizácie
zdravotníctva, štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva, zberu,
spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a je tieţ
prevádzkovateľom Národných zdravotných registrov. NCZI zriadilo špeciálnu
komisiu pre štandardy Informačnej sústavy zdravotníctva (ISZ), ktorej úlohou je
posudzovať a schvaľovať navrhované štandardy.
Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy je
hlavným poradným a konzultačným orgánom pre oblasť štandardizácie
informačných systémov verejnej správy. Táto komisia bola zriadená pri
Ministerstve financií SR a prebrala kompetencie Ministerstvu dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR (MDPT SR).
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Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN). Bol zriadený Úradom pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a jeho úlohou je tvorba, schvaľovanie
a vydávanie slovenských, všeobecne platných technických noriem. Má taktieţ
úlohu harmonizácie národnej sústavy noriem preberaním európskych noriem a
postupné aktívne zapojenie sa do tvorby európskych noriem a tieţ spoluprácu s
medzinárodnými štandardizačnými organizáciami (ISO, IEC, CEN, CENELEC a
ETSI). Plní funkciu národného normalizačného orgánu.

3.3.2. Právny rámec
MZ SR odsúhlasilo vyhlášky, ktoré obsahujú spôsob vyhlasovania štandardov pre
zdravotnícku informatiku a štatistiku, zoznam záväzných a odporúčaných štandardov pre
jednotlivé oblasti ako aj postup pri vydávaní štandardov, aktualizáciu a ich rušenie. Tieto
vyhlášky sa v súčasnosti nachádzajú v pripomienkovom konaní. Ide o nasledujúce:
Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa [bude
doplnené], ktorou sa ustanovujú štandardy pre zdravotnícku informatiku. Táto
vyhláška kategorizuje štandardy do nasledujúcich desiatich oblastí:
– Dátové prvky
– Číselníky
– Registre
– Štandardy pre evidovanie a poskytovanie údajov
– Štandardy pre výmenu informácií
– Štandardy pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti
– Štandardy pre publikovanie
– Štandardy pre správu informácií
– Štandardy pre riadenie ţivotného cyklu, akreditáciu a certifikáciu
informačných systémov
– Technologické a modelové štandardy
Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa [bude
doplnené], ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku.
Táto vyhláška kategorizuje štandardy pre štatistické zisťovania a zisťovania
charakterizujúce zdravotný stav obyvateľstva ako:
– Štátne štatistické zisťovania organizované rezortom zdravotníctva
– Administratívne zdroje údajov o zdravotníctve, ktoré spravodajské jednotky
poskytujú pre štatistické účely
– Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav obyvateľstva
– Zisťovania slúţiace na aktualizáciu údajov v národných zdravotných
registroch
– Štatistické zisťovania indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti
Tieto dve vyhlášky rozlišujú štandardy a normy podľa dvoch kategórií:
Záväzný štandard – jeho pouţívanie pri práci s údajmi alebo informáciami v danej
oblasti je povinné a nemôţe byť nahrádzané inými štandardami alebo
neštandardnými údajmi.
Odporúčaný štandard – jeho pouţívanie je doporučené, ale nie je povinné.
Odporúčané štandardy uvádzame v prípade, ak sa v danej oblasti pouţíva viac
štandardov. Odporúčaný štandard potom zodpovedá štandardu s najlepšími
praktickými výsledkami. V prípade, ţe je pre danú oblasť definovaný povinný
štandard, uvádzané odporúčané štandardy sú s ním kompatibilné a rozširujú
priestor pokrytý povinným štandardom.
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Pre informatizáciu zdravotníctva sú povinné tieţ všeobecné štandardy informatizácie verejnej
správy, ktorých gestorom je Ministerstvo financií SR. Ide o nasledujúce:
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č.
MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Metodický pokyn k Výnosu MF/013261/2008-132

3.3.3. Významné štandardy a normy z oblasti zdravotníckej
informatiky
Nasledujúca skupina štandardov a noriem, má pre proces štandardizácie zdravotníckej
informatiky a štatistiky veľký význam a ich podiel na tomto procese je podstatný. Do tejto
skupiny patria:
STN EN 13606 – norma, ktorá špecifikuje komunikáciu EHR pacienta alebo jeho
časťou medzi jednotlivými EHR systémami alebo medzi EHR systémami a EHR
dátovým skladom. Je špecifikovaná pre národné prostredie a vychádza z normy
CEN 13606.
STN EN 12052 – norma určená pre spracovania, uchovania, tlačenia a prenosu
informácií v oblasti medicínskeho zobrazovania a komunikácie. Je pripravená pre
národne prostredie a vychádza z medzinárodnej normy DICOM.
STN EN 12967 – norma na vývoj modulárnych a otvorených systémov na podporu
starostlivosti o zdravie. Je pripravená pre národne prostredie a vychádza
z medzinárodnej normy HISA.
SNOMED CT – register, ktorý predstavuje najkomplexnejšiu kolekciu systematicky
organizovaných, elektronicky spracovateľných medicínskych pojmov. Ide
o terminológiu, ktorá je pouţívaná v ďalších štandardoch a normách. Táto
terminológia sa prekladá okrem iného aj do slovenského jazyka.
STN ISO/IEC 17799 – norma, ktorá poskytuje odporúčania pre zodpovedných za
inicializáciu, implementáciu a údrţbu systémov na manaţovanie informačnej
bezpečnosti. Je pripravená pre národne prostredie a vychádza z medzinárodnej
normy ISO/IEC 27002, ktorej pôvodné označenie bolo ISO/IEC 17799.
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3.3.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.3:

Závislosť komponentu Národné normy a dátové štandardy od ostatných
komponentov eHealth
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3.4. Medzinárodné normy a dátové štandardy / rozhrania
Kľúčovým cieľom plánov Európskej komisie pre eHealth je interoperabilita. Interoperabilita
systémov pri informatizácii zdravotníctva je ľahko dosiahnuteľná v prípade, ţe sa vyvinie,
pouţije a bude udrţiavať vhodný systém normalizácie, resp. štandardizácie. Štandardy
a normy predstavujú nástroje vzájomnej prepojiteľnosti systémov a softvérových nástrojov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lekárov, laboratórií, lekární, zdravotných poisťovní a
mnohých ďalších organizácií a inštitúcií rezortu zdravotníctva.

3.4.1. Inštitucionálne zabezpečenie štandardizácie
Na medzinárodnej úrovni sa normalizáciou zaoberajú nasledujúce organizácie:
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) – je organizácia koordinujúca
štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle. ISO
sa zaoberá tvorbou medzinárodných noriem ISO a iných druhov dokumentov vo
všetkých oblastiach normalizácie okrem elektrotechniky. Táto organizácia zriadila
technickú komisiu ISO/TC 215, ktorej zameranie je normalizácia v oblasti
zdravotníckych informácii a komunikačných technológií v medzinárodnom meradle.
Hlavným cieľom komisie ISO/TC 215 je zabezpečiť interoperabilitu, kompatibilitu a
mobilitu rôznych EHR systémov.
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) – organizácia, ktorej poslaním je
podporovať európsku ekonomiku v globálnom obchode, blahobyt európskych
občanov a ţivotného prostredia tým, ţe poskytuje efektívne infraštruktúry pre
zúčastnené strany na rozvoj, údrţbu a distribúciu ucelených súborov noriem a
špecifikácií. CEN zriadila technickú komisiu CEN/TC 215, ktorá je obdobou
technickej komisie ISO/TC 215, ale jej pole pôsobnosti je Európska únia. Členom
tejto organizácie je aj Slovensko.
Zvláštny dôraz na vymedzenie štandardov pre eHealth kladie výzva Európskej komisie
Európskym štandardizačným organizáciám (napr.: CEN), nazvaná Mandate 403.

3.4.2. Významné štandardy a normy z oblasti zdravotníckej
informatiky
Z oblasti štandardizácie číselníkov sú najvýznamnejšie nasledujúce štandardy a normy:
SNOMED CT – register, ktorý predstavuje najkomplexnejšiu kolekciu systematicky
organizovaných, elektronicky spracovateľných medicínskych pojmov. Terminológia
SNOMED CT je pouţívaná v ďalších štandardoch a normách. Táto terminológia sa
prekladá okrem iného aj do slovenského jazyka.
ICPC-2 – klasifikačný systém Svetovej zdravotníckej organizácie určený pre
zaznamenávanie údajov pacientov a výkonov lekárov v primárnej zdravotnej
starostlivosti. Má biaxiálnu štruktúru a pozostáva zo 17 kapitol, pričom kaţdá z nich
je ešte rozdelená na 7 komponentov.
Z oblasti štandardizácie výmeny informácií sú najvýznamnejšie nasledujúce štandardy
a normy:
ISO / CEN 13606 – norma, ktorá upravuje komunikáciu EHR pacienta alebo jeho
časťou medzi jednotlivými EHR systémami alebo medzi EHR systémami a EHR
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dátovým skladom. Na základe CEN 13606 je postavená otvorená norma
OpenEHR, ktorá popisuje spôsob manaţovania, uchovávania, získavania a
výmeny zdravotných informácií v elektronických zdravotných záznamoch.
PACS (Picture Archiving and Communication Systems) – štandard pre systémy
a zariadenia na uchovanie, získanie, distribúciu a prezentáciu obrázkov v oblasti
medicíny.
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – je norma pre oblasť
spracovania, uchovania, tlačenia a prenosu informácií v oblasti medicínskeho
zobrazovania. Táto norma špecifikuje formát, ktorý je najpouţívanejší v systémoch
PACS. V systémoch PACS umoţňuje integráciu skenerov, serverov, výpočtových
staníc, tlačiarní a sieťového hardvéru od rôznych výrobcov.
HL7 – skupina štandardov zdravotníckej informatiky publikovaných organizáciou
Health Level Seven. Obsahuje konceptuálne štandardy (HL7 RIM), štandardy pre
dokumenty (HL7 CDA), aplikačné štandardy (HL7 CCOW) a štandardy pre výmenu
údajov (HL7 v2 a v3).
Z oblasti štandardizácie zaistenia bezpečnosti a dôvernosti sú najvýznamnejšie
nasledujúce štandardy a normy:
CEN ENV 12251 – bezpečná identifikácia uţívateľa pre zdravotnú starostlivosť.
Riadenie a bezpečnosť overovania prostredníctvom hesiel.
CEN ENV 13608 (Zdravotnícka informatika) – bezpečnosť komunikácie
v zdravotníctve.
CEN CR 13694 – štandardný protokol pre posúdenie kvality bezpečnosti
a spoľahlivosti noriem zdravotníckeho softvéru.
ISO / IEC 2700X – skupina štandardov vydaná a spravovaná organizáciami ISO a
IEC, spadajú do oblasti bezpečnosti a poskytujú odporúčania pre manaţovanie
informačnej bezpečnosti, rizík a kontroly v rámci systémov na manaţovanie
informačnej bezpečnosti. Do tejto skupiny okrem iných patria aj normy:
– ISO/IEC 27001 sa zaoberá systémom riadenia informačnej bezpečnosti,
– ISO/IEC 27002 poskytuje odporúčania pre zodpovedných za inicializáciu,
implementáciu a údrţbu systémov na manaţovanie informačnej
bezpečnosti a je najznámejším zástupcom tejto série štandardov.
Z oblasti štandardizácie správy informácií je najvýznamnejšia nasledujúca skupina
štandardov:
ISO 9000 – rozsiahla skupina štandardov systémov manaţérstva kvality určená
všeobecne pre zlepšenie procesov v organizáciách vyvíjajúcich alebo vyrábajúcich
produkty a poskytujúcich sluţby. Poskytuje moţnosť certifikácie.
Z oblasti štandardizácie riadenia ţivotného cyklu, akreditácie a certifikácie informačných
systémov je najvýznamnejší nasledujúci štandard:
ISO / IEC 12207 Informačná technika – procesy ţivotného cyklu softvéru – ISO
štandard definujúci všetky činnosti potrebné pri vývoji a správe softvéru. Popisuje
proces ţivotného cyklu softvéru, vrátane procesov a činností počas obstarania a
konfigurácie sluţieb a definuje výstupy procesov.
Z ďalších významných štandardov je vhodné spomenúť CEN ENV 12967, čo je štandard
zameraný na vývoj modulárnych a otvorených systémov na podporu starostlivosti o zdravie.
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Tento štandard je tieţ známy pod označením HISA (Standard Architecture for Healthcare
Information Systems).
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3.4.3. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth

Obr. č.4:

Závislosť komponentu Medzinárodné normy a štandardy od ostatných
komponentov eHealth
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3.5. Architektonický rámec
3.5.1. Architektúra eGovermentu
Pre definovanie architektonického rámca eHealth sú východiskom štandardy pre oblasť
verejnej správy kvôli zabezpečeniu interoperability systémov. eGovernment je elektronickou
formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií
v procesoch verejnej správy. V týchto procesoch prebieha on-line komunikácia:
v rámci inštitúcií verejnej správy (G2E – Government to Employee),
medzi inštitúciami verejnej správy navzájom (G2G – Government to Government),
medzi verejnou správou a občanmi (G2C - Government to Citizen),
medzi verejnou správou a podnikateľkou sférou (G2B - Government to Business),
medzi verejnou správou a administratívou (G2A - Government to Administration).
Centrálne základné komponenty spolu s jednotnou komunikačnou infraštruktúrou tvoria nosné
prvky pre IS jednotlivých úsekov verejnej správy. Implementácia SOA3 architektúry zabezpečí
medzisystémovú integráciu vyuţitím opakovane pouţiteľných komponentov.

Obr. č.5:
3

Detailný nákres architektúry eGovernment 4

SOA – Service Oriented Architecture – Architektúra orientovaná na sluţby
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Architektúru IS úseku správy moţno rozdeliť do nasledujúcich vrstiev:
prezentačná vrstva - predstavuje pouţívateľské rozhranie, ktoré zabezpečuje
výmenu informácií medzi ISVS (informačný systém verejnej správy) a
pouţívateľmi,
integračná vrstva - zabezpečuje štandardné rozhrania pre komunikáciu aplikačnej
vrstvy s prezentačnou vrstvou, dátovou vrstvou a s inými IS prostredníctvom
rozhraní webových sluţieb,
aplikačná vrstva - umoţňuje spracovanie údajov, najmä poskytovanie, ukladanie a
zmenu údajov v dátovej vrstve,
dátová vrstva - uchováva potrebné údaje vo vhodne zvolenej štruktúre pre potreby
spracovania aplikačnou vrstvou.
Cieľom vytvorenia základných registrov je vytvoriť jednotné miesto pre prístup k informáciám
pre informačné systémy verejnej správy.
Základné registre verejnej správy sú:
register fyzických osôb,
register právnických osôb a podnikateľov,
register priestorových informácií (priestorové informácie definované smernicou
INSPIRE 2007/2/EC29),
register adries – adresy.
Vytvorenie základných registrov je rovnako aj cieľom pri budovaní architektúry eHealth. (viď
komponent č. 11 Registre)

4

Zdroj: Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
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Obr. č.6:

Základné registre eGovernment5

3.5.2. Service Oriented Architecture (SOA)
Pri konštruovaní architektúry eHealth je najvýznamnejším pojmom architektúra orientovaná na
sluţby (SOA). Teda SOA je na koncepte sluţieb zaloţený architektúrny prístup k návrhu,
implementácii a riadeniu distribuovaného spracovania dát, ktoré daná firma potrebuje na
realizáciu svojej stratégie a na dosiahnutie obchodných cieľov. Tento prístup je postavený na
princípe voľne viazaných, opakovane pouţiteľných, definovaných a na štandardoch
zaloţených sluţieb, ktoré sú dostupné a vyuţiteľné nezávislými spotrebiteľmi sluţieb. Sluţba
je v SOA základný stavebný prvok. Z pohľadu SOA je sluţba vhodne zvolená, granulovaná
funkcionalita buď existujúceho IS, ktorú zverejňuje, poskytuje okolitému svetu, alebo vhodne
vytvorená nová funkcionalita, alebo sluţba vytvorená z iných sluţieb. SOA umoţňuje
opakovane skladať základné sluţby a vytvárať nové, komplexnejšie sluţby. Orchestráciou
sluţieb, pouţitím WF riadenia6 vznikne nový proces. V rámci WF spracovania je moţné
definovať, ktoré procesy prislúchajú konkrétnym subjektom, čím získame nástroj na kompletnú
implementáciu podnikového procesu.
Prínosy SOA:
Opakovateľné pouţitie sluţieb = zníţenie nákladov
Zníţenie nákladov na vývoj a údrţbu
Moţnosť opätovného pouţitia sluţieb
5

Zdroj: Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

6

Work Flow riadenie
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Eliminácia duplicít vo vývoji
Lepšia kontrola a transparentnosť
Zvýšenie agility procesov = pruţnejšia organizácia
Schopnosť rýchlo realizovať navrhnuté obchodné procesy
Variabilita, flexibilita, rýchle zavádzanie zmien, automatizácia
Merateľnosť procesov = riadenie procesov
Nastavenie a monitorovanie merateľných ukazovateľov procesov
Optimalizácia procesov z hľadiska merateľných ukazovateľov

3.5.3. Architektúra IKT zdravotníctva

Prezentančná
vrstva

Architektúra technickej interoperability by mala byť jednoduchá a prehľadná, t.j. mala by mať
optimálny počet komponentov, aby nedochádzalo k prílišnému zaťaţeniu systému, a tieţ by
mala napomôcť zníţeniu poruchovosti systému. V prípade, ak systém zlyhá, je nutné
zabezpečiť rýchle a efektívne odstránenie poruchy bez toho, aby bol systém trvalo odstavený
z prevádzky. Zlyhanie jednej časti systému nesmie spôsobiť výpadok celej sústavy, a preto by
mala byť architektúra jednoducho prepojiteľná, komponenty jasne a zreteľne izolované. Týmto
spôsobom sa zabezpečí jednoduchá oprava, údrţba, rekonfigurácia a aktualizácia systému.

Národny zdravotný portál NZP

Procesy a sluţby (C3)

Národný zdravotný informačný systém (NZIS)

Zdravotné
záznamy

Klinický
manaţment
Logistika

Manaţment a
controlling procesov

Verejné zdravotníctvo
(Public Health)

Elektronický
zdravotný záznam
(EHR)

Riadenie procesov
poskytovania ZS

Elektronické
vyhodnocovanie a
výkazníctvo

Zdravotnícka analytika
a štatistika

Zdieľanie
zdravotníckych
informácií (HIN)

Elektornické
zdieľanie
skúseností

Systém na archiváciu
a sprístupnenie
obrazových záznamov
(PACS)

Legislatíva
Politiky (C1)

Spoločná Infraštruktúra (C2)

Elektronický lekársky
predpis
(e-Prescription)

Platforma riešenia :

Epidemiológia a
systémy včasného
zdravotného varovania

Správa finančných
tokov

Preventívne, sociálne a
monitorovacie progr.

Monitoring kvality
poskytovanej ZS
Monitoring a
dohľad
Systémy na podporu
rozhodovania
Spolupráca
poskytovateľov ZS

Evidencia a riadenie
spotreby

Overovanie kvality
podmienok pre PoZS,
plánov. a manaţment
Výskum a sledovanie
chorôb
Národné programy a
vzdelávanie

Nové formy
zdravotnej
starostlivosti (C4)
Mobilita
PoZS v EU
(EHR, EDS, …)
Telemedicína,
Domáci monitoring
pacientov
Dohľad nad
diagnostikou – on-line
prevencia chyb
Samoobsluţné
zdravotné sluţby
Personálna genomika

SOA princípy, E-health Hub, Dynamické procesy

Organizačná produktivita : Spolupráca, Mobilita, Dostupnosť dát v reálnom čase, Zjednotené uţívateľské rozhrania

Základná infraštruktúra :

Bezpečnosť

Obr. č.7:

Komunikačná infraštruktúra, Bezpečnosť, Správa identít, Riadenie oprávnení, Dátové registre,
Archivácia, Systémový manaţment

Štandardy

Interoperabilita

Dostupnosť

Ochrana
súkromia

Kompatibilita,
Mobilita v rámci
EU

Architektúra eHealth podľa strategických cieľov
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Za základ pre vytvorenie architektúry eHealth povaţujeme aplikácie, procesy a sluţby (viď
Obr. Architektúra eHealth podľa strategických cieľov) vyuţívajúce spoločnú infraštruktúru
postavenú na štandardoch podporujúcich interoperabilitu a spoločný prístupový bod
k informáciám prostredníctvom spoločnej prezentačnej vrstvy tvorenej Národným zdravotným
portálom. Interoperabilita je úzko spätá s poţiadavkou štandardov nielen na infraštruktúrnej,
ale aj aplikačnej úrovni. Východiskom pre zabezpečenie interoperability, ako uţ bolo
spomenuté vyššie, sú štandardy pre oblasť verejnej správy.

Obr. č.8:

Štruktúra informačných systémov podľa úrovní v programe eHealth

3.5.4. Architektúra IKT pre eHealth v rámci EÚ
V júli 2008 Európska komisia podpísala s predstaviteľom konzorcia 12 členských štátov
zmluvu na európsky pilotný projekt epSOS: european patients' Smart Open Services.
Tento projekt je veľmi nápomocný krajinám EÚ pri budovaní architektúry eHealth. Základným
cieľom projektu je zabezpečenie interoperability v poskytovaní zdravotníckych sluţieb medzi
jednotlivými členskými krajinami EÚ a to na úrovni
organizačnej (identifikácia a autorizácia pacienta aj lekára),
sémantickej (spoločné koncepty preloţiteľné do jazykov zúčastnených krajín)
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a technickej (infraštruktúra a ochrana bezpečnosti a spoľahlivosti údajov).
Očakávaným výsledkom trojročného pilotného projektu je vytvorenie a overenie nadstavby nad
fungujúcimi zdravotníckymi informačnými systémami v jednotlivých členských krajinách EÚ
tak, aby bola moţná ich cezhraničná súčinnosť pri zabezpečovaní kontinuálnej zdravotníckej
starostlivosti. Spoluúčasť Slovenska medzi 12 členskými štátmi projektu epSOS je veľmi
významnou skutočnosťou, SR v EÚ v rámci projektu epSOS zastupuje NCZI.
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Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.9:

Závislosť komponentu Architektonický rámec od ostatných komponentov
eHealth
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3.6. Certifikácia / akreditácia / HTA
Certifikácia, akreditácia a HTA (Health Technology Assessment – Vyhodnocovanie
medicínskych technológií) sú základnými nástrojmi zvyšovania a udrţania kvality poskytovania
zdravotnej starostlivosti.

3.6.1. Definície pojmov
Certifikácia je potvrdenie nestranného orgánu, ktoré sa vzťahuje na výrobky, procesy,
systémy alebo osoby. Certifikácia je potvrdením, ţe výrobok alebo sluţba spĺňajú poţiadavky
normy.
Akreditácia je potvrdenie nestranného orgánu, vzťahujúce sa k orgánu posudzujúcemu
zhodu, vyjadrujúce formálne preukázanie jeho schopnosti vykonávať špecifické úlohy
posudzovania zhody. Cieľom akreditácie je vybudovanie dôvery v spoľahlivosť a
zodpovednosť organizácie ako predpoklad vzájomného uznávania výsledkov posudzovania
zhody (správ o skúškach, správ o prehliadkach, certifikátov).7
HTA je spôsob hodnotenia efektívnosti zdravotníckych výkonov, postupov a medicínskych
technológií zaloţený na komplexnom hodnotení zdravotnej starostlivosti z pohľadu jej
účinnosti, ako aj nákladov potrebných na dosiahnutie určitého zdravotného zisku. Zdravotný
zisk sa meria komplexnými jednotkami ako: frekvencia akútnych vzplanutí choroby, počet
vyliečených pacientov, počet zachránených ţivotov, počet zachránených rokov ţivota, počet
kvalitných rokov ţivota (QALY) a pod.

3.6.2. Certifikácia a akreditácia v SR
Certifikácia
Certifikáciu je oprávnený v SR vykonávať certifikačný orgán, ktorý:
je akreditovaný podľa normy STN EN 450128,
má platnosť akreditácie pre danú oblasť uvedenú v osvedčení o akreditácii,
má skúsenosti v danej oblasti,
je akceptovaný.
Akreditácia
Akreditáciu certifikačných orgánov v SR vykonáva Slovenská národná akreditačná sluţba
(SNAS).
Slovenský národný akreditačný systém bol ustanovený na základe uznesenia vlády SR č.
866/1993 a zriadený na základe Rozhodnutia predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) č. 9/1993. Rozhodnutím predsedu ÚNMS SR č. 4/97 bola
organizácia pretransformovaná na Slovenskú národnú akreditačnú sluţbu, s rozhodovacou
právomocou, s účinnosťou od 1. januára 1998.
Na základe zriaďovacej listiny predsedu ÚNMS SR bola Slovenská národná akreditačná
sluţba s účinnosťou od 1.1.1999 konštituovaná ako štátna príspevková organizácia bez
príspevku so samostatnou právnou subjektivitou.
7
8

definícia podľa normy ISO/IEC 17000:2004
STN EN 45012:2000 - Všeobecné poţiadavky na orgány vykonávajúce posudzovanie a certifikáciu systémov kvality
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Podľa § 22 zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov Ministerstvo hospodárstva
SR svojím rozhodnutím zo dňa 7. januára 2000 autorizovalo SNAS ako jedinú akreditujúcu
osobu na vykonávanie akreditácie v Slovenskej republike.
SNAS vykonáva svoju činnosť podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme. Zoznam akreditovaných subjektov v SR je moţné nájsť na web stránke SNAS http://www.snas.sk .

3.6.3. Certifikácia systémov manaţérstva kvality
Pri certifikácii zdravotníckych systémov manaţérstva kvality v SR sa uplatňujú nasledujúce
štandardy a normy:
štandardy MZ SR
normy radu ISO 9000 - Systém manaţérstva kvality
normy radu ISO 14000 - Systém environmentálneho manaţérstva
model výnimočnosti EFQM (European Foundation for Quality Management) model excelentnosti slúţiaci pre hodnotenie "excelentnosti" organizácie
model CAF (Common Assessment Framework) - Nástroj na samohodnotenie
určený pre verejnú správu

3.6.4. Certifikácia IS v zdravotníctve
Základom certifikácie IS je overenie ich zhody so všeobecne záväznými normami
a štandardmi pre IS.
V podmienkach eHealth bude certifikácia vybraných IS v zdravotníctve predstavovať základný
nástroj dosiahnutia potrebnej úrovne bezpečnosti a vzájomnej interoperability. Certifikované IS
v zdravotníctve budú musieť byť v súlade s nasledujúcimi normami a štandardmi:
Pripravovaná Vyhláška MZ SR, ktorou sa vyhlasujú štandardy pre informačné
systémy v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
– Výnos MDPaT SR č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy
– Výnos MF SR č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace vyhlášky NBÚ
Norma STN ISO/IEC 90003:2004 - Softvérové inţinierstvo - Návod pre aplikáciu
ISO 9001:2000 pre počítačový softvér
Prípravou štandardov pre zdravotnícku informatiku a štatistiku sa zaoberá Národné centrum
pre štandardy informačnej sústavy zdravotníctva.

3.6.5. Minimálny súbor kritérií pečiatky kvality EuroRec
Organizácia EuroRec zozbierala certifikačné schémy z celého sveta a navrhla súbor
„poţiadaviek na osvedčené postupy“ v oblasti certifikácie zdravotníckych IS najmä pre
elektronickú preskripciu a elektronický zdravotný záznam. Prvú verziu osvedčených postupov
zverejnila na konferencii eHealth 2008 ktorá sa konala v Slovinsku v termíne 6.-7. máj 2008
a pomenovala ich „pečiatkou kvality EuroRec pre elektronické zdravotné záznamy“ (the
EuroRec EHR Quality Seal).
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Minimálny súbor kritérií pečiatky kvality EuroRec obsahoval ku dňu 07.05.2008 22 základných
výrokov:

QRECID

Citovaný výrok

Štatút

GS001537.1

Kaţdá verzia zdravotnej poloţky má dátum a čas registrácie.

Povinný

GS001538.1

Kaţdá verzia zdravotnej poloţky má pouţívateľa zodpovedného za
efektívny vstup identifikačných dát.

Povinný

GS001539.1

Kaţdá aktualizácia výsledkov zdravotnej poloţky má za následok
novú verziu tejto zdravotnej poloţky.

Povinný

GS001579.2

Kaţdá verzia zdravotnej poloţky má stav aktivity, napr. akútny alebo
aktuálny, inaktívny, historický alebo minulý, prerušený, archivovaný.

Povinný

GS001593.1

Vymazanie zdravotnej poloţky má za následok tvorbu novej verzie
tejto zdravotnej poloţky s odstráneným stavom.

Nepovinný

GS001594.2

Kaţdá verzia zdravotnej poloţky má osobu zodpovednú za obsah
tejto verzie. Osobou zodpovednou za obsah môţe byť pouţívateľ
alebo tretia strana

Povinný

GS001598.1

Dá sa prezentovať úplná história verzií zdravotnej poloţky.

Povinný

GS001901.1

Kaţdá verzia poloţky zdravotného záznamu má termín platnosti.

Povinný

GS001945.1

Systém umoţňuje pouţívateľovi určiť jednotlivé zdravotné poloţky
ako utajené.

Povinný

GS001946.1

Systém rozlišuje rozličné stupne utajenia.

Povinný

GS002261.1

Systémy rozlišujú aktívne a minulé dáta.

Nepovinný

GS002265.1

Kaţdá poloţka zdravotného záznamu sa jednoznačne a trvale spája
s identifikovaným pacientom.

Povinný

GS002266.1

Kaţdá verzia poloţky zdravotného záznamu je jednoznačne a trvale
identifikovaná.

Povinný

GS002267.1

Kaţdá zdravotná poloţka sa spája s označením špecifikujúcim jej
povahu.

Povinný

GS002268.1

Kaţdý pouţívateľ je jednoznačne a trvale identifikovaný.

Povinný

GS002281.1

Všetky dáta o pacientovi sú prístupné a dajú sa získať priamo zo
záznamu o pacientovi.

Povinný

GS002307.1

Kaţdý pacient a jeho elektronický zdravotný záznam je jedinečne a
trvale identifikovaný v systéme.

Povinný

GS002437.3

Na základe národne odsúhlasených kódových zoznamov systém
umoţňuje všetkým uţívateľom štruktúrovaný a kódovaný zápis
zdravotných záznamov.

Povinný

GS002650.1

Systém umoţňuje označenie akejkoľvek zdravotnej poloţky ako
zdravotný problém.

Nepovinný

GS002672.3

Zoznamy výberov a referenčných tabuliek, ktoré poskytuje systém,
sú pre všetkých pouţívateľov tej istej aplikácie tie isté.

Povinný

GS003952.1

Systém nezobrazuje vymazané zdravotné záznamy. Výnimku tvoria
auditorské záznamy.

Povinný
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GS003953.1

Tab. č.6:

Systém nezahŕňa vymazané zdravotné záznamy do klinickej
dokumentácie ani do exportov vynímajúc záznamy vzniknuté
zámerom auditu.

Povinný

Základné výroky obsiahnuté v minimálnom súbore kritérií pečiatky kvality

Výber z ďalších poţiadaviek na osvedčené postupy EuroRec
EU003174.05

Na uľahčenie výberu medicínskeho produktu na predpis alebo liečebnej poloţky
systém ponúka kódovaný zoznam produktov, čím umoţňuje vyhľadávanie podľa
názvu značky, generického názvu, terapeutickej triedy, ceny za jedno balenie a
ceny za produktovú jednotku. Ponúkaný kódovaný zoznam musí byť rovnaký pre
všetkých pouţívateľov systému.

EU003080.04

Liečebnou poloţkou môţe byť opis preskripčného, alebo nepreskripčného
medicínskeho produktu, voľne predajného alebo doplnkového produktu,
individuálneho prípravku alebo produktov zaloţených na INN (International
Nonproprietary Names).

EU003059.04

Systém akceptuje, pokiaľ je to moţné, u kaţdej liečebnej poloţky dátum začatia,
dátum poslednej úpravy a dátum ukončenia , dátum predpisu, dávkovanie alebo
silu lieku, spôsob podávania, predpisujúceho lekára a/alebo oprávneného
uţívateľa na vkladanie údajov.

EU003472.03

Systém ukladá alebo spája, pokiaľ je to vhodné, moţné opačné reakcie a údaje o
neúčinnosti pri kaţdom lieku.

EU003439.04

Systém uvádza prehľady liečby ako súčasť záznamu, pričom rozlišuje súčasnú
alebo aktívnu liečbu od medicínskej liečby v minulosti spolu alebo oddelene.
Kaţdý liek musí byť uvedený v jeho poslednej verzii, dbať na jeho stav a aspekty
spojené s utajením údajov.

Tab. č.7:

Ďalšie požiadavky na osvedčené postupy EuroRec

3.6.6. HTA
V členských krajinách EÚ boli zriadené národné agentúry pre hodnotenie efektívnosti
zdravotníckych výkonov a postupov. Agentúry spolupracujú na úrovni Európskej únie pod
hlavičkou Eunet-HTA. Ich cieľom je zabezpečiť, aby nové, ale aj súčasne pouţívané
medicínske postupy boli účinné, bezpečné a efektívne z pohľadu liečby, ako aj z hľadiska
vynaloţených nákladov. Cieľom Eunet-HTA je:
podpora ucelených, systémových a plošných projektov modernizácie infraštruktúry
systému verejného zdravotníctva pre implementáciu národných a medzinárodných
štandardov kvality poskytovania starostlivosti v oblasti verejného zdravia a kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, včítane certifikácií, uplatňovania
medzinárodných noriem, odporúčaných postupov a systému úhrad za poskytnutú
starostlivosť
podpora modernizácie a vybavenia inovatívnymi technológiami HTA centier pre
vytváranie metodík riadenia systému kvality a nákladovosti systému verejného
zdravotníctva
podpora ucelených projektov vyuţitia najlepších skúseností v oblasti tvorby
štandardov kvality poskytovanej starostlivosti, jej merania a implementácie
výstupov do praxe.
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V roku 2004 vznikla na Slovensku Nadácia HTA Slovakia so sídlom v Banskej Bystrici ako
nezisková organizácia zaloţená za účelom zlepšovania poskytovania zdravotníckych sluţieb
na základe dôkazov a efektivity.
Od zavedenia EHR, EDS, ePreskripcie a Telemedicíny sa očakáva výrazné skvalitnenie
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo by sa malo prejaviť aj v HTA ukazovateľoch.
Program informatizácie zdravotníctva by mal zároveň priniesť novú kvalitu do procesu HTA.

55

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

3.6.7. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.10:

Závislosť komponentu Certifikácia / akreditácia / HTA od ostatných
komponentov eHealth
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3.7. Sieťová vrstva HIN
Sieťová vrstva zdravotníckej informačnej siete je pojem označujúci komplexnú mnoţinu
technológií a technologických prvkov, ktoré sú pouţité na prepojenie jednotlivých
zdravotníckych zariadení a subjektov. Národná zdravotnícka informačná sieť Slovenska
vznikne prepojením menších sietí. Tieto siete uţ buď existujú, alebo je na základe programu
eHealth plánované ich vybudovanie.
Európska rada v akčnom pláne eEurope 2005 Action Plan uvádza, ţe do konca roku 2005
komisia a členské štáty EÚ vyvinú zdravotnícke informačné siete (Health Information
Network – HIN) medzi jednotlivými miestami zdravotnej starostlivosti prostredníctvom
širokopásmového pripojenia podľa potreby. Členské štáty sú povinné zaviesť národné
a regionálne siete na prepojenie nemocníc, laboratórií a poskytovateľov primárnej zdravotnej
starostlivosti.
Európska komisia a členské štáty EÚ uţ od roku 1996 budovali európsku verejnú zdravotnícku
informačnú sieť (European Public Health Information Network – EUPHIN). EUPHIN je
štruktúrovaný a komplexný komunitný systém pre zdieľanie, výmenu a rozširovanie informácii
v rámci verejného zdravotníckeho sektora. Medzi sluţby, ktoré táto zdravotnícka informačná
sieť poskytuje, patria:
Health Surveillance System for Communicable Diseases (EUPHIN-HSSCD) –
zdravotnícka aplikácia pre stály dohľad nad prenosnými chorobami v rámci
Európskej informačnej siete verejného zdravotníctva.
The Health Information Exchange and Monitoring System (EUPHIN-HIEMS) –
slúţi na monitorovanie a integráciu zdravotníckych aplikácii.
Injury Surveillance System (EUPHIN-ISS) – ide o informačný systém a zber dát
o zraneniach v oblasti prevencie úrazov.
Blood (EUPHIN-BLOOD) – aplikácia systému krvnej transfúziológie.

3.7.1. Typy sietí
Typy jednotlivých sietí, ktoré tvoria zdravotnícku informačnú sieť môţu byť niektorým
z nasledujúcich typov počítačových sietí:
Local Area Network (LAN) – ide o lokálnu počítačovú sieť a je to najbeţnejší typ
siete. Pouţíva sa na pokrytie malých oblastí ako je skupina kancelárií, či
ambulancií, alebo malý počet budov, napríklad v rámci areálu nemocnice, či
komplexu administratívnych budov. Ich charakteristikou je pokrytie menšej
geografickej oblasti, vyššie prenosové rýchlosti a to, ţe nie je potrebné si
prenajímať telekomunikačné vedenie od externých firiem. Vo väčšine prípadov sú
siete LAN tvorené buď káblovými linkami alebo pouţitím technológie Wi-Fi, teda
bezdrôtovej siete. LAN siete obsahujú jeden alebo viac aktívnych prvkov
(prepínač, smerovač, atď.). Aspoň jedno z týchto zariadení býva pripojené
k smerovaču (router), káblovému alebo DSL modemu a tým zabezpečuje prístup
k internetu pre sieť LAN.
Metropolitan Area Network (MAN) – predstavuje metropolitnú počítačovú sieť
alebo metropolitnú optickú počítačovú sieť. Takéto siete sa budujú vo viacerých,
hlavne väčších mestách na Slovensku a dajú sa tieţ vyuţiť ako pripojenie do siete
internet pre PZS. MAN siete zaberajú väčšiu geografickú plochu aţ na úrovni
celého mesta. V závislosti od pouţitia technológie poskytujú stredné aţ vysoké
prenosové rýchlosti. MAN siete vytvárajú a spravujú buď samostatné právnické
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subjekty, alebo skupina fyzických a právnických subjektov. Sieť MAN môţe slúţiť
na prepojenie sietí LAN medzi sebou a ich pripojenie k internetu prostredníctvom
rôznych technológií.
Wide Area Network (WAN) – ide o počítačové siete, ktoré pokrývajú širokú oblasť
a ich komunikačné linky prechádzajú metropolitné, regionálne alebo aţ národné
hranice. Siete WAN spájajú jednotlivé LAN siete alebo MAN siete. Hlavné a nosné
časti WAN sietí bývajú vytvárané pomocou optických káblov, kvôli splneniu
poţiadavky na vysoké prenosové rýchlosti. Ostatné časti sú spojené pomocou
telefónnych liniek, mikrovlnných alebo satelitných kanálov.
Virtual Private Network (VPN) – ide o virtuálnu počítačovú sieť. VPN siete
obsahujú linky medzi jednotlivými uzlami, ktoré vyuţívajú nejakú väčšiu sieť
(napríklad internet) na vytvorenie virtuálnych okruhov, ktoré nie sú verejne
prístupné. Zabezpečená komunikácia cez verejný internet, je zároveň hlavný
dôvod pouţívania VPN sietí. VPN siete nemajú explicitne nastavené bezpečnostné
opatrenia ako je autentifikácia alebo šifrovaný prenos dát, ale je moţné tieto
funkcie aktivovať.

3.7.2. Zabezpečenie zdravotníckej informačnej siete
V Národnej zdravotníckej informačnej sieti Slovenska bude moţné pouţiť nezabezpečené
(resp. beţné) ale aj zabezpečené pripojenie. Beţné pripojenie do tejto siete je určené pre
manipuláciu s verejnými informáciami. V prípade, ţe ide o citlivé alebo utajované informácie je
nutné pouţiť zabezpečené pripojenie. Hlavným spojovacím bodom zdravotníckej informačnej
siete na národnej úrovni je Národný zdravotný portál. Jednou z podmienok pouţívania
Národného zdravotného portálu na účely iné, neţ je získanie verejných informácií, je pouţitie
zabezpečeného pripojenia. Na vytvorenie zabezpečeného pripojenia sa pouţívajú napr. tieto
technológie:
Virtual Private Network (VPN) – technológia na vytvorenie virtuálnej počítačovej
siete. Po vytvorení virtuálnej privátnej siete je moţné vyuţiť aj funkcionalitu na
zabezpečenie autentifikácie alebo šifrovanie komunikácie.
Multi-Protocol Label Switching VPN (MPLS VPN) – ide o mechanizmus na
smerovanie a prenos údajov medzi jednotlivými sieťovými uzlami. MPLS je značne
škálovateľný mechanizmus a uľahčuje vytvorenie vituálnych privátnych liniek
a sietí.
Internet Protocol Security (IPsec) – je skupina protokolov určených na
zabezpečenie internetového protokolu (IP) komunikácie prostredníctvom
overovania a šifrovanie jednotlivých IP paketov z dátového prúdu.
Secure Sockets Layer (SSL) – je kryptografický protokol, ktorý zabezpečuje
bezpečnosť a integritu dát pre komunikáciu cez TCP / IP siete, akou je internet.
Pouţitie protokolu SSL si vyţaduje existenciu PKI infraštruktúry. Ide o technológiu
s najniţšou finančnou náročnosťou s podzi vyššie spomínaných technológií.
Väčšina zabezpečovacích technológií sa implementujú pomocou špeciálnych zariadení.
Vzhľadom na fakt, ţe túto sieť bude vyuţívať aj veľké mnoţstvo malých PZS subjektov (napr.:
ambulancia všeobecného lekára), je dôleţitá aj finančná náročnosť riešenia. Preto pre malé
PZS subjekty, je moţné riešiť zabezpečené pripojenie aj protokolom Secure Sockets Layer
(SSL).
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3.7.3. Prepojenie s ďalšími systémami
Veľmi prínosným bude prepojenie iných systémov informatizácie, či elektronizácie, napr.
informatizácia verejnej správy (eGovernment) alebo informatizácia vzdelávania (eLearning)
s programom eHealth. Hlavná časť týchto prepojení bude riešená ako prepojenie ústredných
informačných portálov daných programov, vyuţitím informačných mostov.
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3.7.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth

Obr. č.11:

Závislosť komponentu Sieťová vrstva HIN od ostatných komponentov eHealth
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3.8. Podpora HIN
Zdravotnícka informačná sieť (Health Information Network – HIN) je pojem označujúci
počítačovú sieť, ktorá prepája nemocnice, laboratória, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a ďalšie subjekty z oblasti zdravotníctva. Táto národná počítačová sieť bude mať
komplikovanú infraštruktúru, tvorenú mnoţstvom sieťových prvkov a vznikne spojením rôznych
menších počítačových sietí v rámci celej Slovenskej republiky. Na dosiahnutie toho, aby bola
táto sieť funkčná a vyuţívaná efektívne, je potrebný systém sieťového manaţmentu,
dodrţiavanie pravidiel a pouţívanie štandardov. Dôleţité je riadenie tejto siete ako celku, tak aj
jej jednotlivých častí.
Koncepcia sieťového manaţmentu kombinuje produkty a sluţby, ktoré zvyšujú schopnosť
sieťových správcov bezpečne automatizovať a kontrolovať zmeny a konfigurácie v ich sieťach.
Vhodné manaţmentové riešenie musí umoţniť hlavne:
čo najvyššiu dostupnosť sieťových sluţieb,
zvýšenie produktivity,
splnenie noriem,
splnenie legislatívnych poţiadaviek.
Je nutné aplikovať riešenie, ktoré zrýchľuje a kontroluje vykonávanie zmien, pouţitím
bezpečnej proaktívnej automatizácie zmien, konfigurácie a analytických úloh. Koncepcia
sieťového manaţmentu je tvorená hlavne:
modelom FCAPS – ide o ISO model sieťového manaţmentu, ktorý definuje
mnoţinu kategórií, určených na kategorizovanie jednotlivých úloh sieťového
manaţmentu. Definované kategórie a ciele ich zamerania sú nasledujúce:
– Fault (chyba) – zameranie na chyby v sieti.
– Configuration (konfigurácia) – zameranie na konfiguráciu siete a jej prvkov.
– Accounting (účtovanie) – zameranie na získanie štatistických údajov.
– Performance (výkonnosť) – zameranie na zabezpečenie dostatočného
výkonu pre aktuálnu potrebu, alebo aj do budúcna.
– Security (bezpečnosť) – zameranie na bezpečnosť prístupu k zdrojom na
sieti.
bezpečnostným manaţmentom (Security management).
Vzhľadom na rozľahlosť siete a rôznorodosť pravidiel, poţiadaviek a zabezpečenia dát je
nutné splniť niekoľko úloh:
rast – prispôsobiť sa zvyšujúcemu dopytu po nových sluţbách, aplikáciách a šírke
pásma,
komplexnosť – zabrániť vnášaniu ľudských chýb pri konfiguráciách komplexných
sietí manaţovaných viacerými administrátormi,
odbornosť – zníţiť počet špecialistov potrebných na správu siete,
komplexná bezpečnosť – spočíva v zaistení bezpečnosti vo viacerých oblastiach,
medzi ktoré patria napr.:
– komunikačná bezpečnosť – zabezpečenie komunikácie šifrovaním,
pouţívaním bezpečných sietí ako VPN, pouţívanie bezpečnostných
zariadení ako firewall,
– bezpečnostný monitoring – kontrola pouţívateľov siete a ich činností,
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–

administratívna bezpečnosť – autentifikácia, autorizácia a kontrola
administrátorov zabraňuje konfliktným konfiguračným zmenám.

3.8.1. Kvalita poskytovaných sluţieb
Na dosiahnutie a udrţanie vysokej kvality poskytovaných sluţieb sú nutné informácie o stave
prevádzky siete, ale aj jednotlivých sluţbách, ktoré sieť poskytuje. Na riešenie tejto
problematiky je vhodné aplikovať centralizovaný manaţment kvality sluţieb (Quality of
Service – QoS), ktorý umoţňuje vytvorenie pravidiel, ich overenie, nasadenie a monitoring.
Tieto vlastnosti umoţňujú poskytnúť dostatočný a predvídateľný výkon ponúkaných sluţieb
ako aj aplikácií, napríklad video, hlas cez IP (VoIP), ale aj kritických aplikácií. Ideálne je
umoţniť centralizované
vytvorenie QoS pravidiel na abstraktnej úrovni, kontrolovať
nasadzovanie pravidiel a následne ich monitorovať pre overenie dosiahnutia poţadovaného
výsledku. V tejto oblasti je nutný centralizovaný nástroj, ktorý je moţné pouţiť na
monitorovanie a aplikovanie pravidiel pre skupiny zariadení a ich rozhraní, ďalej umoţňuje
sieťovým administrátorom nastavovať
a ladiť QoS parametre potrebné pre úspešné
nasadenie a vyťaţenie sieťových zdrojov, medzi ktoré patria napr.:
oneskorenie,
variácia oneskorenia,
mnoţstvo stratených časti informácií pri sieťových prenosoch,
šírka pásma.

3.8.2. Bezpečnosť
Sieť bude slúţiť na prenos zdravotných a zdravotníckych informácií, z ktorých bude mať
väčšina charakter osobných zdravotných údajov, na ktoré sa vzťahujú prísne bezpečnostné
opatrenia. To je jeden z najvýznamnejších dôvodov, na základe ktorého musí HIN spĺňať
prísne bezpečnostné opatrenia. Bezpečnosť siete musí byť realizovaná na všetkých vrstvách.
Jednotlivé počítače, ktoré budú pripojené do HIN, ale aj samotné počítačové siete, ktoré budú
tvoriť HIN by mali spĺňať určité podmienky a štandardy, aby bola tým mohol byť garantovaný
určitý stupeň bezpečnosti. Medzi jednotlivé bezpečnostne prvky patria:
Antivírusový program – predstavuje základné a nutné vybavenie kaţdého
počítača. Antivírusový program sa snaţí identifikovať, neutralizovať alebo
eliminovať škodlivé programy akými sú počítačové vírusy, červy, rootkity alebo
trójske kone.
Firewall – môţe byť implementovaný vo forme súboru bezpečnostných opatrení
na zabránenie nepovoleného elektronického prístupu do počítačovej siete alebo do
konkrétneho počítača. Môţe to byť ale taktieţ samostatné zariadenie, alebo
mnoţina zariadení, ktoré sú nastavené tak, aby povolili, zakázali, šifrovali,
rozšifrovali komunikáciu medzi jednotlivými bezpečnostnými doménami na základe
definovaných pravidiel a kritérií.
Intrusion Detection System (IDS) a Intrusion Prevention System (IPS) –
systémy predstavujúce ďalší bezpečnostný stupeň na úrovni jednotlivých častí
siete ale aj siete samotnej. Cieľom IDS je detekcie prienikov do systémov alebo
sieti a IPS zabezpečuje predchádzanie takýmto prienikom. Tieto systémy sú
zaloţené na rôznych technológiách a sú zloţené z viacerých častí. Jedna časť
týchto systémov sleduje dátovú prevádzku v sieti. Ďalšia časť je zloţená
z analytických zloţiek, ktoré vyhodnocujú tok siete. A v neposlednom rade sú to
buď výstraţné zariadenia, alebo zariadenia, ktoré zachytenému útoku zabraňujú
v realizácií.
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Security Information Management (SIM) a Security Event Manager (SEM) –
systémy na riadenie bezpečnostných informácií (SIM) a udalostí (SEM), ktorých
cieľom je zvýšenie bezpečnostnej úrovne. Tieto systémy patria do skupiny
systémov, ktoré fungujú na princípe zberu, uchovania a analýzy dôleţitých alebo
bezpečnostných informácií alebo udalostí. Na základe analýzy sa dá zistiť veľa
informácií ako napr. bezpečnostné prieniky do chránených sietí, úniky dôleţitých
informácií alebo udalosti porušujúce bezpečnostné pravidlá a štandardy.
Základom bezpečnosti sprístupnenia zdrojov a sieťových sluţieb je správa identít ich
pouţívateľov. Jej kľúčovými procesmi sú:
identifikácia pouţívateľa – priradenie známej veličiny neznámej entite, takţe sa
sama stane známou, kde známa veličina je identifikátor v danom systéme, ktorý sa
priradí k zatiaľ neznámemu pouţívateľovi. Na tento účel môţe slúţiť prihlasovacie
meno alebo identifikačná čipová karta,
autentifikácia pouţívateľa – proces preverenia, či daný pouţívateľ je tým, kým
deklaruje ţe je. Autentifikácia najčastejšie spočíva v zadaní hesla, ktoré sa spája
s pouţitým identifikátorom,
autorizácia pouţívateľa – proces, ktorý určuje práva a privilégia
autentifikovaného pouţívateľa a moţnosti vyuţívania zdrojov a sluţieb systému.
Prístup k zdrojom a sluţbám sa nastavuje pre konkrétneho pouţívateľa systému,
alebo pre vybrané skupiny pouţívateľov. Pouţívatelia sa priradzujú do skupín
podľa určitých kritérií, na uľahčenie procesu autorizácie.
Prostriedkom dosiahnutia poţadovanej úrovne bezpečnosti je vypracovanie komplexného
bezpečnostného projektu.
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3.8.3. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.12:

Závislosť komponentu Podpora HIN od ostatných komponentov eHealth
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3.9. Dátové úloţiská v rámci HIN
V rámci zdravotníckej informačnej siete (HIN) sa bude pracovať s obrovským mnoţstvom
informácií, z ktorých väčšina musí byť uloţená a pripravená na spracovanie alebo archiváciu.
V tejto sieti majú preto veľmi významnú úlohu dátové úloţiská. Dátové úloţisko umoţňuje
zhromaţďovať, extrahovať, filtrovať, transformovať a konsolidovať dáta z rôznych zdrojov.
Dátové úloţiská v zdravotníckej informačnej sieti budú mať za úlohu uchovanie:
registrov:
– Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NR PZS),
– Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti (NR PrZS),
– Národný register zdravotníckych pracovníkov (NR ZP),
– Centrálny register poistencov (CRP),
– a ďalšie,
číselníkov,
elektronické zdravotné záznamy pacientov (EHR),
informácie o elektronickej preskripcii,
rádiologický obrazový materiál,
informácie pre zdravotné poisťovne,
ďalšie typy informácií.
Dátové úloţiská v rámci zdravotníckej informačnej siete budú vyuţívané všetkými subjektmi
zdravotníctva od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, cez zdravotné poisťovne aţ po
pacientov.
V súčasnosti sa dátové úloţiská vyuţívajú najčastejšie súkromnými spoločnosťami a ich
zdravotníckymi zariadeniami, napr. na uchovávanie PACS údajov v rámci nemocníc jednej
spoločnosti. Na národnej úrovni sú centrálne dátové úloţiská vyuţívané iba niektorými
organizáciami alebo subjektmi ako NCZI, ÚDZS alebo ÚVZ SR. Aktuálny počet dátových
skladov a ani rozsah nimi pokrývaných sluţieb nie je pre potreby programu eHealth dostatočný
a v tejto oblasti budú nutné ďalšie realizácie.
Medzi základné špecifiká dátových úloţísk patria napríklad:
spôsob vyuţívania dátových úloţísk,
počet dátových úloţísk,
geologické umiestnenie,
určenie rozsahu spádových oblastí,
a ďalšie.
Tieto špecifiká sú popísané niţšie. Základným predpokladom úspešného vyuţívania dátového
úloţiska v rámci zdravotníckej informačnej siete je určite to, aby kaţdý, kto potrebuje pouţiť
niektoré z týchto dátových úloţísk, mal k tejto sieti vytvorený a umoţnený prístup. Vo
všeobecnosti budú dátové úloţiská vytvárané lokálne v rámci väčších zdravotníckych
komplexov a nemocníc, ďalej regionálne a národne v rámci zdravotníckych organizácií ako
NCZI, ÚDZS alebo ÚVZ SR.

3.9.1. Lokálne dátové úloţiská
Lokálne dátové úloţiská sú vyuţívané prevaţne väčšími zdravotníckymi zariadeniami ako
nemocnice, fakultné nemocnice a podobne. Tieto dátové úloţiská sú vyuţívané
prostredníctvom nemocničného informačného systému, ktorý daná nemocnica pouţíva
a zároveň aj špecializované ambulancie, ktoré sú súčasťou danej nemocnice. Informácie
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v takýchto dátových úloţiskách aj keď sú uloţené len lokálne, by mali byť prístupné
prostredníctvom zdravotníckej informačnej siete aj iným subjektom, mimo tohto lokálneho
strediska. Na tieto účely by malo existovať centrálne dátové úloţisko na národnej úrovni, ktoré
bude predstavovať centrálny zoznam odkazov na konkrétne informácie v lokálnych, či
regionálnych dátových úloţiskách. Tento mechanizmus by umoţnil jednoduché vyhľadanie
poţadovanej informácie v sieti s veľkým počtom PZS a zároveň by systém mal do istej miery
charakter centralizovaného riešenia.

3.9.2. Regionálne dátové úloţiská
Dátové úloţiská na regionálnej úrovni majú svoje opodstatnenie a ich výhody sú zjavné
napríklad pri vyuţití pre systémy PACS. Tieto systémy vytvárajú okrem iného aj obrovské
mnoţstvo obrazového materiálu, ktorý je najvhodnejšie a najefektívnejšie uloţiť na regionálnej
úrovni. Objemné údaje je vhodné uchovávať v mieste svojho vzniku, alebo čo najbliţšie k tomu
miestu, teda ideálne v lokálnom dátovom úloţisku. Ak nie je k dispozícii lokálne dátové
úloţisko, tak potom v príslušnom regionálnom dátovom úloţisku.

3.9.3. Národné dátové úloţiská
Pri komplexnosti projektu elektronizácie zdravotníctva sú dátové úloţiská na národnej úrovni
nevyhnutné. Ide o centrálne úloţiska, ktoré zabezpečujú a poskytujú sluţby pre všetkých
obyvateľov krajiny a tvoria základ pre poskytovanie cezhraničných sluţieb. Umoţňujú širokú
škálu spôsobov pouţitia a značné výhody oproti menším dátovým úloţiskám. Medzi najväčšie
z týchto výhod patria:
vysoká dostupnosť,
vysoká bezpečnosť,
nízke finančné náklady oproti sieti menších dátových úloţísk na zabezpečenie
rovnakej funkcionality.
Sú dva základné koncepty vyuţitia národných dátových úloţísk. Oba tieto koncepty majú svoje
výhody. Výber vhodného konceptu je individuálny.
V prvom prípade sa ukladajú všetky potrebné údaje priamo na toto centrálne úloţisko. Kaţdý,
kto potrebuje nejaký konkrétny údaj, ho hľadá v tomto centrálnom úloţisku a odtiaľ ho aj
dostane.
V druhom prípade sa ukladajú údaje mimo tohto národného dátového úloţiska, napríklad na
regionálnej alebo lokálnej úrovni. Národné dátové úloţisko obsahuje iba informačné údaje,
ktoré umoţnia korektnú lokalizáciu, získanie, či prácu s hľadanými údajmi. Ide teda len
o popisné údaje, resp. metadata.

3.9.4. Archivácia informácií
Pri mnoţstve informácií, ktoré sa bude hromadiť v dátových úloţiskách je nutné myslieť na
archiváciu týchto informácií. Archivačné systémy sa pouţívajú na archiváciu informácií, ktoré
sú staršie a frekvencia ich pouţívania je minimálna, ale sú stále dôleţité. Tieto informácie sa
zväčša uchovávajú oddelene od informácií novších a pristupuje sa k nim iným, špecifickým
spôsobom a slúţia hlavne na štatistické účely. Za účelom archivácie je nutné navrhnúť vhodný
systém archivácie pre jednotlivé dátové úloţiská, podľa rôznych podmienok:
typ informácií uloţených v dátových úloţiskách,
frekvencia narastania mnoţstva týchto informácií,
účel pouţitia informácií,
a ďalšie.
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3.9.5. Bezpečnosť dátových úloţísk
Veľkú časť informácií, ktoré budú uloţené v dátových úloţiskách, budú predstavovať osobné
zdravotné informácie o pacientoch. Preto musí byť prioritou uţ pri vytváraní konceptu projektu
dátových úloţísk pre program eHealth, bezpečnosť údajov a ich ochrana pred zneuţitím
a tento koncept musí byť v súlade s platnou legislatívou SR a príslušnými normami.
Nutnosťou v tejto oblasti je vypracovanie bezpečnostného projektu, ktorý bude zahŕňať všetky
bezpečnostné aspekty, medzi ktoré patria:
dátová bezpečnosť,
prevádzková bezpečnosť,
fyzická bezpečnosť,
objektová bezpečnosť,
a ďalšie.
Len verejne dostupné informácie môţu byť poskytnuté ľubovoľnému ţiadateľovi informácií
a všetky ostatné informácie môţu byť poskytnuté len za predpokladu, ţe ţiadateľ úspešne
prešiel procesom identifikácie, autentifikácie a autorizácie.
Súčasťou systému zabezpečenia informácií v dátových úloţiskách je ich zálohovanie
prostredníctvom zálohovacích systémov. Zálohovacie systémy dátového úloţiska sú určené
na vytváranie záloh informácií v dátovom úloţisku, ktoré sa pouţijú v prípade havarijného
stavu dátového úloţiska. Tento proces zaručuje, ţe informácie sa nestratia, zvyšuje sa teda
stupeň bezpečnosti úschovy informácií a tieţ dostupnosť informácií.
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3.9.6. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.13:

Závislosť komponentu Dátové úložiská v rámci HIN od ostatných komponentov
eHealth
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3.10. PKI infraštruktúra pre HIN a eHealth
PKI (Public Key Infrastructure – infraštruktúra verejného kľúča) je kombináciou hardvérových a
softvérových prostriedkov, politík a procedúr zabezpečujúcich bezpečnú a dôveryhodnú
elektronickú komunikáciu medzi pouţívateľmi. Je zaloţená na asymetrickom šifrovaní
vyuţívajúcom dvojicu matematicky previazaných šifrovacích kľúčov – verejného kľúča (public
key) a súkromného kľúča (private key).
PKI je všeobecne povaţované za jednu z najúčinnejších metód zabezpečenia atribútov
integrity, dôvernosti, autenticity a zodpovednosti v elektronickej komunikácii. Je moţné ju
vyuţiť aj na ochranu komunikačných kanálov (SSL).
PKI v podmienkach eHealth bude zabezpečovať:
šifrovanie dokumentu,
identifikáciu autora dokumentu a nepopierateľnosť autorstva dokumentu,
integritu dokumentu,
identifikáciu času podpisu dokumentu.
Pre pochopenie princípu fungovania PKI je potrebné vysvetliť:
Základné pojmy z oblasti PKI
Princíp asymetrického šifrovania
Princíp elektronického podpisu
ktorým budú venované nasledujúce podkapitoly. Záverečné kapitoly budú venované:
Princípu PKI
Zaručený elektronický podpis v podmienkach SR
PKI v podmienkach eHealth

3.10.1. Základné pojmy z oblasti PKI
V nasledujúcej tabuľke sú vysvetlené/definované základné pojmy pouţívané v PKI.
Akreditovaná certifikačná
autorita

je špecifickým prípadom Certifikačnej autority, ktorá:
- je akreditovaná Koreňovou certifikačnou autoritou a
- bol jej ňou vydaný certifikát.
Akreditácia certifikačnej autority je potvrdením najvyššej dôveryhodnosti a bezpečnosti
inštitúcie, prevádzkujúcej „Certifikačnú autoritu“.

Asymetrické šifrovanie

je zaloţené na dvojici matematicky previazaných šifrovacích kľúčov –
verejného kľúča (public key) a súkromného kľúča (private key),
pričom platí ţe údaje zašifrované jedným kľúčom môţu byť
dešifrované len druhým z páru kľúčov. Z uvedeného vyplýva, ţe ak sú
údaje zašifrované verejným kľúčom, dešifrovať ich je moţné len
súkromným kľúčom a naopak ak sú údaje zašifrované súkromným
kľúčom, všetci, ktorí majú prislúchajúci verejný kľúč môţu údaje
dešifrovať.

Certifikačná autorita

je poskytovateľom certifikačných sluţieb, ktorý spravuje
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certifikáty a vykonáva certifikačnú činnosť. Zodpovedá za:
- vydávanie certifikátov, ktoré overuje svojím elektronickým
podpisom,
- správnu a overovanie identít drţiteľov certifikátov na základe
ich verejného kľúča,
- správu zoznamov zneplatnených certifikátov.
Certifikát

je štruktúrovaná informácia obsahujúca verejný kľúč a potvrdenie
identity majiteľa verejného kľúča. Certifikát vydáva certifikačná
autorita. Jeho platnosť potvrdzuje certifikačná autorita svojim
elektronickým podpisom. Certifikát spravidla zodpovedá štandardu
X.509. Obsahuje nasledujúce informácie:
- Vlastník certifikátu
- Certifikačná autorita, ktorá ho vydala
- Platnosť
- Verejný kľúč
- Ďalšie atribúty
- Elektronický podpis vydávajúcej certifikačnej autority

Časová pečiatka

je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým
dokumentom, ktorá umoţňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas,
kedy bola vyhotovená.

DV-certifikát

je elektronickou podobu podacieho lístka. Má podobnú štruktúru ako
časová pečiatka. DV-certifikáty vydáva nezávislá autorita označovaná
ako DVSC.

Elektronický podpis

je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým
dokumentom, ktorú nemoţno efektívne vyhotoviť bez znalosti
súkromného kľúča a elektronického dokumentu a na základe znalosti
tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču
pouţitému pri jej vyhotovení moţno overiť, ţe elektronický dokument,
ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný
s elektronickým dokumentom pouţitým na jej vyhotovenie.

Hash funkcia

je funkcia vytvárajúca jedinečný digitálny odtlačok dokumentu, v tvare
čísla.

Kľúčový pár

je dvojicu matematicky previazaných šifrovacích kľúčov – verejného
kľúča (public key) a súkromného kľúča (private key) vyuţívaných
v asymetrickom čifrovaní.

Koreňová
autorita

certifikačná

je certifikačná autorita nachádza sa na vrchole pyramídy
infraštruktúry verejného kľúča. Úlohou „Koreňovej certifikačnej
autority“ je:
- vykonávať akreditáciu certifikačných autorít
- vydávať certifikáty pre úradom akreditované certifikačné
autority
- spravovať a overovať identity akreditovaných certifikačných
autorít na základe ich verejného kľúča
- spravovať zoznamy zneplatnených certifikátov
Úlohy Koreňovej certifikačnej
bezpečnostný úrad (NBÚ).

Kvalifikovaný certifikát
PKI

(Public

autority

v SR

plní

Národný

je špecifickým prípadom certifikátu, ktorý bol vydaný Akreditovanou
certifikačnou autoritou
Key

je Infraštruktúra verejného kľúča
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Infrastructure)
Privátny/súkromný/tajný kľúč
(pvate key)

je kľúč z kľúčového páru. Je pouţívaný výhradne vlastníkom a musí
byť uloţený na bezpečnom mieste

Registračná autorita

môţe z poverenia certifikačnej autority spracovávať ţiadosti o
vydanie certifikátov a overovať identitu ţiadateľov. Registračná
autorita vystupuje voči ţiadateľovi ako certifikačná autorita, nie je
však oprávnená vydávať a podpisovať elektronický certifikát.

Verejný kľúč (public key)

je kľúč z kľúčového páru. Je voľne distribuovaný a verejne dostupný.
je štandard pouţívaný v kryptografii pre systémy zaloţené na
verejnom kľúči. X.509 špecifikuje medzi iným formát certifikátov,
zoznamy odvolaných certifikátov, parametre certifikátov a metódy
kontroly platnosti certifikátov.

X.509

Zaručený elektronický podpis
(ZEP)

je špecifickým prípadom „elektronického podpisu“, ktorý v súlade
so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spĺňa
nasledujúce kritériá:
bol vytvorený pomocou tajného kľúča prislúchajúcemu k
verejnému kľúču, na ktorý bol vydaný kvalifikovaný
certifikát a tajný kľúč je uloţený v certifikovanom
bezpečnom zariadení pre ZEP
bola pouţitá NBÚ schválená podpisová politika pre ZEP
bol pouţitý schválený formát podpísaného dokumentu
bol vytvorený schválený formát ZEP
je platná certifikačná cesta po dôveryhodnú certifikačnú
autoritu (“Root NBÚ“)
je platné overenie všetkých kvalifikovaných certifikátov v
celej
certifikačnej
ceste
v
zoznamoch
zneplatnených kvalifikovaných certifikátov
bola pouţitá certifikovaná aplikácia

Tab. č.8:

Definícia základných pojmov

3.10.2. Princíp asymetrického šifrovania
Asymetrické šifrovanie je zaloţené na dvojici matematicky previazaných šifrovacích kľúčov –
verejného kľúča (public key) a súkromného kľúča (private key), pričom platí ţe údaje
zašifrované jedným kľúčom môţu byť dešifrované len druhým z páru kľúčov. Z uvedeného
vyplýva, ţe ak sú údaje zašifrované verejným kľúčom, dešifrovať ich je moţné len súkromným
kľúčom a naopak ak sú údaje zašifrované súkromným kľúčom, môţu ich dešifrovať všetci,
ktorí majú prislúchajúci verejný kľúč.
Prenos správy zašifrovanej
nasledujúcom obrázku.

pomocou

asymetrického

šifrovania

je

znázornený

na
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Obr. č.14:

Prenos správy zašifrovanej pomocou asymetrického šifrovania

Popis obrázku:
1. odosielateľ zašifruje správu verejným kľúčom adresáta,
2. odosielateľ odošle zašifrovanú správu adresátovi (prostredníctvom verejnej
počítačovej siete – internetu),
3. adresát dešifruje správu pomocou svojho privátneho kľúča.

3.10.3. Princíp elektronického podpisu
Elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým
dokumentom, ktorú nemoţno efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča
a elektronického dokumentu a na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča
patriaceho k súkromnému kľúču pouţitému pri jej vyhotovení moţno overiť, ţe elektronický
dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný
s elektronickým dokumentom pouţitým na jej vyhotovenie.
Podpis elektronického dokumentu elektronickým podpisom u autora dokumentu a jeho
následné overenie u prijímateľa je znázornený v nasledujúcom obrázku.
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Obr. č.15:

Podpis dokumentu elektronickým podpisom a jeho následné overenie
(zdroj: www.nbusr.sk)

Popis obrázku:
1. Vyhotovenie digitálneho odtlačku dokumentu, v tvare čísla, pomocou „hash
funkcie“. Algoritmus výpočtu zaručuje, ţe pre kaţdý dokument je vytvorený iný –
jedinečný digitálny odtlačok.
2. Zašifrovanie digitálneho odtlačku súkromným/tajným kľúčom podpisovateľa
dokumentu. Týmto je vytvorený elektronický podpis daného dokumentu.
3. Pripojenie elektronického podpisu k dokumentu.
4. Prenos dokumentu od podpisovateľa k overovateľovi.
5. Dešifrovanie elektronického podpisu overovateľom pomocou verejného kľúča
podpisovateľa, čím overovateľ získa pôvodný digitálny odtlačok dokumentu
vytvorený podpisovateľom.
6. Vyhotovenie digitálneho odtlačku z doručeného dokumentu pomocou „hash
funkcie“.
7. Porovnanie takto získaných digitálnych odtlačkov. Ak sa oba odtlačky zhodujú, je
zaručené, ţe:
– dokument bol podpísaný podpisovateľom,
– dokument nebol po jeho podpise upravený.
Dôvernosť dokumentu podpísaného elektronickým podpisom je moţné zabezpečiť jeho
následným zašifrovaním, viď nasledujúci obrázok.
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Obr. č.16:

Prenos správy podpísanej elektronickým podpisom a zašifrovanej pomocou
asymetrického šifrovania

Popis obrázku:
1. Podpísanie správy elektronickým podpisom pomocou privátneho podpisového
kľúča odosielateľa.
2. Zašifrovanie správy pomocou verejného šifrovacieho kľúča adresáta.
3. Prenos správy od odosielateľa k príjemcovi.
4. Dešifrovanie správy pomocou privátneho šifrovacieho kľúča adresáta.
5. Overenie autora správy a jej obsahu pomocou verejného podpisového kľúča
odosielateľa.

3.10.4. Princíp PKI
PKI bola vyvinutá s cieľom odstrániť nasledujúce nedostatky:
problémy so správou, distribúciou a uchovávaním verejných kľúčov pre potreby
asymetrického šifrovania
neexistencia informácie o čase podpisu dokumentu elektronickým podpisom.
Správu, distribúciu a uchovávanie verejných kľúčov v prostredí PKI rieši Certifikačná autorita.
Jej funkciu je moţné prirovnať k notárovi. Certifikačná autorita vystupuje pri komunikácii dvoch
uţívateľov ako tretí nezávislý dôveryhodný subjekt, ktorý prostredníctvom ním vydaného
certifikátu jednoznačne priradzuje uţívateľa k jeho dvojici kľúčov, respektíve k jeho
elektronickému podpisu. Certifikát tak plní úlohu elektronického preukazu totoţnosti. Certifikáty
spravidla zodpovedajú štandardu X.509 a obsahujú nasledujúce údaje:
verejný kľúč,
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meno a ďalšie identifikačné údaje drţiteľa certifikátu ,
dátum začatia a ukončenia platnosti certifikátu,
sériové číslo certifikátu,
meno certifikačnej autority, ktorá vydala certifikát,
elektronický podpis vydávajúcej certifikačnej autority, potvrdzujúci platnosť
certifikátu.
Certifikačná autorita zodpovedá za:
vydávanie certifikátov, ktoré overuje svojím elektronickým podpisom,
správnu a overovanie identít drţiteľov certifikátov na základe ich verejného kľúča,
správu zoznamov zneplatnených certifikátov.
Do štruktúry PKI patrí aj Registračná autorita. Tá môţe z poverenia certifikačnej autority
spracovávať ţiadosti o vydanie certifikátov a overovať identitu ţiadateľov. Registračná autorita
vystupuje voči ţiadateľovi ako certifikačná autorita, nie je však oprávnená vydávať
a podpisovať elektronický certifikát.
Ďalší problém, ktorí PKI rieši je transparentné určenie času podpisu dokumentu elektronickým
podpisom. Tento problém sa v PKI rieši pomocou časovej pečiatky (time stamps) a tzv. DVcertifikátu, čo je potvrdenie o existencii, drţaní, resp. pravosti podpisu dokumentu v danom
čase.
Časová pečiatka je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým
dokumentom, ktorú musela vyhotoviť certifikačná autorita pouţitím súkromného kľúča
určeného na tento účel. Na verejný kľúč patriaci k uvedenému súkromnému kľúču bol vydaný
kvalifikovaný certifikát. Časová pečiatka môţe byť vyhotovená len pouţitím bezpečného
zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a umoţňuje jednoznačne identifikovať dátum a
čas kedy bola vyhotovená.
Časová pečiatka sa vyhotovuje na hash (odtlačok) dokumentu. Hash hodnota dokumentu sa
doplní o poţadovaný časový údaj (dátum a čas) z referenčného, zaručeného zdroja času
certifikačnej autority. Takto upravený, doplnený hash sa podpíše zaručeným EP pomocou
súkromného kľúča na tento účel určeného. Podobne ako elektronický podpis sa aj časová
pečiatka sa pripája k dokumentu, pre ktorý bola vyhotovená.
Dátová štruktúra časovej pečiatky obsahuje:
identifikácia bezpečnostnej politiky, pod ktorou bola pečiatka vydaná – politika pre
vydávanie časových pečiatok,
kontrolný súčet (hash) zaslaný klientom (kopírovaný zo ţiadosti o časovú
pečiatku),
jednoznačné sériové číslo časovej pečiatky,
čas vydania pečiatky,
prípadné rozšírenia časového razítka.
Názov autority, ktorá pečiatku vydala môţe byť uvedený v rozšírení, ale väčšinou je uvedený
len v certifikáte, ktorým sa verifikuje elektronický podpis časovej pečiatky. Časová pečiatka je
len dôkaz o existencii dokumentu v danom čase, nič nehovorí o vlastníctve dokumentu
nejakého subjektu v danom čase, takţe z reálneho prostredia – ešte nemáme samotný podací
lístok, len razítko s časom. Samotný podací lístok v elektronickej podobe je DV-certifikát.
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DV-certifikát je elektronickou podobu podacieho lístka. Má podobnú štruktúru ako časová
pečiatka. DV-certifikáty vydáva nezávislá autorita označovaná ako DVSC, ktorá prijíma
ţiadosti o vydanie DV-certifikátu nejakým bezpečným spôsobom, či uţ pomocou HTTPS,
alebo S/MIME. Ţiadosti sú elektronicky podpísané, takţe DVCS robí autentifikáciu ţiadateľa.
Rozlišujeme nasledujúce 4 typy sluţieb, certifikátov:
1. DV-časová pečiatka tj. potvrdenie o existencii kontrolného súčtu (hash) dokumentu
v danom čase. Časová pečiatka od DVCS má kvalitatívne iné parametre ako
beţná časová pečiatka. Základný rozdiel je v tom, ţe DVCS autentifikoval
ţiadateľa. DVCS môţe vystaviť
– Anonymnú pečiatku – obdoba časovej pečiatky. Identifikácia prebieha inou
cestou, napr. na základe súdneho rozhodnutia.
– Časová pečiatka obsahujúca identifikáciu pouţívateľa, tj. potvrdenie o tom
,ţe daný ţiadateľ mal v konkrétnom čase vo svojom drţaní konkrétny
dokument. Toto bude to, čo nahradzuje podací lístok.
2. Potvrdenie o drţaní celého dokumentu v danom čase, tj. nie len kontrolný súčet.
Opäť môţe byť anonymný aj neanonymný.
3. Overovanie platnosti elektronického podpisu dokumentu. Je to veľmi netriviálna
úloha a pravdepodobne vyţaduje aj, aby bol dokument po podpise uloţený
v bezpečnom úloţisku dát, ku ktorému bude mať DVCS prístup a voči ktorému
bude DVCS porovnávať.
4. Vydanie DV-certifikátu o tom, ţe nejaký klasický certifikát bol v danom čase platný,
nebol odvolaný.
Predpokladom úspešného vyuţívania PKI je správne vybudovaná infraštruktúra, ktorá zahŕňa
okrem rady technologických komponentov tieţ sústavu organizačných opatrení úzko
spojených s celkovým chápaním riadenia bezpečnosti informačných systémov.

3.10.5. Zaručený elektronický podpis v podmienkach SR
Podmienkou vyuţitia elektronického podpisu v úradnom styku so štátnou správou SR je
pouţitie „Zaručeného elektronického podpisu“. Zaručený elektronický podpis (ZEP) je
špecifickým prípadom „elektronického podpisu“, ktorý v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o
elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
spĺňa nasledujúce kritériá9:
bol vytvorený pomocou tajného kľúča prislúchajúcemu k verejnému kľúču, na ktorý
bol vydaný kvalifikovaný certifikát a tajný kľúč je uloţený v certifikovanom
bezpečnom zariadení pre ZEP,
bola pouţitá NBÚ schválená podpisová politika pre ZEP,
bol pouţitý schválený formát podpísaného dokumentu,
bol vytvorený schválený formát ZEP,
je platná certifikačná cesta po dôveryhodnú certifikačnú autoritu (“Root NBÚ“),
je platné overenie všetkých kvalifikovaných certifikátov v celej certifikačnej ceste v
zoznamoch zneplatnených kvalifikovaných certifikátov,
bola pouţitá certifikovaná aplikácia.

9

zdroj: http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis/podpisove-politiky/index.html
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Kvalifikovaný certifikát - je špecifickým prípadom certifikátu, ktorý bol vydaný „Akreditovanou
certifikačnou autoritou“
Akreditovaná certifikačná autorita10 - je špecifickým prípadom Certifikačnej autority, ktorá:
je akreditovaná Koreňovou certifikačnou autoritou a
bol jej ňou vydaný certifikát.
Koreňová certifikačná autorita - nachádza sa na vrchole pyramídy infraštruktúry verejného
kľúča. Úlohou „Koreňovej certifikačnej autority“ je:
vykonávať akreditáciu certifikačných autorít
vydávať certifikáty pre úradom akreditované certifikačné autority
spravovať a overovať identity akreditovaných certifikačných autorít na základe ich
verejného kľúča
spravovať zoznamy zneplatnených certifikátov
Úlohy Koreňovej certifikačnej autority v SR plní Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).
Ako uţ bolo spomínané, neodmysliteľnou súčasťou PKI je sústava organizačných opatrení
upravujúcich pravidlá pouţívania PKI. Pravidlá a podmienky vyuţívania zaručeného
elektronického podpisu v Slovenskej republike upravujú:
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu:
– Vyhláška č. 131/2009 Z.z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a
kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania
zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a
kvalifikovaných certifikátoch)
– Vyhláška č. 132/2009 Z.z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných
certifikačných sluţieb a o poţiadavkách na audit, rozsah auditu a
kvalifikáciu audítorov
– Vyhláška č. 133/2009 Z.z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej
dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných
pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností
– Vyhláška č. 134/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
poţiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a
poţiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch
elektronického podpisu)
– Vyhláška č. 135/2009 Z.z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného
elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu,
podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri
overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu,
10

Akreditácia certifikačnej autority je potvrdením najvyššej dôveryhodnosti a bezpečnosti inštitúcie, prevádzkujúcej „Certifikačnú
autoritu“.
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–

formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, poţiadavkách na zdroj
časových údajov a poţiadavkách na vedenie dokumentácie časových
pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej
pečiatky)
Vyhláška č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe pouţívania elektronického
podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

3.10.6. PKI v podmienkach eHealth
Zavedenie elektronickej komunikácie na báze ZEP je jedným zo základných predpokladov
rozvoja informatizácie zdravotníctva. Pre úspešné nasadenie ZEP v podmienkach eHealth-u je
potrebné vybudovať nasledujúcu infraštruktúru PKI:
vybudovať „Akreditovanú certifikačnú autoritu“ pre eHealth, alebo poveriť touto
funkciou niektorú z akreditovaných certifikačných autorít. Optimálnym riešením sa
javí vybudovanie jednej spoločnej certifikačnej autority pre potreby eGovernment.
vydať všetkým osobám oprávneným podpisovať dokumenty v procese zdravotnej
starostlivosti kvalifikovaný certifikát s príslušným súkromným kľúčom uloţeným na
certifikovanom zariadení zodpovedajúcom Vyhláške NBÚ č. 539/2002 Z.z.
Výberom vhodného druhu čipovej karty pre Elektronický preukaz PZS by bolo
moţné vyuţiť uvedený preukaz aj ako nosič informácií pre PKI.
vybaviť všetky hore uvedené osoby certifikovanou aplikáciou pre
vytvorenie/overenie ZEP. Za optimálne sa javí rozšírenie multilicencie QSign11 na
všetkých PZS.
Ďalším krokom budovania infraštruktúry PKI by malo byť:
vydanie kvalifikovaného certifikátu a príslušného súkromného kľúča uloţeného na
certifikovanom zariadení zodpovedajúcom Vyhláške NBÚ č. 539/2002 Z.z. všetkým
PrZS. Výberom vhodného druhu čipovej karty pre elektronický Občiansky preukaz
by bolo moţné vyuţiť uvedený preukaz aj ako nosič informácií pre PKI,
elektronický Preukaz poistenca/Európsky preukaz zdravotného poistenia, eRecept,
prípadne EDS.
Vybudovanie PKI infraštruktúry pre ZEP je jednou z kľúčových podmienok úspešnej realizácie
projektu eHealth.

11

Na základe Zmluvy o dielo NBÚ č. 2003/1 z decembra 2003 získal NBÚ časovo neobmedzenú multilicenciu na dielo "Aplikácia
pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu" (QSign) pre orgány štátnej správy. (zdroj:
http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis/oznamy/index.html)
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3.10.7. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.17:

Závislosť komponentu PKI infraštruktúra v rámci HIN a eHealth od ostatných
komponentov eHealth
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3.11. Registre
3.11.1. Centrálne registre eGovernment
Informatizácia zdravotníctva bude implementovaná v súlade so schváleným strategickým
dokumentom Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS), čo okrem iného
znamená, ţe v rámci eHealth budú vyuţívané základné registre eGovernment v rozsahu
vzťahu medzi eHealth a eGovernment, ktorý je uvedený v NKIVS. Sú to:
Register obyvateľov SR (REGOB) – Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej
republiky, na ktorých základe moţno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným
osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje. Register obyvateľov je zdrojom platných údajov o
obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy, iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Obsah, účel a moţnosti vyuţitia
registra sú vymedzené zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Register
vedie a spravuje Ministerstvo vnútra SR. Je súčasťou Štátneho informačného systému SR
(ŠIS SR).
Obchodný register SR (ORSR) - Verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, týkajúcich
sa podnikateľov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Do obchodného
registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné
spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), druţstvá a iné
právnické osoby. Register je definovaný v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je prevádzkovaný
Ministerstvom spravodlivosti SR a obsahuje údaje zo všetkých registrových súdov v rámci
Slovenskej republiky.
Ţivnostenský register SR (ŢRSR) – Tvorí ho súbor zákonom určených údajov o
podnikateľských subjektoch, ktoré sú zapisované do jednotného automatizovaného
informačného systému. Ten je prevádzkovaný Ministerstvom vnútra SR a obsahuje údaje zo
všetkých obvodných ţivnostenských úradov v SR. Register je definovaný v zákone 455/1991
Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon). Člení sa na verejnú a neverejnú časť.
Neverejnú časť ţivnostenského registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby (ţivnostníka) a
zodpovedného zástupcu. ŢRSR vedie aj ţivnostenské listy a koncesné listiny vydané
podnikateľom a zaznamenáva dôleţité skutočnosti týkajúce sa ţivnostenských oprávnení.

3.11.2. Národné administratívne zdravotnícke registre
Národné administratívne zdravotnícke registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré
obsahujú zoznam fyzických osôb, právnických osôb a iných subjektov a s nimi spojených
údajov vybraných podľa špeciálnych zdravotníckych a organizačných kritérií. Účelom
spracovávania osobných údajov v administratívnych zdravotníckych registroch ako základných
integračných nástrojoch pre štatistické zisťovania v rezorte zdravotníctva je zabezpečiť a
udrţiavať v aktuálnom stave základné identifikačné údaje o prijímateľoch zdravotnej
starostlivosti pre potreby vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme, údaje o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a údaje o zdravotníckych pracovníkoch.
Národné administratívne zdravotnícke registre sú definované v § 44 ods. 3 zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 662/2007 Z. z. Zoznam údajov,
ktoré sú v registroch spracovávané, ako aj účel ich spracovávania a okruhu dotknutých osôb je
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uvedený v prílohe č. 2 k danému zákonu. Prevádzkovateľom registrov je podľa § 45 ods. 2
zákona Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).
Národné administratívne zdravotnícke registre sú:
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NRPZS) - Poskytuje základné
informácie charakterizujúce zdravotnícke zariadenia právnických osôb vrátane ich
organizačnej štruktúry a územného rozmiestnenia. Preberá údaje z registrov zdravotníckych
zariadení, ktoré vedú samosprávne kraje, a obsahuje aj ďalšie doplňujúce údaje vyplývajúce
zo štatistického zisťovania.
Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti (NRPrZS) - Administratívny
register, v ktorom sa uchovávajú osobné údaje identifikujúce prijímateľov zdravotnej
starostlivosti, ktorí navštívili poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
alebo poţiadavkou na sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Uchováva
osobné údaje pacientov ako meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo a bydlisko. Do registra
majú prístup iba poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a len pre účely jej poskytnutia.
Národný register zdravotníckych pracovníkov (NRZP) – Úlohou registra je viesť evidenciu
všetkých zdravotníckych pracovníkov v SR, ktorí pracovne pôsobili alebo pôsobia v
organizáciách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v iných organizáciách
zdravotníckej štatistiky. Evidujú sa identifikačné údaje pracovníka ako napríklad rodné číslo,
meno, priezvisko, tituly, štátne občianstvo a trvalý pobyt, ďalej potom údaje o získanej a
pripravovanej odbornej spôsobilosti pracovníka, údaje o prípadnej registrácii pracovníka v
stavovských organizáciách, údaje o vlastnom právnom vzťahu pracovníka k organizácii a
údaje o vykonávanej práci pracovníka v predmetnom právnom vzťahu.

3.11.3. Národné zdravotné registre v správe NCZI
Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú zoznam
fyzických osôb a s nimi spojených údajov vybraných podľa špeciálnych medicínskych kritérií.
Ich úlohou je predovšetkým zhromaţďovať a spracovávať údaje o závaţných, hromadne sa
vyskytujúcich ochoreniach a poskytovať odbornej verejnosti základné epidemiologické a
klinické charakteristiky súvisiace s výskytom a príčinami týchto ochorení. Sú zdrojom
informácií o vekových, pohlavných a geografických rozdieloch výskytu sledovaného ochorenia,
o preţívaní, invalidite, úmrtnosti, stratených rokoch ţivota, ako aj zdrojom informácií o
trendoch vývoja na zvolenom území a v definovanej skupine obyvateľstva. Predstavujú jeden
zo základných informačných zdrojov pre posudzovanie úrovne zdravotného stavu populácie.
Národné zdravotné registre sú definované v § 44 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení zákona č. 662/2007 Z. z. Zoznam údajov, ktoré sú v registroch
spracovávané, ako aj účel ich spracovávania a okruhu dotknutých osôb je uvedený v prílohe č.
2 k danému zákonu. Prevádzkovateľom registrov je podľa § 45 ods. 2 zákona Národné
centrum zdravotníckych informácií (NCZI).
NCZI môţe na základe § 5 zákona č. 428/2004 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení poveriť vybraného sprostredkovateľa zberom a spracovaním údajov pre národné
zdravotné registre v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. Poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti majú povinnosť poskytovať údaje do registrov na základe § 44 ods. 10
zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z. v štruktúre a formáte, ktoré určuje
Vyhláška MZ SR o štandardoch pre informačné systémy v pôsobnosti MZ SR a NCZI.
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Národné zdravotné registre v správe NCZI sú:
Národný register základných zdravotných údajov - Klinický register budovaný od roku
2008 priebeţne s perspektívou zahrnúť všetkých prijímateľov zdravotnej starostlivosti v
Slovenskej republike. Jeho účelom je zhromaţďovať vybrané závaţné klinické údaje
prijímateľov zdravotnej starostlivosti v SR pre účely vedenia elektronickej zdravotnej
dokumentácie, elektronickej preskripcie a elektronickej zdravotnej karty. Register eviduje
základné údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a so sluţbami súvisiacimi s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napríklad informácie o rodinnej anamnéze vrátane
rizikových faktorov v rodine, údaje o chorobách a ich priebehu či o výsledkoch vyšetrení) a
vybrané osobné údaje prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Identifikačné údaje prijímateľov
zdravotnej starostlivosti (meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo a bydlisko) sa uchovávajú
oddelene od zdravotných údajov. Register je určený pre autorizovaný on-line prístup
oprávnených zdravotníckych pracovníkov pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti –
predovšetkým urgentnej a neodkladnej, a tieţ pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanom SR v rámci EÚ. Odborným garantom registra je Slovenská lekárska spoločnosť.
Národný register pacientov s onkologickým ochorením – Úlohou registra je viesť
doţivotnú, dlhodobú evidenciu všetkých onkologických pacientov zo Slovenskej republiky, a
evidovať údaje o úmrtiach pacientov s onkologickými ochoreniami. Vznikol v roku 1976 a
obsahuje údaje spätne od r. 1968. Jeho odborným garantom je Rada registra NOR SR.
Register zbiera, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje výskyt zhubných nádorov v celej SR a
realizuje epidemiologické štúdie. Údaje o výskyte zhubných nádorov na Slovensku sú tieţ
súčasťou európskej a svetovej databázy o incidencii a mortalite zhubných nádorov
(EUROCIM,GLOBOCAN).
Národný register pacientov s diabetes mellitus 1. typu – Zhromaţďuje klinickoepidemiologické údaje o pacientoch s diabetes mellitus 1. typu (DM1), spracováva informácie
o chorobnosti a úmrtnosti na DM1, o geografickej distribúcii ochorenia, o trendoch výskytu v
populačných skupinách, o zdravotnom stave chorých a o druhu a úrovni poskytnutej
zdravotnej starostlivosti. Údaje sú zbierané od roku 1982 pre vekovú skupinu detí 0–14 rokov,
od roku 2002 pre vekovú skupinu 0–18 r. Odborným garantom registra je Detské
diabetologické centrum pri I. detskej klinike DFNsP Bratislava.
Národný register pacientov s vrodenými chybami srdca – Účelom registra je dlhodobo
zhromaţďovať vybrané klinicko-epidemiologické údaje o pacientoch s vrodenými chybami
srdca v SR, spracovávať informácie o chorobnosti a úmrtnosti na VCHS (vrodenú chybu
srdca). Odborným garantom registra je Detské kardiocentrum SR Bratislava.
Národný register pacientov so srdcovo-cievnym ochorením – Je budovaný od roku 2006.
Jeho účelom je zber epidemiologických a vybraných klinických údajov o pacientoch so
srdcovo-cievnymi ochoreniami. Základom registra sú údaje o pacientoch s akútnym
koronárnym syndrómom (AKS). Za účelom zberu a pracovania týchto údajov bola od začiatku
roku 2007 v spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou spustená pilotná verzia
Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov (SLOVAKS). Zber údajov do tohto
registra sa začal 1.1.2007, údaje sú zbierané priebeţne s perspektívou postupne zahrnúť
pacientov z územia celej Slovenskej republiky.
Národný register pacientov s cievnym ochorením mozgu – Je budovaný od roku 2006.
Jeho účelom je zber epidemiologických a vybraných klinických údajov o pacientoch s cievnou
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mozgovou príhodou (CMP). Údaje o pacientoch sú zbierané od 1.1.2007 priebeţne s
perspektívou zahrnúť pacientov s CMP z územia celej Slovenskej republiky.
Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc – Predmetom zberu dát v
registri sú epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s vybranými chronickými ochoreniami
pľúc. V registri sa zhromaţďujú analyzujú údaje o týchto ochoreniach, ich symptomatológii,
resp. o úmrtí na tieto ochorenia a sociálno-ekonomické informácie o pacientovi.
Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou – V registri sú dlhodobo
zhromaţďované vybrané klinicko-epidemiologické údaje o pacientoch s vrodenými vývojovými
chybami (VVCH) v Slovenskej republike pre účely spracovania informácii o chorobnosti a
úmrtnosti na VVCH, o trendoch výskytu týchto ochorení a o druhu a úrovni poskytnutej
zdravotnej starostlivosti.

3.11.4. Národné zdravotné registre mimo správy NCZI
Aj keď § 45 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.
662/2007 Z. z. definuje ako prevádzkovateľa národných zdravotných registrov NCZI,
v súčasnosti niektoré z nich sú mimo jeho správu. Sú to nasledujúce registre:
Národný transplantačný register – Zhromaţďuje údaje o pacientoch po orgánových
transplantáciách, pacientoch – čakateľoch na transplantácie a údaje o potenciálnych darcoch
orgánov a tkanív v SR a vedie databázu osôb odmietajúcich darovanie orgánov, tkanív a
buniek po smrti. Bol zaloţený v roku 1995. Jeho správu zabezpečuje Slovenské centrum
orgánových transplantácií (SCOT), ktoré patrí pod Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Register
je súčasťou informačnej siete pre program transplantácie orgánov, koordinovanej na
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Národný register pacientov s tuberkulózou – Úlohou registra je zhromaţďovanie klinickoepidemiologických údajov o pacientoch s tuberkulózou. Spracováva informácie o chorobnosti
a úmrtnosti na tuberkulózu, o trendoch výskytu týchto ochorení v populačných skupinách, o
zdravotnom stave chorých a o druhu a úrovni poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Register
podáva štvrťročne a ročne výstupy pre potreby WHO, Euro-TB a ECDC. Register bol zriadený
v roku 1988 a údaje sú spracovávané v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a
hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy.
Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami – Register má za cieľ podrobne
monitorovať výskyt prenosných ochorení u všetkých osôb ţijúcich trvale alebo prechodne na
území SR vrátane cudzincov. Zhromaţďuje údaje o pacientoch s vybranými epidemiologicky
závaţnými prenosnými ochoreniami vrátane pacientov s HIV/AIDS. Register zabezpečuje
plynulé hlásenie jednotlivých prípadov do ECDC a ďalších spolupracujúcich domácich i
zahraničných organizácií. Údaje sú do registra napĺňané denne, čo umoţňuje aktuálne
posudzovať epidemiologickú situáciu v jednotlivých okresoch, krajoch a v celej SR. Správu
registra zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica.
Národný artroplastický register – Zhromaţďuje údaje o pacientoch po totálnej endoprotéze
bedrového kĺbu a pacientoch po endoprotéze kolenného kĺbu. Register je zameraný na
sledovanie ţivotnosti jednotlivých endoprotéz, sledovanie počtu primárnych a revíznych
operácii na jednotlivých pracoviskách a ich pomerné zastúpenie, vyhodnocovanie úspešnosti
operačného prístupu, ATB profylaxie, cementovacej techniky a jednotlivých typov implantátov.
Správu registra zabezpečuje Martinská fakultná nemocnica.
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3.11.5. Ďalšie centrálne zdravotné registre
Národný register darcov krvi – Zhromaţďuje údaje o dobrovoľných darcoch krvi v rámci
Slovenskej republiky. Register je skompletizovaný od roku 2006. Je spravovaný Národnou
transfúznou sluţbou v spolupráci so Slovenským Červeným kríţom. Údaje z neho sú k
dispozícii všetkým pracoviskám NTS a ostatným pracoviskám, kde sa vykonávajú odbery krvi.
Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek – Verejný register darovanej
pupočníkovej krvi, jeho hlavným poslaním je realizácia, propagácia a koordinácia aktivít
vedúcich k vyuţitiu kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na liečbu a výskum. Bol zaloţený v
roku 1997 spoločnosťou Eurocord-Slovakia, ktorá ho zároveň spravuje. Je členom
medzinárodnej výmennej siete Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).
V dokumente „Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia“,
vydanom Ministerstvom zdravotníctva, sú definované ďalšie národné registre týkajúce sa
hematológie a transfuziológie:
Národný register darcov kostnej drene (NRDKD) – Zabezpečuje typizáciu a registráciu
dobrovoľných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci Slovenskej republiky a
spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzenských darcov krvotvorných
buniek. Register vznikol v roku 1995 a je pod správou Kliniky hematológie a transfúziológie LF
UK a Fakultnej nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Od roku 1998 je
súčasťou medzinárodnej siete registrov Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) a od roku
2008 je napojený na EMDIS (European Marrow Donor Information System).
Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných
skupín - Je špecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s
celoslovenskou pôsobnosťou. Zaoberá sa vyšetreniami a registráciou darcov krvi a osôb,
ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť a spolupracuje na medzinárodnej úrovni
v oblasti imunohematológie erytrocytov. Je spravovaný Národnou transfúznou sluţbou SR.
Národný register vrodených krvácavých ochorení - Jeho cieľom je zhromaţďovanie údajov
o všetkých pacientoch s hemofíliou a s ďalšími vrodenými poruchami zráţania krvi. Register
má celoslovenskú pôsobnosť a evidencia pacientov v ňom prebieha od roku 1970. Správu
registra vykonáva Národné centrum 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 – Zhromaţďuje údaje o pacientoch s trombofilným
stavom. Tieto údaje poskytujú registru ošetrujúci lekári regionálnych hematologických oddelení
so súhlasom pacienta raz ročne. Správu registra vykonáva Národné centrum pre hemostázu a
trombózu so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK a Martinskej fakultnej
nemocnice v Martine.

3.11.6. Registre a zoznamy v správe ÚDZS
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vedie podľa zákona 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nasledujúce centrálne registre a zoznamy:
89

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

Centrálny register poistencov SR (CRP) - predstavuje jednotnú databázu údajov o
poistencoch v systéme verejného zdravotného poistenia SR, ktorá je zostavovaná
spracovaním údajov z registrov poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní. Register
eviduje pre jednotlivých poistencov nasledujúce údaje:
meno,
priezvisko,
rodné číslo alebo dátum narodenia (ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné
číslo),
adresa trvalého pobytu poistenca,
dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
označenie platiteľa poistného,
číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne.
Centrálny zoznam zdravotných poisťovní - Zoznam zdravotných poisťovní, ktoré
vykonávajú verejné zdravotné poistenie na území SR na základe povolenia na vykonávanie
verejného zdravotného poistenia. Zoznam obsahuje:
kód, názov a adresa sídla zdravotnej poisťovne,
kód, názov a adresa sídla pobočky zdravotnej poisťovne.
Centrálny zoznam platiteľov poistného - obsahuje nasledujúce údaje o platiteľoch
poistného:
IČO, názov, adresa sídla platiteľa poistného (právnické osoby) resp.
rodné číslo, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu platiteľa poistného (fyzické
osoby),
dátum vzniku prihlasovacej povinnosti
dátum odhlásenia zo zoznamu platiteľov poistného
Zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – ÚDZS vedie zoznam
číselných kódov a zároveň má na starosti ich prideľovanie lekárom a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti
Zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu – zoznam osôb, ktoré sú na základe
písomného poverenia ÚDZS oprávnené na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
Register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie – obsahuje súhrn všetkých
prihlášok na verejné zdravotné poistenie z jednotlivých zdravotných poisťovní

3.11.7. Registre v správe ÚVZ
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedie nasledujúce
registre:
register odborne spôsobilých osôb na činnosti definované v danom zákone,
centrálny register rizikových prác,
register výrobcov a dovozcov nových potravín a zloţiek nových potravín
register výrobcov a dovozcov výţivových doplnkov a potravín na osobitné výţivové
účely,
register minerálnych vôd a pramenitých vôd,
register činností vedúcich k oţiareniu, na ktoré vydal povolenie úrad verejného
zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a činností vedúcich k
oţiareniu, ktoré zaevidoval na základe oznámenia,
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centrálny register zdrojov ionizujúceho ţiarenia a centrálny register dávok,
register osôb zodpovedných za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh,
register údajov o látkach pouţívaných v kozmetických výrobkoch potrebných na
účely lekárskeho ošetrenia.
Jednotlivé Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vedú nasledujúce registre:
register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závaţné činnosti,
register rizikových prác,
register odborne spôsobilých osôb na činnosti definované v danom zákone.

3.11.8. Plánované registre
Národný register detských úrazov – Mal by byť vybudovaný do konca roka 2009. Jeho
úlohou je zber dát a ukazovateľov detských úrazov, pričom kaţdý úraz bude zaznamenaný od
príčiny vzniku a bude sledovaný jeho vývoj, terapia, následky s cieľom umoţniť efektívne
preventívne pôsobiť v danej oblasti. Na príprave registra sa budú podieľať odborníci
Národného koordinačného výboru prevencie detských úrazov.
Národný register tkanivových zariadení – Jeho predmetom je zber údajov o tkanivových
zariadeniach, ako sú tkanivové banky, banky krvotvorných zárodočných buniek, odberové
centrá pre tkanivá a bunky, spracovateľské centrá pre tkanivá a bunky, banky pupočníkovej
krvi, banky zárodočných buniek, banky kmeňových a embryonálnych buniek, centrá
asistovanej reprodukcie. Register by mal byť pod správou SCOT.
Národný register biobánk – Účelom zberu údajov je zavedenie registra všetkých biobánk,
ktoré boli zriadené a ktoré získali na svoju činnosť oprávnenie v SR.
Kategorizačný register liekov a zdravotníckych pomôcok (KRLZP) – Registrácia liekov a
zdravotných pomôcok je v súčasnosti v správe ŠÚKL, ktorá vedie databázu liekov a
zdravotníckych pomôcok.
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3.11.9. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.18:

Závislosť komponentu Registre od ostatných komponentov eHealth
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3.12. Infraštruktúra pre EHR
Elektronický zdravotný záznam (EHR) predstavuje v prirodzenom jazyku a v elektronickej
forme vedenú štruktúrovanú mnoţinu záznamov o zdravotnom stave pacienta. Jeho
podmnoţinou sú EDS (Emergency Data Set) - ţivot zachraňujúca mnoţina zdravotných
údajov o pacientovi potrebná pre bezpečné poskytovanie neodkladnej resp. urgentnej
zdravotnej starostlivosti.
Tieto záznamy budú pomocou zabezpečenej siete zdravotníckych informácií (HIN)
sprístupnené oprávneným osobám pri výkone zdravotnej starostlivosti. Súčasťou EHR sú aj
výstupy z diagnostických prístrojov v elektronickej forme (CT, MR, PET, USG, …), ktoré sú
uchovávané a sprístupňované pomocou systémov PACS (Informačný systém na podporu
rádiologických vyšetrení, viď komponent Rádiodiagnostické IS / PACS).
EHR systémy sa podľa miesta a spôsobu uchovávania EHR záznamov delia na systémy:
lokálne – sú spravidla budované ako súčasť nemocničných informačných
systémov,
centrálne – sú budované ako centrálne databázy v ktorých sú centrálne ukladané
všetky zdravotné záznamy,
distribuované
– predstavujú súbor vzájomne nezávislých (lokálnych) EHR
systémov, ktoré sa pre pouţívateľa javia ako jeden EHR systém. Do tejto mnoţiny
patria aj portálové EHR riešenia,
kombinované – predstavujú systémy v ktorých sa v centrálnej evidencii vedú EHR
záznamy a záznamy o vytvorenom EHR zázname tzv. smerníky na záznamy. (V
prípade uloţenia smerníka na záznam, ostáva samotný EHR záznam uloţený v
lokálnom informačnom systéme v ktorom bol vytvorený a spomínaný smerník na
tento záznam iba ukazuje. Z pravidla sa tento spôsob vyuţíva pre ukladanie
záznamov s veľkým objemom dát, akými sú napr. záznamy z PACS.)
V súčasnosti sa EHR systémy budujú ako distribuované alebo kombinované.
Zdravotné záznamy patria podľa § 8 odsek 1) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov medzi „Osobitné kategórie osobných údajov“. Ich získavanie a spracovávanie je moţné
iba v rozsahu a v súlade s uvedeným zákonom. Prevádzkovateľ takýchto informačných
systémov je povinný dbať na ich primeranú ochranu a bezpečnosť. Vo vzťahu k EHR je
potrebné zabezpečiť:
aby k dátam mali prístup (na čítanie a zápis) iba oprávnené osoby a to iba
v rozsahu potrebnom pre kvalifikované poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
V rámci toho je potrebné:
– globálne zadefinovať prístupové práva k jednotlivým druhom EHR
záznamov na základe rolí PZS a role PrZS,
– vybudovať infraštruktúru na jednoznačnú identifikáciu PZS a PrZS,
– vybudovať infraštruktúru pre zaručený elektronický podpis minimálne na
úrovni PZS,
– vybudovať infraštruktúru pre bezpečné uloţenie a prenos údajov v rámci
HIN,
zabezpečiť správnosť a úplnosť dát počas celej doby ich ţivota,
zabezpečiť bezpečnú archiváciu dát.
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EHR je jedným zo strategických komponentov programu eHealth. Od jeho nasadenia do praxe
sú očakávané významné finančné aj nefinančné prínosy. Napríklad:
Očakáva sa výrazné obmedzenie duplicitných vyšetrení pacienta.
EDS ako podmnoţina EHR bude zohrávať významnú úlohu pri záchrane ľudských
ţivotov.
V spojení s ePreskripciou bude moţné eliminovať prípady nesprávneho
predpísania lieku.
V hierarchii závislostí od iných komponentov eHealth stojí EHR takmer na jej vrchole. Úspešné
nasadenie EHR bude závisieť od dokončenia, respektíve dobudovania mnohých komponentov
eHealth, viď nasledujúca kapitola.
V súčasnosti sa na Slovensku pouţívajú iba lokálne systémy pre správu EHR v rámci
nemocničných a ambulantných IS. Za určitú výnimku moţno v tomto smere povaţovať projekt
Telerádiologického komunikačného centra T3C slúţiaceho na správu, archiváciu a prenos
snímok z digitálnych zobrazovacích systémov (CT, MR, PET, angiografia, ...). Na Slovensku
sa uvedeného projektu zúčastňuje 43 PZS12.

12

stav k: august 2008, zdroj http://www.tatramed.sk/
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3.12.1. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.19:

Závislosť komponentu Infraštruktúra pre EHR od ostatných komponentov
eHealth
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3.13. Infraštruktúra pre EDS
EDS (Emergency Data Set - ţivot zachraňujúca mnoţina pacientskych údajov) je mnoţina
zdravotných údajov o pacientovi potrebných pre bezpečné poskytovanie neodkladnej resp.
urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Je to minimálna mnoţina údajov, ktorú by mal mať lekár k dispozícii pri prvom kontakte s
pacientom v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. EDS musí obsahovať
údaje potrebné pre identifikovanie osoby pacienta, oboznámenie sa s jeho aktuálnym
zdravotným stavom a významnými faktormi ovplyvňujúcimi rozhodovanie lekára. Údaje musia
byť dostatočne stručné, musia byť jasne a prehľadne usporiadané, tak aby v nich bola moţná
rýchla orientácia.
Jednou zo základných poţiadaviek EÚ na funkcionalitu EDS je moţnosť cezhraničnej
interoperability minimálne v podmienkach členských krajín EÚ. Riešením je vybudovanie EDS
na základe štandardu jednotnej lekárskej terminológie SNOMED CT.
Dosiahnutím interoperability EDS v podmienkach EÚ sa zaoberá Európsky projekt epSOS
(Smart Open Services for European Patients), predtým nazývaný S.O.S. LSP (Smart Open
Services Large Scale Pilot), do ktorého je zapojených 12 členských krajín EÚ vrátane
Slovenska. Základným cieľom projektu je zabezpečenie interoperability v poskytovaní
zdravotníckych sluţieb medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ a to na úrovni organizačnej
(identifikácia a autorizácia pacienta aj lekára), sémantickej (spoločné koncepty preloţiteľné do
jazykov zúčastnených krajín) a technickej (infraštruktúra a ochrana bezpečnosti a spoľahlivosti
údajov). Základné ciele projektu epSOS13 sú:
1. Odsúhlasiť štruktúru "Pacientský sumár"
2. Odsúhlasiť štruktúru "Elektronická preskripcia".
3. Odsúhlasiť minimálnu mnoţinu poţiadaviek na prístup k dátam s ohľadom na
rôznorodosť uţívateľov (občania, zdravotnícky pracovníci, organizácie poskytujúce
zdravotnú starostlivosť).
4. Navrhnúť, implementovať a otestovať praktické technické riešenia s ohľadom na
ich dôveryhodnosť a bezpečnosť.
5. Demonštrovať funkčnosť praktickej implementácie riešení s dôrazom na ich
dôveryhodnosť a bezpečnosť riešenia.
6. Zhodnotiť výsledky praktickej implementácie riešení.
7. Demonštrovať schopnosť sprístupniť informácie za dodrţania zodpovedajúcej
úrovne dôveryhodnosti a bezpečnosti, v súlade s Európskou direktívou o ochrane
dát.
8. Vybrať a pouţiť relevantné štandardy pre interoperabilitu.
9. Navrhnúť spôsoby implementácie, replikovateľné v ostatných členských štátoch
EÚ.
V rámci EÚ zároveň prebiehajú práce na zjednotení obsah a rozsah údajov v EDS.
V nasledujúcej kapitole uvedený slovenský preklad návrhu obsahu EDS14. Uvedený návrh
obsahuje citlivé osobné údaje. V prípade jeho akceptovania bude potrebné riadiť sa pri ich

13
14

zdroj: http://www.epsos.eu/about-epsos/purpose-of-epsos.html
zdroj: http://www.prorecsk.sk/domain/prorec/files/edsv2.pdf
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spracovávaní rovnakými princípmi, aké platia pre EHR (viď popis komponentu „Infraštruktúra
pre EHR“).
V rámci EÚ doposiaľ nedošlo k zhode na spôsobe a mieste uloţenia EDS záznamov. V praxi
sa pouţívajú 2 systémy:
systémy s EDS uloţeným na čipovej ID karte PrZS (Nemecko, Rakúsko)
systémy s EDS uloţeným na zdravotnom portáli (Dánsko, Česká republika). Tieto
sa ďalej delia na systémy s EDS uloţeným:
– samostatne
– ako súčasť EHR – elektronického zdravotného záznamu.
V prípade uloţenia EDS na Národnom zdravotnom portáli bude bezpečnostná politika pre
spracovanie a archivácia EDS riadená v rámci bezpečnostnej politiky EHR.
V prípade uloţenia EDS na čipovú ID kartu PrZS je potrebné počítať s moţnosťou jej straty,
alebo odcudzenia. Ak bude prijatý návrh štruktúry EDS záznamov podľa návrhu uvedenom
v nasledujúcej kapitole, bude nutné uloţiť tieto záznamy na čipovú kartu v šifrovanej podobe,
aby sa zamedzilo v prístupe neoprávneným osobám.
Od zavedenia EDS do praxe sa očakáva výrazné skvalitnenie poskytovania urgentnej
zdravotnej starostlivosti. Nutnou podmienkou praktického vyuţitia EDS bude:
zabezpečenie integrácie systému EDS s Integrovaným záchranným systémom,
zabezpečenie vysokej dostupnosti informácií z EDS v rôznych situáciách,
napríklad:
– pacient pri sebe nemá čipovú kartu, alebo zasahujúci zdravotní pracovníci
ju nevedia nájsť,
– v mieste zásahu nie je dostupný internet, prípadne ani telefonické spojenie.

3.13.1. Mnoţina údajov pre urgentnú medicínu - Minimálna mnoţina
údajov o pacientovi
Stav: Návrh
Verzia: 2
1. Identifikačné údaje
1.1. Meno
1.2. Dátum narodenia
1.3. Jednoznačný osobný identifikátor
2. Administratívne údaje
2.1. Poistenie
2.2. Adresa bydliska
2.3. Právne obmedzenie, zodpovedná osoba
2.4. Osoby, ktoré je potrebné kontaktovať
3. Anamnéza
3.1. Cave
3.1.1. Alergie (látka, typ reakcie)
3.1.2. Iné neţiaduce reakcie na lieky (liek, typ reakcie)
3.1.3. Krvná skupina
3.1.4. Transfúzne reakcie
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3.1.5. Nosičstvo nákazlivých ochorení
3.2. Chronické a rekurentné ochorenia, operácie, úrazy
3.2.1. Nervová sústava
3.2.1.1. Cievna mozgová príhoda
3.2.1.2. Epilepsia
3.2.1.3. Myastenia gravis
3.2.1.4. Operácia, úraz, iné
3.2.2. Srdce
3.2.2.1. ICHS
3.2.2.1.1. Infarkt myokardu
3.2.2.1.2. Angina pectoris
3.2.2.2. Choroby chlopní
3.2.2.3. Poruchy rytmu
3.2.2.3.1. Kardiostimulátor
3.2.2.4. Operácia, úraz, iné
3.2.3. Krvný obeh a cievy
3.2.3.1. Hypertenzia
3.2.3.2. Trombóza, embólia
3.2.3.3. Varixy DK
3.2.3.4. Operácia, úraz, iné
3.2.4. Dýchacie cesty
3.2.4.1. Chronická bronchitída
3.2.4.2. Astma
3.2.4.3. Opakujúce sa infekty vyţadujúce hospitalizáciu
3.2.4.4. Nádory
3.2.4.5. Iné
3.2.5. Krv a zráţanlivosť
3.2.5.1. Anémia
3.2.5.2. Koagulopatia
3.2.5.2.1. Hemofília
3.2.5.3. Iné
3.2.6. Pečeň a ţlčník
3.2.6.1. Hepatitída
3.2.6.2. Cirhóza, steatóza, hepatopatia
3.2.6.3. Cholelitiáza, stp. operácii
3.2.7. Pankreas
3.2.7.1. Diabetes mellitus
3.2.7.2. Pankreatitída
3.2.8. Obličky
3.2.8.1. Zápal
3.2.8.2. Litiáza
3.2.8.3. Nedostatočnosť
3.2.8.4. Dialýza
3.2.9. Endokrinné
3.2.9.1. Štítna ţľaza
3.2.9.2. Nadobličky
3.2.10. Iné
3.2.10.1. GIT
3.2.10.2. Pohybový aparát
3.2.10.3. Psychiatrické
3.2.10.4. Iné
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3.3. Trvale uţívané lieky
3.4. Návykové látky
3.4.1. Alkohol
3.4.2. Fajčenie
3.4.3. Iné
3.5. Zahraničné cesty v nedávnom predchorobí /krajina, dátum návratu/
3.6. Očkovania
4. Fyziologické merania
4.1. Hmotnosť
4.2. Výška
5. Ostatné
5.1. Vôľa ţiť a liečiť sa
5.2. Ochota darovať orgán

101

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

3.13.2. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.20:

Závislosť komponentu Infraštruktúra pre EDS od ostatných komponentov
eHealth
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3.14. Národný zdravotný portál
Národný zdravotný portál (NZP) je centrálny vstupný bod pre poskytovanie zdravotníckych
informácií a sluţieb prostredníctvom internetu. Je súčasťou NZIS (Národného zdravotného
informačného systému). Bude slúţiť na získanie širokého spektra zdravotníckych informácií
pre laickú aj odbornú verejnosť. Portál bude zabezpečovať úlohy v oblasti zdravotníckej osvety
a prevencie, poskytovať občanom informácie o zdravotníckych sluţbách a umoţniť vyuţívanie
sluţieb zdravotníctva v elektronickej podobe (eHealth sluţby). Portál bude tieţ poskytovať
verejnosti prístup k webovým stránkam poskytujúcim zdravotnícke informácie, poznatky,
vzdelávacie programy, vrátane systémov umoţňujúcich občanom konzultovať ich zdravotné
problémy a poskytovanie súvisiacich zdravotníckych sluţieb, ako aj informácie o
zdravotníckych právnych normách.

3.14.1. Súčasný stav a plánované prínosy NZP
V oblasti zdravotníctva existuje v súčasnosti v rámci SR mnoţstvo rôznych zdrojov informácií,
ktoré sú rozptýlené, rozdielnej kvality a miery dôveryhodnosti. V pôsobnosti MZ je mnoho
informačných portálov bez jednotiacej platformy. Úlohou NZP je všetky tieto informácie a
sluţby zjednotiť a zabezpečiť, ţe všetky poskytované informácie budú aktuálne, správne
a autorizované. Zároveň bude NZP predstavovať jednotný prístupový bod k eHealth
aplikáciám. Pre občanov z krajín EÚ bude poskytovať základné informácie o systéme
zdravotnej starostlivosti a a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti na Slovensku a naopak
občanov SR bude informovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí.
Prevádzkovateľom NZP bude NCZI.

3.14.2. Sluţby poskytované NZP
Funkcionalitu poskytovanú Národným zdravotným portálom moţno rozčleniť na nasledovné
dve časti:
web NZP – bude sprístupňovať informácie prostredníctvom interaktívneho
webového rozhrania všetkým účastníkom verejnej zdravotnej starostlivosti
rozhrania NZP – predstavujú mnoţinu sluţieb, prostredníctvom ktorých sú
eGovernment sluţby NZIS sprístupnené subjektom verejnej správy (štátnej správy
a samosprávy), ako aj eGovernment portálu
NZP bude poskytovať nasledujúce sluţby pre rôzne subjekty:
verejnosť:
– informácie o zdraví a zdravom ţivotnom štýle,
– informácie o determinantoch a ohrozeniach zdravia,
– informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí,
– informácie o slovenskom zdravotníctve pre občana EU,
– informácie z oblasti verejného zdravotníctva,
– informácie o inštitúciách v zdravotníctve,
– informácie o systéme starostlivosti o zdravie,
– legislatívne informácie,
– konzultácie zdravotníckych otázok s odborníkmi,
– diskusné fóra a blogy so zdravotne relevantnými témami,
– odkazy na zdravotné portály,
pacienti:
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– informácie o chorobách, diagnostike a liečbe,
– informácie o liekoch, liečivách a zdravotných pomôckach,
– informácie o PZS (lekári, nemocnice, lekárne, ...),
– informácie o poskytnutých zdravotných výkonoch,
– informácie o predpísaných liekoch,
– prístup k vlastnému EHR,
– elektronické objednávanie (eObjednávanie),
– telemedicína,
– medicínske konzultácie na diaľku,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:
– prístup k EHR,
– prístup k EDS,
– systémy PACS,
– eMedikácia, ePreskripcia a telepreskripcia,
– elektronické objednávanie (eObjednávanie),
– elektronické výkazníctvo (pre ZP, ÚDZS a pod.),
– telemedicína,
– podpora diagnostiky (znalostné databázy, expertné systémy, EBM),
– elektronické zdieľanie skúseností,
– elektronické vzdelávanie (eLearning),
– legislatívne informácie,
zdravotné poisťovne:
– informácie o predpísaných liekoch,
– elektronické výkazníctvo,
MZ SR a jemu podriadené organizácie:
– zber informácií od PZS,
– národné zdravotné registre,
– elektronické vyhodnocovanie a výkazníctvo,
– analytika a štatistika,
– epidemiologické vyhodnocovanie,
– systémy včasného zdravotného varovania a krízový manaţment.

3.14.3. Implementácia NZP
Prezentačná vrstva NZP bude budovaná prostredníctvom CMS. CMS (Content Management
System) je systém, ktorý slúţi na tvorbu a správu prezentácií na internete. Podstatou práce v
tomto systéme je tvorba obsahu, ktorý je oddelený od dizajnu a funkcionality stránky, takţe
obsahová zmena si nevynúti zmenu dizajnu alebo opravu ostatných informácií. Hlavnými
prínosmi pouţitia CMS na tvorbu a správu webových stránok je jednoduchosť a rýchlosť
aktualizácie informácií.
Na Národný zdravotný portál budú kladené silné bezpečnostné poţiadavky na autentizáciu
pouţívateľov, zamedzenie neautorizovaného prístupu a narušenia integrity a dostupnosti
systému. Rozsah a forma zabezpečenia bude závisieť od obsahu a typu poskytovaných
informácií.
Implementácia NZP je v súlade s poţiadavkami Európskeho akčného plánu v oblasti eHealth.
Vytvorenie NZP je zapracované do aktualizovaného Akčného plánu Stratégie informatizácie
spoločnosti v podmienkach SR pre roky 2007 aţ 2009 za rezort zdravotníctva. Na jeho
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realizáciu bol vypracovaný dokument „Návrh pilotného riešenia Národného zdravotného
portálu“.
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3.14.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.21:

Závislosť komponentu Národný zdravotný portál od ostatných komponentov
eHealth
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3.15. Switch Point
Switch Point je súbor softvérových a hardvérových prostriedkov zabezpečujúci funkcie
jednotného vstupno/výstupného bodu medzi EÚ eHealth a SR eHealth štruktúrami.
V procese cezhraničnej výmeny zdravotníckych informácií bude stáť medzi Národným
zdravotným portálom SR (NZP) a Switch point-mi/zdravotnými portálmi ostatných členských
štátov EÚ, ako aj samotnej EÚ.
Pri návrhu softvérového riešenia Switch Point-u je potrebné počítať s výraznou rôznorodosťou
eHealth riešení v jednotlivých štátoch EÚ. Z uvedeného dôvodu sa ako najvýhodnejšie javí
riešenie zaloţené na SOA za pouţitia integračného middleware. Uvedené riešenie umoţňuje
bezproblémovú integráciu rôznorodých softvérových komponentov, aplikácií, ako aj celých
informačných systémov. Problematika integračného middleware je bliţšie popísaná
v komponente Integračný middleware.
Hardwérovo je moţné Switch Point realizovať na separátnom HW, alebo ako súčasť NZP.
Switch Point sa bude v rozhodujúcej miere podieľať na zabezpečení cezhraničnej
interoperability eHealth štruktúr EÚ a eHealth štruktúr jednotlivých členských štátov EÚ.
Dosiahnutím interoperability zdravotníckych informačných systémov členských štátov EÚ sa
zaoberá Európsky projekt epSOS (Smart Open Services for European Patients), predtým
nazývaný S.O.S. LSP (Smart Open Services Large Scale Pilot), do ktorého je zapojených 12
členských krajín EÚ vrátane Slovenska. Ďalšie informácie o projekte sú uvedené
v komponente Infraštruktúra pre EDS.
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3.15.1. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.22:

Závislosť komponentu Switch point od ostatných komponentov eHealth
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3.16. Elektronický preukaz PZS
Elektronický preukaz PZS slúţi na jednoznačnú identifikáciu osoby oprávnenej na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Elektronický preukazu PZS by mal plniť nasledujúce funkcie:
v rámci osobného styku:
– jednoznačne identifikovať osobu oprávnenú na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti na základe vizuálnych informácií zobrazených na preukaze,
v rámci PKI:
– plniť funkciu bezpečného úloţiska súkromného kľúča a certifikátu
s verejným kľúčom,
– jednoznačne identifikovať osobu oprávnenú na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti na základe verejného kľúča,
– generovať ZEP na základe súkromného kľúča (v spolupráci príslušným SW,
napr. QSign - viď komponent: PKI infraštruktúra pre HIN a eHealth).
Ako médium pre Elektronický preukaz PZS sa vyuţíva predovšetkým čipová karta.
V porovnaní s inými dostupnými médiami je jej nespornou výhodou moţnosť umiestniť na ňu
informácie nielen v elektronickej, ale aj v grafickej (pre človeka zrozumiteľnej) forme.
Z dôvodu plánovaného pouţitia Elektronického preukazu PZS v infraštruktúre PKI musí byť
pre preukaz pouţité médium certifikované NBÚ (v súlade s Vyhláškou NBÚ č. 134/2009 Z.z.).
Pre splnenie poţadovaných funkcií Elektronického preukazu PZS by mali byť na preukaze
uloţené nasledujúce informácie:
informácie o drţiteľovi preukazu vo vizuálnej forme:
– meno a priezvisko,
– fotografia,
– osobný identifikátor lekára15,
– čiarový kód osobného identifikátora lekára,
– ďalšie informácie,
informácie o drţiteľovi preukazu v elektronickej forme:
– elektronický ekvivalent údajov uloţených na preukaze v grafickej forme
s výnimkou fotografie, osobného identifikátora lekára a čiarového kódu
osobného identifikátora lekára,
– zoznam pridelených kódov lekára,
– informácie pre PKI (súkromný kľúč, certifikát s verejným kľúčom),
– prípadne ďalšie identifikačné údaje drţiteľa, ako napríklad: meno a heslo,
biometrické údaje (odtlačky prstov, ...) zniţujúce pravdepodobnosť
zneuţitiu Elektronického preukazu PZS.

15

Metodické usmernenie č. 1/3/2007 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti http://www.udzs.sk/buxus/docs//web/METODIC_USMER__c_1_3_2007.pdf
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Identifikácia PZS na základe verejného kľúča uloţeného v Elektronickom preukaze PZS
v spolupráci s manaţmentom identít PZS prispeje k transparentnému riadeniu prístupu
k zdravotným záznamom (EHR, EDS, centrálnym registrom pacientov, ... ) prostredníctvom
Národného zdravotného portálu.
Elektronický preukaz PZS je jedným zo základných komponentov PKI infraštruktúry
v podmienkach zdravotníctva. Jeho zavedenie je preto kľúčovou podmienkou úspešnej
realizácie projektu eHealth.
Ţivotní cyklus elektronického preukazu PZS:
Objednávka dávky kariet u výrobcu
Výroba kariet s prípadným farebnou potlačou na spodných vrstvách karty
Vytvorenie personalizačných dát
Personalizácia karty (ako zvonka, tak aj prípadná personalizácia dát v čipe)
Emisia karty (predanie karty drţiteľovi)
Prípadné zneplatnenie kary z dôvodu: straty krty, rozviazania pracovného pomeru,
poškodenia karty apod.
Vypršanie platnosti karty a jej odovzdanie vydavateľovi
Likvidácia karty
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Obr. č.23:

Závislosť komponentu Elektronický preukaz PZS od ostatných komponentov
eHealth
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3.17. Elektronický preukaz poistenca
Elektronický preukaz poistenca slúţi na jednoznačnú identifikáciu poistencov zdravotných
poisťovní v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Oproti jeho papierovej forme umoţňuje identifikovať poistenca nielen na základe vizuálnych
informácií vytlačených na preukaze, ale aj pomocou digitálnych informácií uloţených
v pamäťovom médiu preukazu.
V rámci projektu eHealth by Elektronický preukaz poistenca (ďalej len „preukaz“) popri
jednoznačnej identifikácii poistenca mal, alebo mohol plniť nasledujúce funkcie:
v rámci PKI (Public Key Infrastructure):
– plniť funkciu bezpečného úloţiska súkromného kľúča a certifikátu
s verejným kľúčom,
– jednoznačne identifikovať poistenca na základe verejného kľúča,
– generovať ZEP na základe súkromného kľúča (v spolupráci s príslušným
SW),
v rámci eHealth sluţieb:
– jednoznačne identifikovať poistenca voči Národnému zdravotníckemu
informačnému systému (NZIS) na základe verejného kľúča,
– pomocou zaručeného elektronického podpisu (ZEP) jednoznačne
potvrdzovať vykonanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
V rámci projektu NETC@RDS for eEHIC16 by mohol preukaz plniť funkciu elektronického
Európskeho preukazu zdravotného poistenia eEHIC - Electronic European Health Insurance
Card (Nemecký model).
V rámci projektu eGovernment by mohol preukaz plniť funkciu občianskeho preukazu
(Rakúsky model).
Ako médium pre Elektronický preukaz poistenca sa vyuţíva predovšetkým čipová karta.
V porovnaní s inými dostupnými médiami je jej nespornou výhodou moţnosť umiestniť na ňu
informácie nielen v elektronickej, ale aj v grafickej (pre človeka zrozumiteľnej) forme.

16

Plný názov projektu: NETC@RDS Service for the electronification of the European Health Insurance
Card.
Cieľom projektu je:
- Na Pan-Európskej úrovni vypracovať, implementovať, overiť a vyhodnotiť technické riešenia
sluţby elektronizácie EHIC (eEHIC) – overovanie nároku poistenca na poskytnutie potrebnej
zdravotnej starostlivosti z povinného zdravotného poistenia priamo u poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti a v čase, keď poistenec o poskytnutie zdravotnej starostlivosti ţiada.
- Overiť akceptovanosť EHIC/eEHIC pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
(dotazníky).
- Vypracovať návrh Common Administrative Dataset-u pre elektronizáciu eEHIC pre Európsku
komisiu; spolupracovať s CASSTM/TC.
- Vypracovať návrh Investičného plánu (Investment and Deployment Plan) pre zavedenie
eEHIC/sluţby Netc@rds v EÚ.
Do projektu je zapojených 15 členských krajín EÚ včítane Slovenska.
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Z dôvodu plánovaného pouţitia preukazu v infraštruktúre PKI musí byť pre preukaz pouţité
médium certifikované NBÚ (v súlade s Vyhláškou NBÚ č. 539/2002 Z.z.).
Pre splnenie poţadovaných funkcií Elektronického preukazu poistenca by mali byť na
preukaze uloţené nasledujúce informácie:
informácie vo vizuálnej forme:
– názov zdravotnej poisťovne,
– kód zdravotnej poisťovne,
– meno a priezvisko poistenca,
– rodné číslo poistenca,
– identifikačné číslo preukazu,
– údaje o platnosti preukazu,
informácie v elektronickej forme:
– základné administratívne a identifikačné údaje poistenca (v súlade
s vizuálnymi informáciami) a
– ďalšie dátové rozšírenia v závislosti od funkcií preukazu:
– informácie pre PKI (súkromný kľúč, certifikát s verejným kľúčom),
– úloţisko pre EDS,
– úloţisko pre eRecepty.
Zavedením Elektronického preukazu poistenca dôjde k zjednodušeniu identifikácie poistenca v
procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho zavedenie však nie je podmienkou
úspešnej realizácie programu eHealth.
Ţivotní cyklus elektronického preukazu poiastenca:
Objednávka dávky kariet u výrobcu
Výroba kariet s prípadným farebnou potlačou na spodných vrstvách karty
Vytvorenie personalizačných dát
Personalizácia karty (ako zvonka, tak aj prípadná personalizácia dát v čipe)
Emisia karty (predanie karty drţiteľovi)
Prípadné zneplatnenie kary z dôvodu: straty krty, poškodenia karty apod.
Vypršanie platnosti karty a jej odovzdanie vydavateľovi
Likvidácia karty
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Obr. č.24:

Závislosť komponentu Elektronický preukaz poistenca od ostatných
komponentov eHealth
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3.18. Infraštruktúra pre ePreskripciu
Elektronická preskripcia (ePreskripcia) je komplex sluţieb, ktorý elektronickou formou rieši
vystavovanie lekárskych predpisov, ich prenos a záznam do dátového úloţiska a poskytovanie
údajov o predpísaných a vydaných liekoch poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (lekár,
lekárnik), prijímateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam. Elektronická
preskripcia je súčasťou komplexného systému pre zdieľanie zdravotníckych informácií. Pod
pojmom elektronická preskripcia sa rozumie proces umoţňujúci:
vytvorenie elektronickej formy lekárskeho predpisu,
priradenie hlavnej diagnózy ku kaţdému predpisovanému lieku,
vyuţitie štandardných preskripčných schém pre vybrané diagnózy,
automatickú kontrolu platnosti lekárskeho predpisu pred jeho realizáciou, čo
zabráni výdaju liekov po dátume platnosti predpisu,
zabránenie zneuţitia a falšovania lekárskych predpisov,
evidenciu lekárskych predpisov a liekov vydaných na ich základe,
vyuţitie znalostných databáz na identifikáciu liekových interakcií a kontraindikácií
vo vzťahu k ostatným diagnózam pacienta (v spolupráci s EHR),
spracovanie štatistík preskripcie vrátane analýz vyuţívajúcich väzby preskripcie k
diagnóze, prípadne k zdravotnému výkonu.

3.18.1. Legislatívny rámec ePreskripcie
Nutnou podmienkou úspešného zavedenia elektronickej preskripcie na Slovensku je
vytvorenie potrebného legislatívneho rámca. Legislatívny rámec preskripcie v súčasnosti
tvoria:
zákony upravujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti
– Zákon o zdravotnej starostlivosti a sluţbách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z.z.)
– Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z.)
– Zákon o zdravotnom poistení (zákon č. 580/2004 Z.z.)
– Zákon o zdravotných poisťovniach (zákon č. 581/2004 Z.z.)
– a ďalšie
zákony upravujúce preskripciu liekov a zdravotníckych pomôcok
– Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach (zákon č. 545/2006 Z.z.)
– Vyhláška MZ SR o správnej lekárenskej praxi (vyhláška č. 198/2001 Z.z.)
– Vyhláška MZ SR o kusovej evidencii liekov , zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín (vyhláška č. 475/2006 Z.z.)
– Vyhláška MZ SR o liekovej kniţke pacienta (vyhláška č. 501/2005 Z.z.)
– Vyhláška MZ SR o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na
predpisovanie liekov a zdravotných pomôcok (vyhláška č. 542/2006 Z.z.)
– Metodické usmernenie o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a
lekárskych poukazov elektronickou formou (metodické usmernenie č.
10/2/2006)
– a ďalšie
ďalšie súvisiace zákony
– Zákon o informačných systémoch verejnej správy (zákon č. 275/2006 Z.z.)
– Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z.)
– Zákon o elektronickom podpise (zákon č. 215/2002 Z. z.)
– Zákon o archívoch a registratúrach (zákon č. 395/2002 Z.z.)
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–

a ďalšie

Pre zavedenie elektronickej preskripcie v SR je potrebná novelizácia príslušných zákonov
resp. vytvorenie nových zákonov. Tieţ je potrebné uviesť slovenskú legislatívu do súladu s
platnou legislatívou EÚ týkajúcou sa elektronickej preskripcie.

3.18.2. Normy a dátové štandardy
Pre zabezpečenie moţnosti zdieľania informácií a dosiahnutie kompatibility a interoperability
systému elektronickej preskripcie s inými systémami je nutná aplikácia medzinárodných
noriem a dátových štandardov. Sú to:
štandardy týkajúce sa informačných technológií (TCP/IP, XML, FTP)
zdravotnícke štandardy (DICOM, HL7, HISA, PACS, SNOMED-CT, ATC/DDD)
štandardy týkajúce sa informačnej bezpečnosti (ISO/IEC normy)
Tieţ je potrebné zavedenie príslušných štandardov na národnej úrovni. Štandardizáciou
informačnej sústavy zdravotníctva je poverené Centrum pre štandardy Informačnej sústavy
zdravotníctva (ISZ) zriadené NCZI.

3.18.3. Registre a číselníky
Súčasťou systému elektronickej preskripcie je vyuţitie registrov a číselníkov. Základnými
pouţívanými registrami a číselníkmi sú:
Databáza liekov a zdravotníckych pomôcok registrovaných v SR vedená Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) – jej úlohou je evidencia všetkých
registrovaných liekov a evidovaných zdravotníckych pomôcok na území SR. Do
budúcna je plánované na tento účel vytvoriť Kategorizačný register liekov a
zdravotníckych pomôcok (KRLZP).
ďalšie číselníky a registre súvisiace s preskripciou:
– register výrobcov liekov,
– register výrobcov zdravotníckych pomôcok,
– číselník liekových foriem,
– číselník ATC kódov,
– číselník indikačných skupín,
– register indikácií a kontraindikácií,
číselníky a registre súvisiace so zdravotnou starostlivosťou:
– register prijímateľov zdravotnej starostlivosti,
– register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
– register zdravotných poisťovní,
– register zmluvných vzťahov,
– číselník diagnóz.

3.18.4. Elektronický lekársky predpis
Elektronický lekársky predpis je základným elektronickým dokumentom vytváraným v procese
preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý nahradí v súčasnosti pouţívanú papierovú
formu lekárskeho predpisu. Štruktúra elektronického lekárskeho predpisu vychádza zo
štruktúry súčasného lekárskeho predpisu:
identifikácia pacienta, predpisujúceho, vydávajúceho, zdravotnej poisťovne (ak sa
zúčastňuje na úhrade receptu),
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identifikácia predpísaného lieku (názov lieku, názov účinnej látky): sila, lieková
forma, mnoţstvo, faktor mnoţstva (balenie, ks), výrobca, rozpis IPL (magistraliter),
dátum a čas vydania receptu,
doba platnosti receptu (určená podľa platných noriem),
dátum a čas výdaja lieku z receptu,
dávkovanie (počet dávkovacích jednotiek v jednej dávke a počet opakovaní),
v prípade nutnosti potvrdenie odborného lekára,
komentár predpisujúcej osoby,
špeciálne druhy receptu (omamné látky, psychotropné látky),
povolenie na substitúciu.
Elektronické lekárske predpisy budú vznikať v rámci informačných systémov príslušných PZS
oprávnených na predpisovanie liekov (ambulantné IS resp. nemocničné IS) a budú
spracovávané (na ich základe budú vydávané lieky) v rámci lekárenských IS jednotlivých
lekární. Všetky príslušné IS preto budú musieť byť upravené resp. doplnené tak, aby
umoţňovali a podporovali proces elektronickej preskripcie.

3.18.5. Centrálne úloţisko pre ePreskripciu
Podmienkou pre realizáciu elektronickej preskripcie je vytvorenie zabezpečeného
vysokodostupného centrálneho úloţiska elektronických lekárskych predpisov s riadeným
prístupom k údajom a bezpečnou komunikačnou infraštruktúrou. Do tohto centrálneho úloţiska
budú zasielané elektronické lekárske predpisy v rámci procesu ich vzniku v ambulantných
resp. nemocničných IS a následne budú ukladané do databázy v štruktúrovanej forme. Pre
kaţdý elektronický lekársky predpis bude v centrálnom úloţisku vytvorený identifikátor
predpisu, ktorý slúţi na jeho jednoznačnú identifikáciu v celom procese elektronickej
preskripcie. Na základe tohto identifikátora bude príslušný elektronický lekársky predpis
sprístupnený jednotlivým subjektom ePreskripcie:
lekárnik - v rámci jeho lekárenského IS mu bude umoţnený výdaj liekov na tento
predpis,
predpisujúci lekár - bude mať moţnosť spätnej kontroly skutočného vybratia liekov
pacientom,
ostatní lekári – prehľad o súčasnej medikácii a liekovej histórii pacienta na základe
súhlasu udeleného pacientom,
pacient - bude mu poskytnutá moţnosť prehľadu o všetkých jemu predpísaných
liekoch,
zdravotná poisťovňa – údaje potrebné pre verifikáciu, fakturáciu a štatistiku.
Systém elektronickej preskripcie predpokladá on-line prístup všetkých zúčastnených PZS
(ambulancií, lekární, nemocníc) k centrálnemu dátovému úloţisku, ktoré im poskytuje údaje
prostredníctvom definovaných sluţieb. Základnými vlastnosťami centrálneho úloţiska musí
byť:
vysoká dostupnosť – dostatočná technologická infraštruktúra (hardvérová,
softvérová, dostatočná kapacita prenosových liniek),
integrita údajov – zabezpečenie údajov pred neautorizovaným prístupom,
autenticita údajov.

122

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

Pre zabezpečenie fungovania systému elektronickej preskripcie je potrebné zriadiť funkciu
Národného operátora pre elektronickú preskripciu, ktorého úlohou bude okrem iného
zriadenie a prevádzka centrálneho úloţiska elektronických lekárskych predpisov, a touto
funkciou poveriť vybranú organizáciu.

3.18.6. Bezpečnosť procesu ePreskripcie
Bezpečnosť celého procesu elektronickej preskripcie je jednou z kľúčových otázok vzhľadom
na charakter evidovaných a prenášaných údajov. Základným predpokladom je vybudovanie
zabezpečenej infraštruktúry. Vybudovanie PKI infraštruktúry je prostriedkom pre
zabezpečenie dôvernosti (ochrana údajov šifrovaním), identifikácie, autentifikácie a integrity
(digitálne podpisy) systému elektronickej preskripcie v súlade so zaručeným elektronickým
podpisom.
Prístup do systému elektronickej preskripcie budú mať pacienti na základe identifikácie
prostredníctvom elektronického preukazu poistenca a poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti na základe identifikácie prostredníctvom elektronického preukazu PZS.
Elektronický preukaz slúţi na identifikáciu a autentifikáciu s funkciou vytvárania zaručeného
elektronického podpisu (ZEP). Zaručený elektronický podpis je digitálnou analógiou
vlastnoručného podpisu, zaručuje autentifikáciu (jednoznačná identifikácia osoby odosielateľa)
a integritu (záruka, ţe údaje neboli pozmenené).

3.18.7. Podpora a nové formy ePreskripcie
Podporu pri rozhodovaní v procese elektronickej preskripcie poskytujú znalostné systémy,
ktoré upozorňujú na kontraindikácie, neţiaduce liekové interakcie, prípadnú neznášanlivosť
daného lieku pacientom, navrhujú správne dávkovanie lieku, ponúkajú alternatívne moţnosti
liekových náhrad a tak napomáhajú správnemu výberu lieku a zniţujú riziko nevhodnej alebo
chybnej preskripcie.
Informatizácia preskripcie prinesie aj nové moţnosti a formy v oblasti lekárskej preskripcie,
ktoré budú viesť k jej ďalšiemu zefektívneniu a skvalitneniu. Za nové moţnosti a formy moţno
povaţovať:
Telepreskripcia – vzdialené predpisovanie lieku prostredníctvom systému
elektronickej preskripcie na diaľku bez osobnej návštevy lekára.
Automatizovaná preskripcia – pravidelné automatické opätovné vystavovanie
predpisu v rámci systému elektronickej preskripcie na základe určenia lekára.
Preskripcia lekárnikom - Lekár má moţnosť definovať nasledujúce predpisovanie
liekov pre stanovenú diagnózu na lekárnika v prípade, ţe nedochádza k zmene
stavu chronického pacienta.
Poloautomatizované a plnoautomatizované výdajové systémy - vzhľadom na
štruktúrovanosť elektronického lekárskeho predpisu je moţné realizovať výdaj
liekov aj robotizovanými systémami zabezpečujúcimi nepretrţitú prevádzku
lekárne.
Internetová lekáreň - objednanie lieku cez internet, dodávky lieku pacientovi
priamo do domu.

123

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

3.18.8. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.25:

Závislosť komponentu Infraštruktúra pre ePreskripciu od ostatných
komponentov eHealth
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3.19. Infraštruktúra pre elektronické výkazníctvo / výkony
v eHealth
3.19.1. Súčasný stav výkazníctva zdravotných výkonov
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní vykazovať zdravotným poisťovniam,
s ktorými majú uzatvorené zmluvy, nimi poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencom ZPo na
základe schváleného Katalógu zdravotných výkonov. Okrem výkonov priamo súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú vykazované aj iné údaje ako podklady pre
štatistiky, údaje sú zasielané Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI).
Formáty súborov pre vykazovanie zdravotných výkonov sú definované v Metodickom
usmernení č. 9/3/2006 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, vydanom Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ÚDZS). Výkazy zdravotníckej štatistiky pre NCZI a metodické pokyny na ich
vypĺňanie sú rozposielané poskytovateľom týchto údajov prostredníctvom CD a papierových
médií.
Údaje v elektronickej forme sa prenášajú na vopred dohodnutom médiu. Vzhľadom na to, ţe
dávkové súbory pre výkazy lekárskych výkonov sú v textovom formáte a súbory so
štatistickými výkazmi vo formáte MS Excel, beţne pouţívaným médiom na prenos je disketa,
resp. CD. Doručovanie výkazov do zdravotných poisťovní je v súčasnosti umoţnené
niektorými poisťovňami aj prostredníctvom ich webových portálov, cez tzv. elektronické
podateľne.
K neuznaniu vykázaných výkonov zdravotnou poisťovňou dochádza zväčša kvôli niektorému
z nasledovných dôvodov:
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti:
– duplicitné vykazovanie výkonov,
– nedostatočne vedená zdravotná dokumentácia,
– nedostatky v preskripcii liekov – predpisovanie nadmerného mnoţstva
liekov, resp. nevhodných kombinácií liekov,
– nevhodné a nadmerné indikovanie laboratórnych vyšetrení, ktoré nie sú
nevyhnutné na stanovenie diagnózy,
– vykázanie zdravotnej starostlivosti, na ktoré ambulancia nemala adekvátne
prístrojové vybavenie a pod.,
v ústavnej zdravotnej starostlivosti:
– neindikované hospitalizácie, pri ktorých zdravotný stav nevyţadoval
hospitalizáciu a mohol byť riešený ambulantnou formou,
– hospitalizácie kratšie ako 24 hodín, v súlade so zmluvou o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti nie sú uhrádzané v cene za ukončenú
hospitalizáciu,
– duplicitne vykázané hospitalizácie na oddelení,
– neindikované preklady pacientov na iné oddelenia,
– hospitalizácie bez vykonania plánovaného operačného zákroku, ktorý bol
realizovaný aţ pri následnej hospitalizácii,
– následné rehospitalizácie po krátkom prerušení,
– opakované poţiadavky na úhradu za hospitalizáciu na jednotkách
intenzívnej starostlivosti,
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–

neuznané hospitalizácie na oddeleniach akútnej a intenzívnej medicíny,
kde stav pacienta nebol tak závaţný, aby spĺňal stanovené podmienky
a pod.

Po neuznaní vykázaných výkonov ZPo je chybová dávka doručená späť PZS na riešenie.
PZS do 48 hodín zašle zdravotnej poisťovni správne údaje v opravnej dávke elektronickou
formou.
Výkony zdravotnej starostlivosti slúţia ako podklad pre jednotlivé ZPo na preplatenie faktúr za
poskytnuté sluţby zmluvným poskytovateľom ZS. V rámci ZPo sa údaje spracovávajú
prostredníctvom interných IS. Štatistické údaje zasielané v rámci vykazovania poskytovateľmi
ZS Národnému centru zdravotníckych informácií sa v NCZI spracovávajú prostredníctvom
Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI), ktorý zabezpečuje unifikovaný
spôsob zberu všetkých zisťovaní s ukladaním zbieraných údajov v jednej databáze, čím sa
spolu s popisom vrstiev metadát zberu stali spoločným zdrojom údajov pre výstupy všetkých
indikátorov.
Výkazy zdravotníckej štatistiky a hlásenia o zdravotnom stave sú spracovávané a uchovávané
aj v Centrálnom zdravotníckom informačnom systéme (CenZIS), ktorý sa buduje a
prevádzkuje v NCZI ako ťaţiskový informačný systém. Prípravu a technologickú podporu
budovania a rozvoja CenZIS zabezpečuje Odbor informačného systému. Prípravu spracovaní
(realizáciu vstupov a výstupov) a prevádzku CenZIS zabezpečuje Odbor zdravotníckej
štatistiky. Na budovaní a prevádzkovaní CenZIS participujú aj ďalšie odborné útvary NCZI.
Dátovým obsahom CenZIS sú:
centrálne administratívne registre (CR PoZS a CR ZPo),
výkazy zdravotníckej štatistiky,
hlásenia o zdravotnom stave,
národné zdravotné registre.
V ÚDZS sa údaje spracovávajú v rámci procesu dohľadu na diaľku, počas ktorého úrad
získava a vyhodnocuje informácie o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste,
napríklad získavaním a vyhodnocovaním informácií predloţených na základe písomnej
ţiadosti ÚDZS a vyhodnocovaním informácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných
podkladoch predkladaných úradu na základe zákona o dohľade alebo osobitných zákonov.

3.19.2. Navrhovaný budúci stav a jeho výhody
Aktuálnym trendom vo vykazovaní je odbúravanie papierovej podoby výkazov a prechod na
ich elektronickú formu. Cieľovým riešením je úplný prechod na elektronický, t.j. bezpapierový
zber údajov prostredníctvom samostatných elektronických formulárov, definovaných dátových
rozhraní a web formulárov.
Cieľovým stavom je informačný systém pre elektronické vykazovanie, umoţňujúci
poskytovateľovi ZS verifikáciu vykazovaných údajov svojím ZEP (zabezpečeným
elektronickým podpisom, s vyuţitím elektronického tokenu PZS) pred ich odoslaním a
zabezpečený automatizovaný prenos údajov do centrálneho úloţiska, ktoré je v správe
Národného operátora pre elektronické výkazníctvo. Na prenos údajov bude slúţiť HIN, t.j.
bude okrem iného zabezpečená ochrana údajov ich šifrovaním počas prenosu. Spomínaný

127

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

softvér by mal zároveň zabezpečovať kontrolu zasielaných výkazov po syntaktickej aj
sémantickej stránke.
Vykazované zdravotné výkony musia byť autorizované. Pod autorizáciou sa rozumie
verifikovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti prijímateľom ZS. Zavedením takejto
autorizácie do praxe (s vyuţitím elektronického tokenu PrZS) by sa eliminovala nutnosť
spätného overovania, či vykázaná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v rozsahu
deklarovanom poskytovateľom ZS.
Pre zabezpečenie fungovania systému elektronického výkazníctva je potrebné zriadiť funkciu
Národného operátora pre elektronické výkazníctvo a touto funkciou poveriť vybranú
organizáciu.
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Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.26:

Závislosť komponentu Infraštruktúra pre el. výkazníctvo od ostatných
komponentov eHealth
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3.20. Integračný middleware
Middleware riešenia sú typickou súčasťou softvérovej infraštruktúry v prostredí SOA (Serviceoriented architecture - Servisne orientovaná architektúra). Umoţňujú integráciu softvérových
komponentov, aplikácií alebo informačných systémov. Zabezpečujú štandardné rozhrania pre
komunikáciu aplikačnej vrstvy s prezentačnou vrstvou, s dátovou vrstvou a s inými
informačnými systémami prostredníctvom rozhraní webových sluţieb. Ich typickou súčasťou
sú procesné modely implementované a prevádzkované v prostredí BPM (Business Process
Management – Procesné riadenie) systémov, zabezpečujúcich vykonávanie procesov sluţieb
poskytovaných informačným systémom alebo inými systémami.
V podmienkach eHealth by mali byť middleware riešenia pouţité na vybudovanie
štandardných rozhraní pre pripojenie IS PZS do HIN a zabezpečenie interoperability inak
rôznorodých IS PZS s Národným operátorom pre eHealth, ako aj ďalšími oprávnenými
subjektami. Typickým príkladom vyuţitia middleware riešení v prostredí eHealth, môţe byť
transformácia elektronických zdravotných záznamov pacienta z IS jednotlivých PZS do
EHR/EDS záznamov v procese ich dynamického budovania na základe poţiadaviek od
subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.

3.20.1. Middleware protokoly sieťovej komunikácie
Pouţívanie štandardov middleware protokolov v sieťovej komunikácii v SR upravuje § 11
Výnosu MF SR z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy:
Štandardom pre middleware protokoly sieťovej komunikácie je pouţívanie
a) protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2 pri
komunikácii medzi servermi v rámci jednej správy a komunikácii medzi klientom a
serverom,
b) webových sluţieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom internetu na
serverové aplikácie správy,
c) protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej
sluţby pre existujúcu serverovú aplikáciu a komunikáciu na aplikačnej úrovni,
d) jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej sluţby,
e) registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) minimálne vo
verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a serverom,
f) špecifikácie OpenGIS WebMap Service (WMS) pre mapové sluţby.
Poţiadavka vybudovania zodpovedajúceho integračného middleware pre eHealth by sa mala
stať súčasťou pripravovanej legislatívy upravujúcej certifikáciu IS v zdravotníctve.
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3.20.2. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.27:

Závislosť komponentu Integračný middleware od ostatných komponentov
eHealth
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3.21. Ambulantné IS
Ambulantné informačné systémy sú súbory softvérových a hardvérových prostriedkov
určených na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytovanie údajov týkajúcich sa ambulantnej
lekárskej starostlivosti. Sú nasadzované v ambulanciách 1. kontaktu a odborných
ambulanciách. Špecifickým prípadom ambulantných IS sú IS pre zubné ambulancie.

3.21.1. Prehľad funkcií ambulantných IS
Ambulantné IS ponúkajú z pravidla nasledujúce funkcie:
Evidencia pacientov
– Identifikácia pacienta, Evidencia podrobností o pacientovi (dispenzáre,
rizikové faktory, očkovania, návštevy)
Objednávanie pacientov
– Objednávanie pacienta, Prehľad objednaných pacientov
Vedenie zdravotnej karty
– Anamnézy, Dekurz, Diagnózy, Textové makrá, Vyšetrenia, Odporúčania,
Obrazové informácie v karte, Laboratórne výsledky, Vyhľadávanie v karte,
Operačný protokol, Dialyzačný záznam
Preskripcia liekov
– Vystavenie receptov, História predpísaných liekov, Makro liekov, Informácia
o cenách, preskripčných a indikačných obmedzeniach, Moţnosť prepojenia
s vedomostnými databázami (AESCULAP ,AISLIP, Nobel.sk, NobelPLUS,
...)
Vypĺňanie a evidencia tlačív pre pacienta
Komunikácia so sociálnou poisťovňou
– Zadávanie výkonov, Mesačné zúčtovanie
Komunikácia so zdravotnou poisťovňou
– Vykazovanie výkonov, Mesačné zúčtovanie, Hlásenia A2 a A3, Kontrola
dávok, Overenie poistného vzťahu, Kapitácia, Fakturácia, Spoločná
fakturácia viacerých ambulancií, Moţnosť nastavenia osobitnej ceny bodu
pre jednotlivé výkony, Fakturácia výkonov pre jednodňovú zdravotnú
starostlivosť
Vedenie pokladne
– Zadávanie vlastných hotovostných výkonov, Vytvorenie príjmových
pokladničných dokladov, Súhrnný účtovný záznam, Prehľad účtovaných
výkonov, Pracovná zdravotná sluţba
Dispenzáre
– Zaradenie pacienta do dispenzára, Vytvorenie dávok, Prehľad
dispenzarizovaných pacientov,
Prehľady
– Prehľad návštev pacienta, Prehľad predpísaných liekov pre pacienta /
poisťovne, Prehľad predpísaných zdravotných pomôcok pre pacienta /
poisťovne, Ročné výkazy pre UZIŠ, Indikátory kvality, Štatistika výkonov a
diagnóz

3.21.2. Očakávaný prínos eHealth v oblasti ambulantných IS
Program eHealth prinesie novú kvalitu do ambulantných IS. Najväčší dopad na nich bude mať
zavedenie:
134

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

EHR
EDS
ePreskripcie
eObjednávanie/eRefferals
Telemedicíny
Infraštruktúry pre elektronické výkazníctvo.
Nutnou podmienkou vyuţitia hore uvedených eHealth komponentov v ambulantných IS je
dobudovaná HIN.
Po integrácii hore uvedených eHealth komponentov do ambulantných IS sa očakáva:
výrazné zvýšenie kvality, ale aj kvantity informácií, ktoré bude mať lekár
k dispozícii pri liečbe pacienta a s tým priamoúmerné zvýšenie kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti,
úspora finančných nákladov vynakladaných na zdravotnú starostlivosť:
– obmedzenie duplicitného, alebo neefektívneho predpisovania liekov,
– obmedzenie duplicitných vyšetrení pacienta,
– jednoznačná autorizácia zdravotných výkonov pacientom a s tým súvisiace
zamedzenie neoprávneného vykazovania zdravotných výkonov,
zefektívnenie práce lekárov a zdravotných sestier:
– zrýchlenie vybavovania pacientov v ambulanciách,
– automatizácia výkazníctva a s tým súvisiace výrazné odbúranie mnoţstva
administratívnej práce,
skvalitnenie manaţmentu pacienta:
– moţnosť elektronického objednávania pacientov,
– automatická preskripcia dlhodobo uţívaných liekov,
– obmedzenie počtu návštev pacientov (telemedicína),
– skrátenie času, ktorý pacient strávi v čakárni,
zvýšenie ochrany osobných údajov pacientov nachádzajúcich sa v ambulantných
IS.
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3.21.3. Prehľad ambulantných IS pouţívaných v SR
Prevaţná väčšina ambulancií má obstaraný špecializovaný ambulantný informačný systém.
Informačné systémy sú od rôznych dodávateľov a sú prevádzkované pod rôznymi operačnými
systémami (MS DOS, MS Windows, Linux). Úroveň ich kvality a funkcionality je rôzna. Prehľad
ambulantných IS prevádzkovaných na Slovensku je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Zdroj:
Web stránky výrobcov ambulantných IS.
Výrobca / Distribútor

URL

Názov ambulantného IS

Artman Technologies, s.r.o.

http://www.artman.sk/

Ambulancia

Datasoft - Ing. Jaroslav Sisák

http://www.datasoft.sk/

Ambulancia

DESON, s.r.o.

http://www.deson.sk/

Deson - DENTAL

ERUDIS, s.r.o.

http://www.erudis.sk/

WinADAM

0.1.1.1 ICZ a.s.
0.1.1.2 ICZ Slovakia s.r.o.

http://www.icz.cz/

Ambulancia

http://www.icz.sk/

(modul NIS)

TM

0.1.1.3 Ing.Richard Gáţi - http://www.ariscom.sk/
ArisCom

AMIS

Mgr. Zdeno Jašek

http://www.plexus.sk/

Plexus, Dávkar

LCS ELECTRONICS, s.r.o.

http://www.lcs.sk/

Ambulancia (modul NIS)

MCR, s.r.o.

http://www.mcr.sk/

Softvér pre lekárov

MediCom Software, s.r.o

http://www.medicom.sk/

MediCom

MedixonSlovakia, s.r.o.

http://www.medixon.sk/

Dr. Rex, Dr. Fox

Medivox - MUDr. Soňa Alexyová, http://www.medivox.sk/
Ing. Samuel Alexy

APEX2006 Profesional

Ing. Ivan Moro

http://www.iglware.com/moro/

PRAXIS
Lekárska
ambulancia, PRAXIS
Stomatologická ambulancia

Pharmaservis s.r.o.

http://www.phs.sk/topic/

ApoWare, ApoWareBS

Počítače a programovanie, s.r.o.

http://www.pap.sk/

S.O.L., S.O.S.

PROSOFT, s. r.o. Košice

http://www.promis.sk/

AMBIS (modul NIS)

SAKURA Software, s.r.o.

http://www.sakura.cz/

Dentist+

Sharex-in, s.r.o.

http://www.sharex-in.sk/

DoctorIN

SOFTPROGRES, s r.o.

http://www.softprogres.sk/

WinAmbulancia

STAPRO, s.r.o.

http://www.stapro.cz/

AMICUS

STAPRO Slovensko, s.r.o.

http://www.stapro.cz/

SUSOFT aplikačný software

http://www.susoft.sk/

STOMA

VYPtech, s.r.o.

http://www.vyptech.sk/

WinAmbulancia

Tab. č.9:

Prehľad ambulantných IS na Slovenskom trhu
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3.21.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.28:

Závislosť komponentu Ambulantné IS od ostatných komponentov eHealth
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3.22. Lekárenské IS
Lekárenské informačné systémy sú súbory softvérových a hardvérových prostriedkov
určených na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytovanie údajov týkajúcich sa lekárenskej
praxe. Sú nasadzované vo verejných lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok,
v špecifickom rozsahu aj v nemocničných lekárňach ako súčasť nemocničných IS.
Lekárenské softvéry slúţia predovšetkým pre vedenie obchodno-skladovej evidencie (nákup,
vydávanie, predaj a sledovanie liečiv, zdravotníckeho materiálu, ako aj doplnkového
sortimentu). Sú prepojené na pokladničný systém lekárne, čo umoţňuje mať vţdy presnú
informáciu o vydávanom lieku (jeho cene, doplatku pre pacienta, stave na sklade, ...).

3.22.1. Prehľad funkcií lekárenských IS
Lekárenské IS ponúkajú z pravidla nasledujúce funkcie:
kompletný tovarový obeh v lekárni:
– príjem a výdaj tovaru,
– presuny tovaru z centrály do filiálnej lekárne a naopak,
– interné výdaje - spotreba, manká a škody, dary a pod. ,
– interné príjmy - naturálne rabaty, prebytky a pod.,
evidencia a sledovanie zásob:
– kusová aj korunová evidencia v obstarávacích aj predajných cenách,
– sledovanie skladových kariet,
– sledovanie minimálnych zásob,
– sledovanie málo obrátkových zásob,
ekonomika:
– nákup tovaru,
– predaj tovaru na základe aktuálnej kategorizácie liekov,
– tvorba a sledovanie faktúr,
– tvorba účtovných dokladov,
– tvorba kníh dokladov,
– tvorba daňových zostáv,
štatistika a výkazníctvo,
obrátkovosť, predaje, rentability, predaj podľa lekárov, sledovanie predajov podľa
ATC,
hlásenia pre ŠUKL, MZ SR, štatistické firmy, výrobcov,
práca so zdravotnými poisťovňami:
– retaxácia do dávok,
– fakturácia na zdravotnú poisťovňu - recepty a poukazy,
– dobropisy voči poisťovni,
– zasielanie dávok poisťovniam,
inventúra:
– kompletné vytvorenie inventúrnych súpisov na tvorbu inventúry,
– súpis inventúry pre evidenciu a účtovníctvo.

3.22.2. Očakávaný prínos eHealth v oblasti lekárenských IS
Program eHealth prinesie novú kvalitu do lekárenských IS. Najväčší dopad na nich bude mať:
zavedenie elektronického preukazu PZS,
zavedenie elektronického preukazu PrZS,
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zavedenie ePreskripcie,
vybudovanie infraštruktúry pre elektronické výkazníctvo.
Po integrácii hore uvedených komponentov do lekárenských IS je moţné očakávať:
výrazné zefektívnenie práce v lekárňach,
zavedenie automatických kontrolných mechanizmov pri výdaji liekov (výdaj lieku na
recept po dobe platnosti, výdaj lieku na neplatnú kartu poistenca, ...),
odstránenie chybovosti vo výkazníctve medzi lekárňami a poisťovňami (tzv.
dávky).

3.22.3. Prehľad lekárenských IS pouţívaných v SR
K 29. 11. 2007 bolo na Slovensku 1481 lekární a 161 filiálok17. Poţiadavky, ktoré sú na
lekárne v súčasnosti kladené, ich nútia na výkon svojej činnosti pouţívať počítač vybavený
príslušným lekárenským informačným systémom. Kaţdá lekáreň na Slovensku má a pouţíva
aspoň jeden osobný počítač s nejakým lekárenským informačným systémom.
Lekárenské informačné systémy, ktoré sa na Slovensku pouţívajú majú rôznu kvalitu a sú
vytvorené pouţitím starých aj nových technológií. Ide o jednoduchšie IS šité na mieru, ale aj
robustné IS, ktoré sa pouţívajú vo väčších sieťach lekárni. Vlastnosti, charakteristika
lekárenských IS a ich technická podpora je odzrkadlená na ich cene. V nasledujúcej tabuľke je
krátky prehľad najvýznamnejších výrobcov lekárenských IS. Zdroj: Web stránky výrobcov
lekárenských IS.

Výrobca / Distribútor

URL

Počet
Názov lekárenského
inštaláci
IS
í v SR

FeMA s.r.o.

http://www.fema.sk/

LEKÁREŇ

?

Lekis SK s.r.o.

http://www.lekis.sk/

LEKIS

?

MagiSoft, spol. s.r.o.

http://www.sl.sinet.sk/magisof
Apotheke
t/

NRSYS, spol. s r.o.

http://www.nrsys.sk/

Počítače a Programovanie http://www.pap.sk/

Lekárenský systém
WinLSS

?
cez 430
?

Tab. č.10: Prehľad lekárenských IS na Slovenskom trhu
Jednotlivé lekárne okrem lekárenských informačných systémov pouţívajú aj ďalšie, podporné
softvérové vybavenie, ktoré im umoţňuje napríklad objednávanie materiálov od distribučných
firiem elektronickou cestou, alebo IS poskytujúce zoznamy s detailnými informáciami na
Slovensku registrovaných liekov, homeopatík, zdravotníckych pomôcok a ďalších produktov.
Podľa zamerania je ich moţné rozdeliť do nasledujúcich dvoch skupín:
Liekové IS
Komunikačné IS
17

zdroj: http://www.sukl.sk
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3.22.4. Liekové IS
Liekové IS sú zamerané na poskytovanie zoznamov liekov, liečiv, zdravotníckeho materiálu,
homeopatikách a ďalších zdravotníckych produktov a poskytujú o nich detailne informácie.
V poskytnutých zoznamoch je moţné vyhľadávať, triediť a filtrovať informácie podľa rôznych
kritérií. Liekové IS môţu poskytovať aj rôzne ďalšie informácie. Ich účelom je umoţniť
a zjednodušiť prístup a prácu k informáciám. Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad
liekových IS na slovenskom trhu.
Výrobcovia

URL

Názov IS

A.P.F. s.r.o.

http://www.apf.sk/

ŠUKL

http://www.sukl.sk/

PharmINFO, s.r.o.

http://www.pharminfo.sk/

GAMO a.s.

http://www.gamo.sk/

MagiSoft, s.r.o.

http://www.magisoft.sk/

SoftProgres, s.r.o.

http://www.softprogres.sk/

eISLP

RNDr. Bohuslav Škop, CSc.

http://www.aislp.cz/

AISLP

Počítače a Programovanie

http://www.pap.sk/

Liekový Informačný Systém

Nobel.sk
NobelPLUS
AESCULAP

Tab. č.11: Prehľad liekových IS na Slovenskom trhu

3.22.5. Nobel.sk
Nobel je prvá Oficiálna internetová databáza liekov registrovaných v SR, vytvorená a
prevádzkovaná spoločnosťou A.P.F. spol. s r.o. v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu
liečiv, ktorý je zároveň garantom a partnerom databázy.
Poskytuje informácie o liekoch, pouţití liekov, účinných látkach, indikačných skupinách,
drţiteľoch liekov, ATC skupinách a mnoho ďalších informácií súvisiacimi s liekmi. Dôleţitou
súčasťou databázy sú príbalové letáky a súhrn charakteristických vlastností k liekom v
elektronickej forme.
Je určený pre odbornú ako i laickú verejnosť, teda pre lekárov, lekárnikov, pacientov a
kaţdého, kto z akejkoľvek príčiny potrebuje rýchlo a spoľahlivo zistiť informácie o príslušnom
lieku.
Podľa verejne dostupných informácií, sa projekt Nobel.sk postupne transformuje do projektu
NobelPLUS. Ďalšie informácie ani dôvody nie sú známe.

3.22.6. NobelPLUS
NobelPLUS je centrálna databáza farmaceutických a príbuzných produktov, ktorej
prevádzkovateľom je spoločnosť PharmINFO spol. s r.o. Tento projekt je pokračovaním
a vylepšením projektu Nobel.sk. Informácie obsiahnuté v NobelPLUS sú členené do štyroch
základných celkov, nasledovných subdatabáz:
Lieky
Výţivové doplnky
Kozmetické výrobky (momentálne neaktívna)
Zdravotnícke pomôcky (momentálne neaktívna)
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3.22.7. AESCULAP
Ide o moderný informačný systém poskytujúci komplexné informácie o liekoch, diagnózach a o
vzťahoch medzi nimi. Obsahuje zoznam všetkých registrovaných liekov, homeopatík,
zdravotníckeho materiálu, zoznam diagnóz podľa MKCH-10. Je vyvíjaný v spolupráci firiem
GAMO a.s., Banská Bystrica a MagiSoft s.r.o., Stará Ľubovňa.
AESCULAP je expertno-informačný systém o liekoch, zdravotníckom materiáli,
homeopatikách, atď. Systém poskytuje odborné informácie, interakcie a kontraindikácie.
Produkt je určený pre odbornú zdravotnícku verejnosť (hlavne lekárov, lekárnikov, poisťovne).
Jeho prednosťou je dynamická práca s údajmi (schopnosť priebeţne vyhodnotiť vzťah liekov a
diagnóz so zohľadnením údajov o pacientovi a časového faktoru). Pri jeho vyuţívaní je moţné
racionalizovať liečbu a odstrániť moţné interakcie, alebo kontraindikácie.
Obsahuje:
ceny a úhrady vrátane aktuálnych trhových cien s doplatkami pacienta,
dostupnosť liekov na liekovom trhu s kontaktmi na zástupcov zahraničných
výrobcov liekov,
preskripčné a indikačné obmedzenia,
alternatívy liekov a zdrav. materiálu na báze identickej ATC, cesty a formy
podania,
články s odbornými informáciami o liekoch, úplný popis diagnóz podľa poslednej
revízie WHO (MKCH 10) s hypertextovými odkazmi,
farmakoekonomika,
umoţňuje priebeţnú automatickú kontrolu interakcií a kontraindikácií,
prepojenie s lekárskym a lekárenským softvérom,
moţnosť prepojenia ambulancie lekára s lekárňou,
kompletný zoznam liekov, zdravotníckych pomôcok a potrieb.

3.22.8. eISLP
Elektronický informačný systém liekov a pomôcok (eISLP). Obsahuje evidenciu liekov,
dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok, krvných prípravkov a homeopatík.
Súčasťou programu je kompletná informácia o lieku (ATC skupina, indikačná skupina, účinná
látka, indikačné a preskripčné obmedzenia, výrobca, cena lieku, úhrada zdravotnou
poisťovňou, doplatok pacienta, viazanosť predpisu na recept), PIL - písomnú informáciu pre
pouţívateľa (príbalový leták), SPC - súhrn charakteristických vlastností lieku, obrázok balenia.
Prípravky moţno filtrovať podľa jednotlivých ATC skupín, podľa účinnej látky alebo výrobcu a
moţnosť vyhľadávať ekvivalent k vybranému lieku. Lokálna inštalácia môţe byť po pripojení
na internet synchronizovaná s online verziou.

3.22.9. AISLP
AISLP je informačný systém humánnych, homeopatických a veterinárnych liečivých prípravkov
registrovaných v ČR a SR.
Je výsledkom viacročnej práce súkromnej špecializovanej firmy. Databáza je pripravovaná
podľa podkladov štátnych inštitúcií a ďalších organizácií a je vyuţívaná aj pre kniţnú sadzbu.
Časť informácií je získavaná z verejne vystavených internetových portálov.
Program je určený pre osobné počítače, pripravovaný kaţdý štvrťrok a šírený na komerčnej
báze všetkým záujemcom.
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3.22.10.

Liekový Informačný Systém

Liekový informačný systém – prehliadač databázy liekov (ďalej len LIS) slúţi ako doplnkový
informačný zdroj pre lekárnika. Je moţné ho napojiť na lekárenský správcovský systém pre
Windows – WinLSS, kedy sa stáva neoceniteľným pomocníkom lekárnika počas expedície –
informovanie pacienta, ale i pri samoštúdiu.
Je moţné v ňom nájsť aktuálny zoznam registrovaných liekov, liečiv a dietetických potravín s
informáciou o maximálnej cene, doplatku pacienta, úhrade zdravotnej poisťovne a pravidlách
pre výdaj lieku v prípade obmedzení. Priamo z lekárenského systému WinLSS je moţné k
vybranému lieku zobraziť príbalový leták a následne v ňom rýchlo, pomocou klávesových
skratiek vyhľadávať potrebné informácie. Údaje môţete pacientovi vytlačiť (vhodné v prípade
rozbalenia originálneho balenia). LIS ďalej ponúka súhrn charakteristických vlastností k
jednotlivým liekom. V zozname liekov je moţné vyhľadávať nielen podľa názvu a ŠÚKL kódu,
ale i na základe indikačnej skupiny, prípadne podľa anatomicko-terapeuticko-chemickej
klasifikácie - ATC skupiny. U liekov s indikačným obmedzením, nie je potrebné zdĺhavo pátrať
pri akej indikácii je moţné liek vydať. Prítomnosť indikačného obmedzenia pri lieku nie len
výrazne označená, ale je moţné si zobraziť presný text obmedzenia. Program tieţ pomôţe pri
generickej substitúcii. Umoţňuje zobraziť zoznam liekov, ktorými je moţné nahradiť vybraný
liek. Liekový informačný systém je pravidelne, minimálne raz štvrťročne, aktualizovaný.
WinLIS, je charakterizovaný jednoduchým a prehľadným uţívateľským prostredím. Je moţné
ho ovládať myšou, alebo pomocou klávesnice cez klávesové skratky.

3.22.11.

Komunikačné IS

Do skupiny komunikačných IS patria softvérové produkty, ktoré umoţňujú svojim pouţívateľom
komunikáciu s cieľovou osobou alebo spoločnosťou na zdravotníckej úrovni.
Výrobca

URL

Názov IS

PharmaSynergix, s.r.o.

http://www.b-recept.sk/

b-recept

GAMO a.s.

http://www.gamo.sk/

ISYSpharm

NRSYS, spol. s r.o.

http://www.nrsys.sk/

PharmNet

Tab. č.12: Prehľad komunikačných IS na Slovenskom trhu

3.22.12.

b-recept

Ide o systém na automatizovaný prenos dát medzi zdravotníckymi zariadeniami. Je to produkt,
primárne určený pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Je koncipovaný na báze
nadstavby lekárskeho a lekárenského softvéru (prípadne softvéru zdravotných poisťovní) tak,
aby nebolo nutné manuálne prepisovať a kontrolovať dáta pacienta spolu s preskripčnými
údajmi o liekoch.
Systém je zaloţený na priemyselnom vzore č. 4781 zapísanom na Úrade priemyselného
vlastníctva SR a dá sa charakterizovať v praxi nasledovnou postupnosťou krokov:
Softvér, ktorým disponuje lekár pri tlači lekárskeho predpisu s vyuţitím nadstavby
(softvér na tvorbu a dekódovanie čiarových kódov) generuje na recept dynamický
šifrovaný čiarový kód, ktorý obsahuje informácie o kóde poisťovne a rodnom čísle

143

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

pacienta, kóde lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kódy diagnóz a
druh a počet balení predpísaných liekov (b-recept).
Lekárenský softvér, ktorý pouţívajú farmaceuti pri výdaji liekov po prečítaní vyššie
uvedeného čiarového kódu na b-recepte čítačkou, následne opäť s vyuţitím
nadstavby (softvér na tvorbu a dekódovanie čiarových kódov) zobrazí a
implementuje dáta do jeho jednotlivých častí.
Systém poskytuje okrem iných aj nasledujúce výhody:
skrátenie času výdaja liekov,
viac času na konzultácie s pacientom,
minimalizácia chýb spôsobených ľudským faktorom pri prepise údajov,
moţnosť spätnej kontroly výdaja liekov,
zvýšenie efektivity.

3.22.13.

ISYSpharm

Ide o komunikačný systém, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre oblasť lekárenskej sluţby na
zabezpečenie objednávkového styku lekáreň - distribútor. Pri vývoji bol kladený dôraz na
rýchlu, kvalitnú a bezpečnú komunikáciu s výrazným zrýchlením odpovede na objednávku od
distribučnej firmy do lekárne.
ISYSpharm umoţňuje komunikáciu s:
s najväčšími distribučnými firmami v SR,
s výrobcami liečiv a zdravotníckeho materiálu,
s lekárňami zapojenými do elektronického systému ISYSpharm.
Systém poskytuje prehľad:
kompletnej ponuky farmaceutického sortimentu,
predajných cien farmaceutického sortimentu,
sortimentu u jednotlivých distributérov mnoţstiev sortimentu, ktoré môţu byť
dodané,
exspiračných lehôt.
Ďalej poskytuje objednávanie online, ktoré je charakterizované nasledovne:
rýchla aktualizácia ponúk od distributérov,
vyhľadávanie tovaru v ponukách na základe názvu, prípadne ŠUKL alebo iného
kódu tovaru,
vytvorenie objednávok a ich odoslanie,
automatizované vytváranie objednávok,
informácie, kde sa poţadovaný tovar nachádza,
načítanie elektronickej potvrdenky do skladového systému,
tlač viacerých objednávok na jednu zostavu,
prevzatie nepotvrdených poloţiek do nového vyhľadávania.

3.22.14.

PharmNet

PharmNet je projekt komunikačného prepojenia distribučných spoločností a lekárenských
zariadení. Projekt je rozdelený do dvoch nasledujúcich častí:
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PharmNet I (elektronické dodacie listy)
PharmNet II (elektronické objednávky na distribučné spoločnosti)
Pharmnet I rieši v lekárenských zariadeniach príjem liečiv na sklad. Umoţní nahradiť doterajší,
časovo náročný spôsob prijímania liečiv od distribútora, pri ktorom pracovník lekárne
nahadzoval ručne príjemku na základe dodacieho listu, ktorý distribútor zasielal do lekárne
spolu s dodávkou liečiv. Jeho charakteristika je zhrnutá v nasledujúcich bodoch:
Výrazne zniţuje čas a pracnosť potrebné na príjem liečiv.
Skracuje čas od dodania liečiv po moţnosť výdaja v lekárni pacientovi.
Ponúka moţnosť vyuţiť na príjem liečiv laborantov, čím výrazne zniţuje náklady
na túto činnosť.
Zniţuje náklady na prevádzku lekárne.
Systém PharmNet pracuje s tzv. samoučiacim systémom, ktorý dokáţe
automaticky prijímať nielen liečivá, ale aj doplnkový sortiment.
Ponúka moţnosť získavania kategorizácie prostredníctvom internetu - najrýchlejší
a najefektívnejší spôsob s vylúčením chybných prenosových médií.
Maximálne obmedzuje chybovosť spôsobenú ľudským faktorom.
Ponúka moţnosť neobmedzeného prístupu na internet.
Ponúka moţnosť vyuţitia sluţieb spojených s internetom (elektronická pošta,
surfovanie po internete, ftp prístup ...).
Moţnosť priameho získavania informácií od distribútorov.
PharmNet podporujú distribútori dodávajúci 90% tovaru do lekární.
Pharmnet II predstavuje objednávkový modul, ktorý môţeme charakterizovať ako programový
produkt, zabezpečujúci automatickú tvorbu a prenos objednávky elektronickou formou,
prostredníctvom internetového prepojenia. Jeho kľúčové vlastnosti sú:
Objednávkový modul je systémovo nezávislý produkt, schopný komunikovať s
rôznymi informačnými systémami. Je priamo napojený na komunikačný modul
PharmNet.
ON - LINE pripojenie zabezpečuje urýchlenú komunikáciu medzi distribučnou
spoločnosťou a lekárňou.
Poskytuje lekárni okamţitú odozvu na svoju objednávku.
Je časovo nezávislý - sprostredkováva objednávky aj v noci.
Automatizuje objednávací proces v lekárenských zariadeniach. Spája zadané
poloţky objednávaného tovaru a vytvára z nich objednávku pre konkrétneho
distribútora.
V distribučnej spoločnosti zabezpečuje automatické preberanie objednávky,
rezerváciu daného tovaru na sklade, odpoveď o dodávke do lekárne, tlač
expedičného listu.
Systém však tradičný spôsob tvorby a realizácie objednávok nepotláča.
Dokáţe automaticky objednávať aj doplnkový sortiment, na základe samoučiaceho
systému PharmNet-u.
Umoţňuje vytvárať tzv. ideálnu objednávku v lekárni.
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3.22.15.
Závislosť komponentu od ostatných komponentov
eHealth

146

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

Obr. č.29:

Závislosť komponentu Lenkárenské IS od ostatných komponentov eHealth
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3.23. Laboratórne IS
Laboratórne informačné systémy sú súbory softvérových a hardvérových prostriedkov
určených na zabezpečenie komplexného pokrytia všetkých laboratórnych procesov.
Zabezpečujú prehľadné a spoľahlivé riadenie prevádzky jednotlivých druhov laboratórií
(bakteriológia, biochémia, cytológia, hematológia, genetika, imunológia, mikrobiológia,
parazitológia, patológia, transfúzny sklad, virológia), spracovanie výsledkov analýz a ich rýchlu
distribúciu. Sú nasadzované v lokálnych laboratóriách, alebo ako súčasť nemocničných IS.

3.23.1. Prehľad modulov a funkcií laboratórnych IS
Laboratórne IS sú spravidla budované ako modulárne IS pozostávajúce z nasledujúcich
modulov a IS:
evidencia ţiadaniek,
manaţment vzoriek:
– prijímanie vzoriek,
– evidencia a archivácia výsledkov,
– distribúcia výsledkov,
spracovanie vzoriek a vyhodnotenie výsledkov (dodávajú sa ako špeciálne moduly
pre jednotlivé druhy laboratórií):
– IS laboratórnych prístrojov a analyzátorov (ORTEC, CANBERRA, ....),
– interpretačné a validačné mechanizmy,
kontrola kvality:
– evidencia chemikálií, roztokov a etalónov,
– evidencia meracích prístrojov, meracích trás a laboratórneho skla,
– štatistické regulačné diagramy,
– kalibrácia a hodnotenie analytických metód,
– ďalšia evidencia: audity, nezhody, normy, reklamácie a pod.
výkazníctvo a štatistiky:
– väzby na číselníky na národnej úrovni (číselník laboratórnych metód
a vyšetrení, ... ),
– výkazníctvo,
– komunikácia so zdravotnými poisťovňami,
pomocné aplikácie:
– sklad,
– evidencia spotrebného materiálu.

3.23.2. Očakávaný prínos eHealth v oblasti laboratórnych IS
Program eHealth prinesie novú kvalitu do vyuţitia výsledkov laboratórnych vyšetrení
v liečebnom procese (spolupráca so znalostnými databázami, vyuţitie interpretačných
a validačných mechanizmov). Najväčší prínos sa očakáva od spolupráce laboratórnych IS
s komponentmi EHR a eObjednávanie/eRefferals.
Očakávané prínosy:
podstatné zvýšenie efektivity laboratórnych vyšetrení, ktoré sa dosiahne ich
integráciou v rámci EHR,
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zaistenie vysokej dostupnosti výsledkov laboratórnych vyšetrení na všetkých
úrovniach zdravotnej starostlivosti a pre všetkých PZS (na základe manaţmentu
súhlasov),
úspora finančných nákladov dosiahnutá odbúraním duplicity laboratórnych
vyšetrení,
zníţenie administratívnej záťaţe PZS (automatizácia výkazníctva),
skvalitnenie manaţmentu pacienta pri objednávaní laboratórnych vyšetrení.

3.23.3. Prehľad laboratórnych IS pouţívaných v SR
Laboratórne informačné systémy moţno rozdeliť do dvoch základných skupín, a to na
samostatné informačné systémy a moduly nemocničných informačných systémov. V SR
existuje niekoľko rôznych dodávateľov týchto IS.
Na Slovensku stále sú laboratória, ktoré buď pracujú iba papierovo, alebo majú technologicky
zastaraný systém. Týka sa to hlavne malých nemocníc.
Globálne v oblasti laboratórnych IS pokrýva spoločnosť STAPRO s.r.o. 60% slovenských
a českých laboratórií. STAPRO prevzalo aj aktivity spoločnosti First information systems v
oblasti vývoja, dodávky a podpory produktov MLAB.

Výrobca / distribútor

URL

Artman Technologies s.r.o.

www.artman.sk

ICZ Slovakia s.r.o.

www.icz.sk

First information systems s.r.o. www.firstis.cz

Názov LIS
(modul NIS)
ArtLIS
Modul pre laboratóriá
(modul NIS DOCTUS)
eMLAB

STAPRO s.r.o.

www.stapro.cz

LIS STAPRO, OpenLIMS

PCS Systems, spol. s r.o.

www.pcs.sk/pcssystems

PCS*LIS

LCS Electronics

www.lcs.sk

Prosoft spol. s.r.o.

www.promis.sk

SMS spol. s.r.o.

www.smed.cz

(modul NIS PCS*CARE)
Modul pre laboratóriá
(modul NIS KNIS)
SVALZIS
(modul NIS PROMIS)
IS S4M Mikrobiológia

Počet
inštalácií
v SR
?
9
36
nad 100
8

16

?
10

Tab. č.13: Prehľad laboratórnych IS na Slovenskom trhu
V súčasnosti sa na Slovensku objavilo niekoľko projektov na on-line zadávanie a získavanie
výsledkov laboratórnych vyšetrení pacientov:
Projekt eLab – Projekt vznikol z iniciatívy MEDIREX GROUP – dobrovoľného
zdruţenia spoločností bez právnej subjektivity.
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(zdroj: http://www.elab.sk)
Projekt EDA – Elektronická distribúcia a príjem výsledkov laboratórnych vyšetrení s
vyuţitím Internetu. (zdroj: http://www.firstis.cz/sk/index.php?ida=4&cont=eda)
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3.23.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.30:

Závislosť komponentu Laboratórne IS od ostatných komponentov eHealth
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3.24. Rádiodiagnostické IS / PACS
Rádiodiagnostické informačné systémy sú súbory softvérových a hardvérových
prostriedkov zabezpečujúcich komplexné sluţby spracovania, archivácie, distribúcie a
administrácie obrazových informácií v rádiodiagnostických pracoviskách (RTG, CT, Mamograf,
... ). Sú nasadzované v samostatných rádiodiagnostických pracoviskách, alebo ako súčasť
nemocničných IS.
Moderné rádiodiagnostické IS sú postavené na základe PACS (Picture Archiving and
Communication System) umoţňujúcom elektronické spracovanie, archiváciu a zdieľanie
digitálnych obrazových dát zo všetkých typov medicínskych prístrojov podporujúcich štandard
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Norma STN EN 12052 schvaľuje
na priame pouţívanie ako STN európsku normu EN 12052:2004 definujúcu štandard DICOM.
Protokol DICOM bol vyvinutý v American College of Radiology a v National Electrical
Manufacturers Associations v USA. Formát DICOM v sebe zahŕňa okrem vlastnej obrazovej
informácie aj ďalšie údaje. Kaţdý obraz je sprevádzaný aj informáciami o modalite vyšetrenia,
jeho parametroch, označením vykonanej štúdie, číslom snímky, informáciami o pacientovi,
hlásením pre prenos cez sieť, pre spracovanie obrazu, jeho ukladanie a mnohými ďalšími.
Protokol umoţňuje sprístupniť obrazovú dokumentáciu v pôvodnej kvalite na ktorejkoľvek
pracovnej stanici pripojenej na sieť.

3.24.1. Prehľad funkcií rádiodiagnostických IS
Rádiodiagnostické IS z pravidla ponúkajú nasledujúce funkcie:
evidencia ţiadaniek,
manaţment snímok:
– automatické, alebo manuálne spracovanie snímok,
– evidencia a archivácia snímok,
distribúcia snímok / riadenie prístupu k snímkam uloţeným v databáze,
vedenie agend (výkazníctvo):
– výkazníctvo v rámci nemocničných IS,
– komunikácia so zdravotnou poisťovňou.

3.24.2. Očakávaný prínos eHealth v oblasti rádiodiagnostických IS
Program eHealth prinesie novú kvalitu do vyuţitia výsledkov rádiodiagnostických vyšetrení.
Nutnou podmienkou bude vybavenie RTG pracovísk informačnými systémami PACS
a diagnostickými prístrojmi kompatibilnými so štandardmi DICOM a HL7.
Prepojenie Rádiodiagnostických IS a EHR pacienta zabezpečí:
skvalitnenie starostlivosti o pacienta:
– zníţenie radiačnej záťaţe pre pacienta: snímok je okamţite k dispozícii
tam, kde je potrebné a vyšetrenie sa nemusí opakovať,
– komfortné prehliadacie a diagnostické nástroje pomôţu stanoviť včasnú a
presnú diagnózu, zrýchli sa rozhodovanie v intenzívnej medicíne a pri
operáciách,
– v spojení s telemedicínou sú moţné konzultácie s odborníkmi zo
špičkových pracovísk,
– poskytnutie snímkok z rádiodiagnostických vyšetrení inému odbornému
lekárovi alebo špecialistom pri liečbe pacienta v iných zdravotníckych
zariadeniach (na základe manaţmentu súhlasov),
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– skrátenie pobytu pacienta v nemocnici,
– evidencie radiačnej záťaţe pacienta v rámci EHR,
úspora finančných nákladov na liečbu:
– vylúčenie filmového materiálu z prevádzky nemocnice, (ušetrenie nákladov
na: filmy, chemikálie, archivačné kapacity miestnosti, personál),
– odbúranie nákladov na prepravu pacientov a samotných snímok,
technológia bezfilmovej prevádzky prispieva k ochrane ţivotného prostredia,
účelnejšia organizácia v rámci nemocnice:
– lekári a rádiológovia uţ nechodia za snímkami, ale môţu si ich prezrieť
v mieste svojho pracoviska,
– zlepšenie dohľadateľnosti pacientovej obrazovej dokumentácie,
zefektívnenie vzájomnej spolupráce zdravotníckych zariadení.
Pozitívny dopad na pacienta bude mať aj prepojenie rádiologických IS s komponentom
eObjednávanie/eRefferals.

3.24.3. Prehľad rádiodiagnostických IS pouţívaných v SR
Rádiologické informačné systémy sú vyvíjané buď ako samostatné programové produkty,
alebo ako moduly v rámci nemocničných informačných systémov (NIS). Prevaţná väčšina
rádiologických informačných systémov má zabudované rozhranie na prepojenie s PACS
systémami, čo umoţňuje úplnú digitalizáciu spracovania obrazových informácií.
V súčasnosti je na Slovensku 43 PZS zapojených do projektu Telerádiologického
komunikačného centra T3C slúţiaceho na zdieľanie informácií z PACS medzi jednotlivými
účastníkmi projektu18.

Výrobca / distribútor

URL

Názov RIS
(modul NIS)

ICZ Slovakia, s.r.o.

www.icz.sk

RDG
(mmodul NIS DOCTUS)

LCS ELECTRONICS, s.r.o.

www.lcs.sk

RDG
(modul NIS KNIS)

PCS Systems, s.r.o.

www.pcs.sk/pcs-systems

Zobrazovacie metódy
(modul NIS PCS*Care)

ProSoft, s.r.o. Košice

www.promis.sk

SVALZIS – RDG/USG/CT
(modul NIS PROMIS)

Siemens Healthcare

www.siemens.sk/healthcare

SIENET
Imaging
Management

SMS Slovakia, s.r.o.

www.smed.cz

S4M Rádiológia
(modul NIS CLINICOM)

SOFTPROGRES, s r.o.

www.softprogres.sk

RTG

STAPRO Slovensko, s.r.o.

www.stapro.sk

MEDEA Rádiodiagnostika
(modul NIS StaproMEDEA)

18

Workflow

stav k: august 2008, zdroj http://www.tatramed.sk/
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Výrobca / distribútor

URL

Názov RIS
(modul NIS)

THR Systems, a. s.

www.thrsystems.com

SVaLZ procesy – rádiodiagnostika,
EEG, EKG
(modul NIS EMPIRE hospital)

Tab. č.14: Prehľad rádiodiagnostických IS na Slovenskom trhu

3.24.4. Prehľad PACS systémov pouţívaných v SR

Výrobca / distribútor

URL

Názov PACS

Fujifilm Slovakia, s.r.o.

www.fujifilm.sk

Synapse

GAMO, a.s.

www.gamo.sk

Marie PACS

ICZ Slovakia, s.r.o.

www.icz.sk

AMIS*PACS

Siemens Healthcare

www.siemens.sk/healthcare

SIENET Magic
SIENET Sky

STAPRO Slovensko, s.r.o.

www.stapro.sk

Stapro TomoCon PACS

www.tatramed.sk

TomoCon PACS
TomoCon miniPACS

TatraMed, s.r.o.

Tab. č.15: Prehľad PACS systémov na Slovenskom trhu
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3.24.5. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.31:

Závislosť komponentu Rádiodiagnostické IS / PACS od ostatných komponentov
eHealth
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3.25. Nemocničné IS
Nemocničné informačné systémy sú súbory softvérových a hardvérových prostriedkov
zabezpečujúcich efektívne riadenie nemocnice, manaţment pacientov, poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v nemocničných ambulanciách a nemocničných oddeleniach, podporu
administratívnych činností a komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.

3.25.1. Prehľad modulov a funkcií laboratórnych IS
Nemocničné IS (NIS) sú komplexné IS pozostávajúce z dielčich vzájomne spolupracujúcich
modulov, ktoré sú v niektorých prípadoch aj samostatnými IS. NIS väčšinou pozostávajú z
nasledujúcich logických častí:
Centrálna evidencia pacientov:
– EHR pacienta
Manaţment pacienta:
– Objednávanie pacientov
– Plánovanie zdravotných výkonov
– Prijímacia kancelária
Klinické IS:
– Ambulantné IS
– IS pre lôţkové časti a operačné sály
Laboratórne IS:
Rádiodiagnostické/USG/CT/MR IS, PACS
IS nemocničnej lekárne
Dopravná/záchranná zdravotná sluţba
Vedenie agend (výkazníctvo):
– Výkazníctvo v rámci nemocnice (nemocničných IS)
– Štatistika, a výkazníctvo pre MZ SR, NCZI, Štatistický úrad SR, ...
– Komunikácia so zdravotnými poisťovňami
Stravovanie (diéty)
IS na hodnotenie a podporu kvality nemocničnej starostlivosti:
– systém PATH19 (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in
Hospitals) – nástroj na hodnotenie výkonu pre zlepšenie kvality
v nemocniciach,
– procesné mapy, vytvorené pre manaţment kvality (umoţňujú
automatizované sledovanie dodrţania postupov ako aj časového a
kvalitatívneho plnenia ošetrovacích povinností),
– systém sledovania mimoriadnych udalostí a nozokomiálnych infekcií,
– ďalšie systémy,
Podporné IS:
– Ekonomický IS
– Správa majetku
– Správa budov
– Skladové hospodárstvo
– Doprava
– Personalistika a mzdy
– Dochádzkový IS
19

Projekt WHO (World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia)
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Manaţérsky IS
Súčasťou nemocničných IS sú aj špecializované medicínske IS dodávané k medicínskym
prístrojom.
Základnými črtami v súčasnosti vyvíjaných NIS je modularita a interoperabilita, ktoré sú
dosahované uplatňovaním medzinárodných štandardov medicínskej a zdravotníckej
informatiky v oblastiach:
elektronických chorobopisov (v EÚ najmä SNOMED-CT),
prenosu zdravotníckych informácií (HL7, verzia 3),
nemocničných informačných systémov (DHE20 - Distributed Healthcare
Environment, HISA21 - Health Information System Architecture),
prenosu a spracúvania obrazových informácií (PACS - Picture Archiving and
Communication System, DICOM - Digital Imaging and Communications in
Medicine).

3.25.2. Úloha NIS v eHealth
NIS budú zohrávať významnú úlohu v procese informatizácie zdravotníctva. Vzhľadom na
mnoţstvo a charakter zdravotných informácií nachádzajúcich sa v NIS bude prepojenie NIS s
NZP, ako aj schopnosť ich vzájomnej interoperability kľúčovou pre efektívne vyuţitie EHR.
Prepojenie NIS na NZP nesmie zníţiť bezpečnosť NIS. Podmienkou prepojenia NIS a NZP je
vybudovanie zabezpečenej, vysoko priepustnej a dostupnej HIN. Dôraz musí byť kladený na:
ochranu dát proti neautorizovanému prístupu v NIS a NZP,
autenticitu zdravotných záznamov v NIS a NZP,
archiváciu a zálohovanie dát v NIS a v prípade centrálneho ukladania EHR aj v
dátovom centre pre eHealth.
Významnú úlohu pri zabezpečovaní interoperability a bezpečnosti NIS bude v budúcnosti
pravdepodobne zohrávať systém certifikácie NIS.
Problematika riešená v rámci komplexných NIS je v mnohých smeroch zhodná, alebo
podobná s problematikou riešenou v rámci eHealth. Na základe toho je moţné predpokladať,
ţe realizácia jednotlivých komponentov programu eHealth bude pozitívne ovplyvňovať aj
rozvoj NIS.

20

štandard vypracovaný Technickou komisiou TC251 (pre medicínsku a zdravotnícku informatiku) Európskej normalizačnej
komisie CEN
21
označenie pre aplikácie postavené na štandarde DHE
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3.25.3. Prehľad NIS pouţívaných v SR

Výrobca / distribútor
URL

Názov NIS

URL
referencie

V zásade kaţdá nemocnica má obstaraný nemocničný informačný systém (NIS). Nemocničné
IS pozostávajú z dielčich – vzájomne spolupracujúcich modulov. Nemocnice majú obstarané
svoje IS od jedného výrobcu, alebo vyskladané z modulov od rôznych výrobcov. Prehľad NIS
na Slovenskom trhu je uvedený v nasledujúcej tabuľke22.
Počet inštalácií v SR 23
Nemocnice

Iné
zdravot.
zariadeni
a

fakultn
é

iné

-

0

0

0

-

?

?

?

DOCTUS



2

4

3

KNIS



3

6

5

PCS*Care®



0

8

6

PROMIS



0

9

29

ALERT Life Sciences Computing, Inc.
http://www.alert-online.com/
DATALOCK a.s.

ALERT

http://www.datalock.sk/
Artman Technologies
http://www.artmantechnologies.com/
Artman Technologies, s.r.o.

ArtNIS

TM

http://www.artman.sk/
ICZ a.s.
http://www.icz.cz
ICZ Slovakia, s.r.o.
http://www.icz.sk/
LCS Electronics, s.r.o.
http://www.lcs.sk/
PCS Systems, s.r.o.
www.psc.cz
PCS Bratislava, s.r.o.
http://www.pcs.sk/
ProSoft, s.r.o. Košice
http://www.promis.sk/

22

Zdroj: Web stránky dodávateľov NIS a tel. informácie od dodávateľov NIS

23

Údaje o počte inštalácií sú iba informačné, nakoľko nie je rozlíšené, či ide o komplexné nasadenie NIS, alebo iba o inštaláciu
niektorých jeho modulov
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Počet inštalácií v SR 23
Nemocnice
fakultn
é

iné

Iné
zdravot.
zariadeni
a

SMS, s.r.o.
http://smed.cz/
SMS Slovakia s.r.o.

CLINICOM



3

12

2

StaproMEDEA



5

11

8

EMPIRE
hospital

-

0

2

0

http://smed.cz/
STAPRO, s.r.o.
http://www.stapro.cz/
STAPRO Slovensko, s.r.o.
http://www.stapro.cz/

THR Systems, a. s.
http://www.thrsystems.com/

Tab. č.16: Prehľad nemocničných IS na Slovenskom trhu
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3.25.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth

Obr. č.32:

Závislosť komponentu Nemocničné IS od ostatných komponentov eHealth
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3.26. Národná transfúzna sluţba
Národná transfúzna sluţba SR (NTS SR) je štátna príspevková organizácia, ktorú zriadilo
Ministerstvo zdravotníctva 1.1.2004. NTS SR integruje transfúziologickú starostlivosť v
Slovenskej republike a realizuje národnú krvnú politiku Slovenskej republiky. Základným
účelom NTS je plnenie úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov,
zabezpečenie hemoterapie (podávanie krvi a krvných derivátov) najvyššej moţnej kvality a
bezpečnosti v poţadovanom objeme a dosiahnutie národnej sebestačnosti v jej produkcii.
Hlavné činnosti NTS sú:
odoberanie ľudskej krvi v zdravotníckych zariadeniach na to určených,
vyšetrovania zdravotného stavu darcov krvi,
komplexné spracovanie krvi a produkcia krvných prípravkov,
distribúcia krvi a krvných prípravkov do nemocníc a iných zdravotníckych zariadení
na území SR.

3.26.1. Transfúziológia
Transfúziológia je súčasťou medicínskeho odboru hematológia a transfúziológia. Je to
výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá prípravou, indikáciou a
pouţitím transfúznych liekov. Je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, správnej
praxe pri príprave, skladovaní, vydávaní a transporte transfúznych liekov, ako aj ich správneho
a racionálneho vyuţitia. Náplň, hlavné úlohy a vymedzenie činností odboru definuje Koncepcia
zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfúziológia, ktorú vydalo MZ SR
s účinnosťou od 1.júla 2006. Náplň transfúziológie realizujú pracoviská NTS SR, a to
spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované
transfúziologické pracoviská.
Darcovstvo krvi - hlavnými činnosťami odboru transfúziológie na tomto úseku sú:
nábor, výchova darcov krvi a starostlivosť o nich,
klinické vyšetrovanie darcov krvi,
laboratórne predtransfúzne vyšetrenia krvi,
vykonávanie odberov krvi – rôzne druhy:
– odber celej krvi pre autológne transfúzie (pre seba samého),
– odber celej krvi pre alogénne transfúzie (pre iného príjemcu),
– odber plazmy (plazmaferéza),
– odber krvných doštičiek (trombocytaferéza),
– odber červených krviniek (erytrocytaferéza),
spracovanie krvi a príprava transfúznych liekov,
tvorba a spravovanie registra darcov krvi.
Odbery krvi sa uskutočňujú na pracoviskách NTS (12 pracovísk), na hematologickotransfúziologických oddeleniach pri nemocniciach s poliklinikou alebo v teréne prostredníctvom
mobilných odberových jednotiek (mobilné odbery). Pred samotným odberom vyplní darca
dotazník darcu krvi, v ktorom vyplní údaje nevyhnutné pre odber. Absolvuje predodberové
vyšetrenia – krvný obraz zo vzorky krvi, meranie tlaku, telesnej teploty a vyšetrenie

163

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

transfúznym lekárom. Pri samotnom odbere mu je ešte odobratá druhá vzorka krvi na
vyšetrenie krvnej skupiny, infekčných ochorení (hepatitída B a C, HIV a syfilis) a pečeňového
enzýmu ALT. Všetky osobné údaje, údaje poskytnuté v dotazníku darcu krvi ako aj výsledky
vyšetrení podliehajú Zákonu o ochrane osobných údajov, sú lekárskym tajomstvom a prístup
k nim majú len autorizované osoby. Údaje sú archivované na príslušnom transfúznom
oddelení.
Spoluprácu NTS pri činnostiach súvisiacich s darcovstvom krvi poskytuje Slovenský Červený
kríţ. Jeho hlavnou úlohou v tejto oblasti je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi,
organizovať odbery krvi a oceňovať darcov za mnohonásobné darovanie krvi. NTS
v spolupráci s SČK spravuje Národný register darcov krvi.
Darcovstvo krvotvorných buniek - hlavnými činnosťami odboru transfúziológie na tomto
úseku sú:
laboratórne
imunohematologické
vyšetrenia
súvisiace
s transplantáciou
krvotvorných buniek,
príprava a skladovanie štepov krvotvorných buniek,
manipulácia so štepmi krvotvorných buniek,
tvorba a spravovanie registra darcov kostnej drene a krvotvorných buniek.
Krvotvorné bunky sa získavajú troma spôsobmi:
odber periférnych krvotvorných kmeňových buniek - krv zo ţily sa privádza do
separátora a následne sa v ňom oddelia kmeňové bunky a ostatné zloţky krvi sa
vracajú späť do ţily darcovi,
odber kostnej drene – kostná dreň sa odoberá z bedrovej kosti na operačnom sále
v celkovej anestézii,
odber pupočníkovej krvi – vykonáva sa po ukončení normálneho fyziologického
pôrodu zdravého novorodenca priamo na pôrodnej sále.
Všetky údaje o darcoch krvotvorných buniek sú evidované a spravované v Národnom registri
darcov kostnej drene (NRDKD), ktorý je pod správou Kliniky hematológie a transfúziológie LF
UK, a v Slovenskom registri placentárnych krvotvorných buniek, ktorý je spravovaný
spoločnosťou Eurocord-Slovakia.

3.26.2. Organizačná štruktúra NTS SR
NTS SR je štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou. NTS SR vedie riaditeľ,
ktorého vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva SR. V súčasnosti ju tvorí riaditeľstvo na
Limbovej ulici 3 v Bratislave a 12 pracovísk:
NTS Ruţinov (Bratislava),
NTS Kramáre (Bratislava),
NTS Banská Bystrica,
NTS Košice,
NTS Martin,
NTS Nitra,
NTS Nové Zámky,
NTS Poprad,
NTS Prešov,
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NTS Trenčín,
NTS Trnava,
NTS Ţilina.
Okrem nich má NTS SR uzavreté zmluvy so spolupracujúcimi pracoviskami. Tie sú súčasťou
hematologicko-transfúziologických oddelení (HTO) pri nemocniciach s poliklinikou, ktoré
vlastnia povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a povolenie v odbore odber a
príprava transfúznych liekov.
Pracoviská NTS (spracovateľské centrá) - náplňou ich činnosti je vykonávanie odberov krvi,
jej spracovanie na transfúzne lieky, vyšetrenia krvi, uchovávanie krvných prípravkov a ich
expedícia. Jednotlivé pracoviská NTS sú medzi sebou prepojené jednotným informačným
systémom, ktorý umoţňuje elektronickú evidenciu darcov a identifikáciu darcov, krvných
produktov a vzoriek vyuţitím značenia čiarovým kódom. Pracovisko NTS sa člení na:
úsek darcov krvi – evidencia darcov krvi, predodberové vyšetrenia darcov a odbery
krvi,
úsek komponentového spracovania krvi - spracovanie krvi a výroba krvných
prípravkov,
úsek expedície krvných prípravkov,
úsek virologickej a bakteriologickej kontroly - povinné poodberové vyšetrenia
darcov krvi na virologické markery,
úsek imunohematológie - vyšetrovanie krvných skupín, Rh faktora a skríning
protilátok u darcov krvi,
úsek kontroly kvality - kontra kvality vyrobených krvných prípravkov,
úsek ekonomicko – hospodársky.
Odberové centrá - náplňou ich činnosti je vykonávanie odberov krvi a vyšetrenia odobratej
krvi. Odobratá krv je zasielaná do spracovateľského centra na vyšetrenie a komplexné
spracovanie. Pre svoju činnosť vyuţívajú informačné systémy pre HTO, ktoré sú buď
samostatné alebo sú súčasťou KNIS danej nemocnice. IS pre HTO pokrývajú všetky funkcie
transfúzneho oddelenia od evidencie darcov, spracovania krvi, riadenia laboratórií, cez
distribúciu, aţ po prepojenie na zdravotné poisťovne. Súčasťou IS sú nasledujúce moduly:
Krvná banka
Centrálny register darcov
Predtransfúzne vyšetrenia
Správa odberov
Výroba krvných prípravkov
Sklad klinickej krvi a expedícia
Súhrnné prehľady
Podklady pre vykazovanie výkonov pre poisťovne

3.26.3. Národný projekt Dobudovanie infraštruktúry Národnej
transfúznej sluţby Slovenska
Dňa 8. novembra 2007 Európska komisia schválila samostatný operačný program pre sektor
zdravotníctva SR na roky 2007 – 2013 s názvom Operačný program Zdravotníctvo. Jeho
súčasťou je aj podpora národného projektu Dobudovanie infraštruktúry Národnej
transfúznej sluţby Slovenska. Tento projekt sa bude realizovať prostredníctvom NTS SR.
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Jeho účelom je zabezpečenie národnej sebestačnosti v produkcii krvných produktov najvyššej
moţnej kvality a bezpečnosti v podmienkach maximálnej efektívnosti v poţadovanom objeme
vo všetkých regiónoch Slovenska. Ciele projektu majú byť dosiahnuté prostredníctvom
nasledovných aktivít:
rekonštrukcia a modernizácia transfúziologických pracovísk (prevádzkové súbory,
stavebné objekty),
dodávka prístrojového vybavenia,
dodávka IKT vrátane on-line prepojenia transfúziologických pracovísk.
Realizáciou projektu sa zabezpečí rast objemu a kvality krvných produktov, efektívne
zásobovanie a dostupnosť pre reálne potreby regiónov, zvýšenie bezpečnosti transfúznych
liekov a prevencia komplikácií hemoterapie. Vybudovanie jednotného komunikačného systému
a jednotného značenia krvných produktov umoţní sledovať krvné prípravky prostredníctvom
elektronickej evidencie i Národného registra darcov krvi, databázy vyradených a vzácnych
darcov krvi, dostupnosť informácií o stave zásob a potrebe krvných produktov.

3.26.4. Integrácia NTS v rámci eHealth
V rámci programu eHealth je potrebná integrácia NTS SR a všetkých ostatných zloţiek, ktoré
sa podieľajú sa na procese transfúziologickej starostlivosti, do NZIS a z toho vyplývajúce
prepojenie na NZP. Národný register darcov krvi je potrebné prepojiť s ostatnými súvisiacimi
registrami (Národný register základných zdravotných údajov, Národný register prijímateľov
zdravotnej starostlivosti a pod.). Systém identifikácie darcov krvi je potrebné zosúladiť
s identifikáciou PrZS v rámci eHealth.

166

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

3.26.5. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.33:

Závislosť komponentu Národná transfúzna služba od ostatných komponentov
eHealth
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3.27. IS medicínska časť pre IZS
Integrovaný záchranný systém (IZS) je definovaný zákonom č. 129/2002 Z. z. o
integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Je postupne budovaný od
roku 2002. IZS je záchranný systém, ktorý zabezpečuje predovšetkým rýchlu informovanosť,
aktivizáciu a efektívne vyuţívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov
pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci v tiesni. Tiesňou sa rozumie stav, pri ktorom je
bezprostredne ohrozený ţivot, zdravie a majetok alebo ţivotné prostredie alebo ak hrozí
nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti resp. počas mimoriadnej udalosti. Účelom IZS je,
aby pri ohrození ţivota, zdravia alebo majetku bola postihnutému neodkladne a bez
omeškania poskytnutá nevyhnutná pomoc. V Integrovanom záchrannom systéme pôsobia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, obvodné úrady a záchranné zloţky.

3.27.1. Organizačná štruktúra IZS
Usporiadanie Integrovaného záchranného systému je postavené na krajskom princípe.
Štruktúru integrovaného záchranného systému tvoria koordinačné strediská, základné
záchranné zloţky a vytypované ostatné záchranné zloţky.
Základné záchranné zloţky sú:
Hasičský a záchranný zbor,
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluţby,
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,
Banská záchranná sluţba,
Horská záchranná sluţba,
útvary Policajného zboru.
Ostatné záchranné zloţky sú:
Armáda Slovenskej republiky,
obecné (mestské) hasičské útvary,
závodné hasičské útvary,
jednotky civilnej obrany,
obecná polícia,
útvary Ţelezničnej polície,
Slovenský Červený kríţ,
pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
iné právnické a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pomoci,
záchranárskymi činnosťami alebo humanitnou činnosťou.
Koordinačné stredisko IZS je základným organizačným prvkom IZS. Jeho prioritnou úlohou
je zabezpečenie príjmu tiesňových volaní na číslo tiesňového volania 112 a koordinácia
činností záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní
neodkladnej pomoci v tiesni. Jeho úlohou je tieţ realizácia úloh a opatrení po vyhlásení
mimoriadnej situácie alebo inej krízovej situácie. V súčasnosti pôsobí 8 koordinačných stredísk
IZS (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Ţilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice). Činnosť
koordinačných stredísk IZS personálne zabezpečujú operátori - zástupcovia Hasičského a
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záchranného zboru, Záchrannej zdravotnej sluţby a zamestnanci obvodného úradu v sídle
kraja. Súčasťou kaţdého koordinačného strediska je aj operačné stredisko Záchrannej
zdravotnej sluţby, ktorého činnosť je zabezpečovaná logicky oddelenou technológiou podpory
riadenia. Koordinačné stredisko IZS je rozdelené do nasledujúcich logických častí:
Stredisko príjmu tiesňového volania (SPTV) – zabezpečuje príjem a
spracovanie tiesňového volania, ktoré v sebe zahŕňa nasledujúce činnosti:
– príjem volania na tiesňovú linku,
– identifikácia volania (oprávnené/neoprávnené),
– klasifikácia incidentu,
– otvorenie protokolu incidentu,
– vedenie rozhovoru (interview),
– aktivácia dispečerov,
– záznam údajov incidentu,
– odovzdanie protokolu incidentu.
Koordinácia a manaţment zásahu – koordinácia zásahových jednotiek
prostredníctvom dispečerov záchranných zloţiek na základe protokolu
incidentu spracovaného SPTV.
Dispečerské pracoviská záchranných zloţiek – riadenie zásahových jednotiek
príslušnej záchrannej zloţky pre poskytnutie nevyhnutnej pomoci:
– Príjem poţiadavky na zásah
– Príjem záznamu interview
– Prevzatie protokolu incidentu
– Aktivovanie akčného plánu
– Vyhľadanie zdrojov
– Vyslanie zásahových jednotiek
– Riadenie zásahových jednotiek
– Uzatvorenie protokolu incidentu

3.27.2. Komunikačná a informačná infraštruktúra IZS
Technické vybavenie koordinačného strediska IZS predstavuje komplexný informačný systém
podpory riadenia a spracovania informácií pod názvom CoordComTM (produkt spoločnosti
Ericsson). Systém v sebe integruje funkcie pre telefonickú, rádiovú a dátovú komunikáciu pri
príjme a spracovaní tiesňového volania. Hlavné funkcie informačného systému sú:
príjem a spracovanie tiesňového volania,
klasifikácia udalosti, jej rozsahu a potrebných síl a prostriedkov,
informačná, expertná a grafická podpora rozhodovania a riadenia,
koordinácia a optimalizácia činnosti záchranných zloţiek,
monitorovanie a vyhodnocovanie činnosti celého systému riadenia.
Komunikácia medzi koordinačnými strediskami a operačnými strediskami základných
záchranných zloţiek je zabezpečovaná prostredníctvom terminálov. Terminály predstavujú
koncové zariadenia umoţňujúce najmä príjem a spracovanie informácií, správu zdrojov a
aktualizáciu základných informácií o priebehu prác a činností v priebehu poskytovania pomoci
v tiesni.
V oblasti rádiového spojenia je vyuţívaná komunikačná sieť na báze integrovanej digitálnej
telekomunikačnej siete Ministerstva vnútra a rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO,
čím je vytvorené základné prenosové prostredie a zabezpečená konektivita medzi
koordinačnými strediskami, operačnými strediskami a základnými záchrannými zloţkami.
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V koordinačných strediskách IZS je implementovaný geografický informačný systém civilnej
ochrany CIPREGIS, ktorého úlohou je zabezpečovať geografickú informačnú podporu pre IZS.
Na účely identifikácie a lokalizácie volajúceho na linku tiesňového volania poskytujú
spoločnosti T-Mobile Slovensko, a. s. a Orange, a. s. pre koordinačné strediská IZS na
vyţiadanie všetky potrebné údaje (odozva 2-4s). Obdobný spôsob bude v budúcnosti
zabezpečovaný i u spoločnosti Slovak Telecom, a. s. a Telefónica O2 Slovakia.

3.27.3. Rozvoj IZS
Postup a spôsob ďalšieho rozvoja IZS je rozpracovaný v dokumente „Koncepcia organizácie a
rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2010“, ktorý bol schválený vládou
Slovenskej republiky v roku 2006. Hlavnými zámermi rozvoja integrovaného záchranného
systému pre roky 2007 aţ 2010 sú:
zálohovanie a zabezpečenie činnosti spárovaných koordinačných stredísk zabezpečenie príjmu tiesňového volania a činnosť koordinačného strediska z iného
pracoviska (spárovaného koordinačného strediska) v prípade jeho vyradenia
z akéhokoľvek dôvodu,
skvalitňovanie automatického systému podpory riadenia a prenosu informácií zavedenie globálneho pozičného systému (GPS) pre záchranné zloţky IZS,
moţnosti vyuţívania video - prenosu aktuálnej situácie na mieste zásahu,
zavedenie systému eCall (celoeurópskeho palubného tiesňového volania),
zriadenie mobilných dispečerských pracovísk operátorov,
vyuţitie technického zázemia koordinačného strediska pre zabezpečovanie iných
činností súvisiacich s poskytovaním pomoci - kontinuálne monitorovanie prepráv
nebezpečných látok na území SR, psychologická sluţba, poradenská sluţba pri
ohrození ţivota a zdravia alebo iných stresových situácií, informačná sluţba pre
obyvateľstvo pri vzniku krízových situácií alebo mimoriadnych udalostí.
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3.27.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.34:

Závislosť komponentu IS medicínska časť pre IZS od ostatných komponentov
eHealth
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3.28. IS pre záchranné sluţby
Neodkladná zdravotná starostlivosť je starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej
zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej ţivot alebo niektorú zo základných
ţivotných funkcií, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej
správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.
Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Bez
rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môţe dôjsť ku váţnemu ohrozeniu zdravia alebo
dokonca ţivota pacienta.
Záchranná zdravotná sluţba (ZZS) je systém poskytovania neodkladnej zdravotnej
starostlivosti. Jej organizáciu a činnosť definuje zákon 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej
sluţbe a jeho novela č. 284/2008 Z. z. Činnosť záchrannej zdravotnej sluţby zabezpečujú:
operačné strediská záchrannej zdravotnej sluţby,
poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluţby.

3.28.1. Organizačná štruktúra a činnosť ZZS
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej sluţby SR (OS ZZS SR) má na území SR
zriadených 8 krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej sluţby (KOS ZZS) –
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, B.Bystrica, Ţilina, Prešov a Košice - ktoré zabezpečujú
všetky činnosti súvisiace s riadením a koordinovaním záchrannej zdravotnej sluţby na
príslušnom území. OS ZZS SR je súčasťou integrovaného záchranného systému Slovenskej
republiky (IZS SR), pričom jednotlivé KOS ZZS fungujú ako súčasť príslušných koordinačných
stredísk IZS. Operačné stredisko ZZS vykonáva nasledujúce činnosti:
plní úlohy na úseku Integrovaného záchranného systému,
zabezpečuje príjem a spracovanie tiesňových volaní,
riadi a koordinuje činnosť všetkých zloţiek záchrannej zdravotnej sluţby a
zabezpečuje jej plynulosť a nepretrţitosť,
zabezpečuje prepojenie a prenos informácií s poskytovateľmi záchrannej
zdravotnej sluţby, príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a s
ostatnými zloţkami Integrovaného záchranného systému,
zabezpečuje tvorbu a uchovávanie dokumentácie príjmu tiesňového volania a
realizácie odozvy na tiesňové volanie vrátane zvukového záznamu,
vydáva pokyn poskytovateľovi záchrannej zdravotnej sluţby na vykonanie zásahu
podieľa sa na koordinovanom postupe na účely poskytovania zdravotnej
starostlivosti pri nehode s hromadným postihnutím osôb.
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluţby vykonávajú svoju činnosť na základe
povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej sluţby. Ich činnosť sa riadi
pokynmi koordinačného strediska IZS a operačného strediska záchrannej zdravotnej sluţby.
Základnými povinnosťami poskytovateľov záchrannej zdravotníckej sluţby sú:
zabezpečiť plynulosť a nepretrţitosť poskytovania neodkladnej zdravotnej
starostlivosti,
zabezpečiť výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej sluţby do jednej minúty od
prijatia pokynu koordinačného strediska IZS alebo operačného strediska ZZS,
po vykonaní zásahu odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to
vyţaduje jej zdravotný stav, do najbliţšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti, ktoré je schopné poskytnúť diagnostiku a liečbu
nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, resp. prepraviť

174

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

osobu z jedného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do
iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe
pokynov operačného strediska ZZS,
zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej sluţby bez
zbytočného odkladu nahlásila koordinačnému stredisku IZS alebo operačnému
stredisku ZZS ukončenie zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ďalší zásah,
viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich originál uchovávať 20 rokov od
vykonania zásahu.
Stanica záchrannej zdravotnej sluţby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdrţiava
zásahová skupina záchrannej zdravotnej sluţby a ambulancia záchrannej zdravotnej sluţby
mimo času výjazdu.
Ambulancia záchrannej zdravotnej sluţby prijíma pokyny koordinačného strediska IZS
alebo operačného strediska ZZS na zásah a na zabezpečenie neodkladnej prepravy a
zabezpečuje vykonanie zásahu a neodkladnej prepravy na základe zhodnotenia zdravotného
stavu osoby.
V súčasnosti poskytuje na Slovensku neodkladnú zdravotnú starostlivosť 45 poskytovateľov
záchrannej zdravotnej sluţby (19 z nich sú členmi Asociácie poskytovateľov záchrannej
zdravotnej sluţby (APZZS)), ktorí prevádzkujú sieť 264 staníc ZZS. Takéto pokrytie územia SR
zabezpečuje časovú dostupnosť poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti v priemere
do 15 minút. Záchranárske tímy ročne vykonajú 360-tisíc výjazdov. Systém ZZS spĺňa
štandardy porovnateľné so záchrannými sluţbami vo vyspelých krajinách EÚ.
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej sluţby, ktorý vykonal zásah, je povinný vyhotoviť písomný
záznam o zásahu (záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby) a jeho rovnopis
odovzdať lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení alebo osobe, ktorej poskytol
neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak osoba nebola
prepravená do nemocnice. Záznam o zásahu musí obsahovať:
čas prijatia pokynu na zásah a čas výjazdu na zásah,
miesto a čas vykonania zásahu,
opis vonkajšieho prostredia alebo vnútorného prostredia podľa miesta zásahu,
osobné údaje osoby; ak identifikácia osoby nie je moţná, nasledujúce údaje:
pohlavie, odhad veku, odhad výšky, odhad hmotnosti, popis postavy, farba vlasov,
zvláštne znamenia, ak sú zjavné,
zhodnotenie zdravotného stavu osoby,
poskytnuté zdravotné výkony, lieky s uvedením názvu lieku, jeho dávky a spôsobu
aplikácie, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny,
údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe.
Pri nehodách s hromadným postihnutím osôb (nehody, kde počet osôb so závaţným
ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením ţivota je tri a viac) pouţívajú privolaní
zdravotníci tzv. triediace karty. Tie slúţia ako stručný záznam zhodnotenia zdravotného stavu
postihnutej osoby. Karty obsahujú základné údaje, ktoré sa na mieste nehody vypíšu a pacient
tak môţe byť ihneď transportovaný do zdravotníckeho zariadenia.

3.28.2. Informačný systém pre ZZS
Najvýznamnejší poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluţby (FALCK Záchranná Košice,
IRS International Rescue System Bratislava, EMS Emergency Medical Services Poprad,
ZaMED Komárno a ďalšie) v súčasnosti vyuţívajú Medicínsky informačný systém PROMIS
firmy PROSOFT, resp. niektoré jeho aplikačné moduly. Riešenie je zaloţené na jednej
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centrálnej databáze pre všetky pracoviská v rámci dislokovaných staníc zdravotnej záchrannej
sluţby. Medzi hlavné funkcie informačného systému patria:
výjazd k pacientovi,
údaje o pacientovi,
skladové hospodárstvo liečiv na kaţdej stanici,
odpis podaných liečiv na pacienta,
automatizácia nákupu liečiv,
spracovanie údajov pre zdravotné poisťovne,
prehľady a štatistiky,
sledovanie odpracovaných hodín výkonných pracovníkov,
výstup do personálneho modulu,
prevádzka autoparku,
automatizácia nákupu PHM.
Na operačných strediskách ZZS je od roku 2007 ukončená inštalácia technológie na báze
systému Coord ComTM, ktorá v sebe integruje funkcie pre telefonickú, rádiovú, dátovú
komunikáciu pri príjme a spracovaní tiesňového volania. Inštalované softvérové vybavenie
systému Coord ComTM predstavuje kompletný balík softvérovej funkcionality, ktorá umoţňuje
operátorom operačného strediska zabezpečovanie príjmu tiesňového volania, vysielanie
ambulancií záchrannej zdravotnej sluţby na poskytovanie pomoci, poskytovanie potrebných
informácií pre riadenie a kontrolu činností jednotlivých záchranných zloţiek prostredníctvom
hlasového a dátového prenosu informácií. Základná aplikácia spracovania tiesňového volania
je realizovaná formou protokolu tiesňového volania. Protokol tiesňového volania obsahuje
základné údaje:
miesto a čas vzniku udalosti,
čas ohlásenia udalosti,
identifikácia volajúceho,
poloha volajúceho.
Pre potrebu riadenia činností a štatistických záznamov protokol obsahuje ďalšie údaje:
klasifikácia udalosti so špecifikáciou potreby druhu poskytnutia pomoci v tiesni
záchrannou zloţkou,
postup riešenia udalosti,
informácie o vyslaní základnej záchrannej zloţky na zásah (čas, sily a prostriedky),
doplnkové informácie získané pri tiesňovom volaní (napr. potreba ďalších síl
a prostriedkov),
správa o riešení udalosti,
čas opätovného dosiahnutia pohotovosti pre výkon poskytovania pomoci v tiesni.

3.28.3. Integrácia ZZS a eHealth
Systém záchrannej zdravotnej sluţby by mal v budúcnosti vyuţívať moţnosti ďalších
komponentov a funkcií, ktoré bude poskytovať eHealth, konkrétne sú to:
EDS – počas zásahov ZZS budú môcť záchranári pri poskytovaní neodkladnej
zdravotnej starostlivosti pacientovi získať z jeho EDS záznamu dôleţité pacientské
údaje, ktoré sú nevyhnutné pre voľbu správneho spôsobu poskytnutia pomoci,
Telemedicína – moţnosť vyuţitia systémov telemedicíny záchranármi počas
zásahov – napr. konzultácie na diaľku, telekonferenčná diagnostika s vyuţitím
videa a pod.,
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IS IZS – vzhľadom na to, ţe ZZS je súčasťou IZS, je potrebná vzájomná integrácia
ich informačných systémov, čo umoţní rýchlu a efektívnu výmenu informácií,
NIS – priama výmena údajov o poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti
pacientovi medzi NIS príslušnej nemocnice, kde bol pacient následne prevezený, a
IS ZZS, bez potreby existencie papierovej podoby záznamu o zásahu,
Elektronický preukaz PZS a PrZS – ich vyuţívanie v rámci celého systému
záchrannej zdravotnej sluţby.
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3.28.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.35:

Závislosť komponentu IS pre záchranné služby od ostatných komponentov
eHealth
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3.29. Objednávanie / eRefferals
Dokument Strategické ciele v cieli C3 si dáva za prioritu vybudovať prezentačnú vrstvu
eHealth vo forme NZP a poskytnúť v nej sluţby prijímateľom zdravotnej starostlivosti (prehľad
o predpísaných liekoch a poskytnutých zdravotných výkonoch, informácie o PZS
a zdravotných poisťovniach, objednávanie sa u lekára)
eObjednávanie je elektronická sluţba v rámci programu eHealth, ktorá umoţní
občanovi/pacientovi objednať sa elektronicky u lekára prvého kontaktu na vyšetrenie či
prehliadku. Sluţba eRefferals umoţňuje objednanie pacienta na vyšetrenie u špecialistu.
Chceme dosiahnuť jednotný spôsob objednávania sa u lekára, tzn. ţe je potrebné zabezpečiť,
aby kaţdý subjekt spolupracoval na danej forme zasielania a spracovania objednávok, tým
bude moţné postupne komponent Objednávanie/eRefferals uviesť do praxe.

3.29.1. Pacient u lekára prvého kontaktu (eObjednávanie)
V súčasnosti proces objednávania sa u lekára nefunguje celkom efektívne. Pacient má
niekoľko moţností pri objednávaní sa, a to objednať sa na daný termín ústne s lekárom
vopred, objednať sa telefonicky, alebo elektronicky. Mnoho lekárov (resp. PZS) má osobnú
webovú stránku, kde je moţné nájsť emailový kontakt a objednať sa emailom. Pacient má
slobodnú voľbu pri výbere lekára prvého kontaktu, ktorý mu bude viesť zdravotný záznam.
Niektoré nevýhody súčasného systému objednávania:
dlhé čakanie v čakárni u lekára na vyšetrenie napriek objednaniu,
neefektívny rozvrh vyšetrení a konzultácií,
prijímanie neobjednaných pacientov s akútnymi zdravotnými ťaţkosťami môţe
značne narušiť časový plán lekára,
objednanie vyšetrenia je často komplikované pri zmenách času alebo zrušení,
objednanie sa emailom nemusí byť včas akceptované,
zlý odhad času stráveného vyšetrením alebo konzultáciou,
rušenie lekára pri vyšetrovaní pacientov objednávaním sa telefonicky.
Nový systém eObjednávanie (eBooking) by mal umoţniť lepší manaţment objednávania
pacientov:
pacient môţe navrhnúť čas stretnutia,
pacient môţe stručne popísať svoje zdravotné problémy a napomôcť tak lepšej
predstave lekára o type a dĺţke vyšetrenia,
lekár môţe manaţovať poradie vyšetrení podľa akútnosti, typu a dĺţky jednotlivých
vyšetrení,
lekár môţe zavolať pacienta na vyšetrenie,
lekár by mohol priamo pacienta odkázať ku špecialistovi.
V rámci eObjednávania budú poskytované nasledujúce sluţby:
Poskytnutie zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Podanie ţiadanky na objednanie sa k lekárovi primárnej ZS
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Zmena objednania sa (presun/zrušenie)
Vydanie rozhodnutia o prijatej ţiadanke

3.29.2. Od lekára primárneho kontaktu k špecialistovi (eRefferals)
Ďalším spôsobom objednania sa pacienta u lekára je objednanie sa u špecialistu.
V súčasnosti tento proces prebieha nasledovne: Na vyšetrenie prichádzajú pacienti
s výmenným lístkom od praktického lekára. Existuje niekoľko typov špecializovaných lekárov.
Praktický (všeobecný) lekár po vyšetrení pacienta, ak zistí, ţe daný zdravotný problém
pacienta sa týka špecializácie iného lekára, dá mu odporúčanie na špeciálne vyšetrenie.
Takíto pacienti potom špecialistu navštevujú pravidelne bez ďalšej komunikácie s praktickým
lekárom.
Ďalšími sluţbami elektronického objednávania teda budú sluţby poskytujúce moţnosť
objednania pacienta k špecialistovi cez jeho všeobecného lekára. Tieto sluţby majú súhrnný
názov ePresmerovanie (eRefferals). Plánované sluţby v rámci eRefferals sú:
Podanie ţiadanky na objednanie sa k špecialistovi / špeciálne vyšetrenie
Vydanie ţiadanky na objednanie sa k špecialistovi / špeciálne vyšetrenie
Vydanie odporúčania na prijatie do sekundárnej ústavnej zdravotnej starostlivosti
Podanie sprievodnej zdravotnej dokumentácie
Podanie spätnej zdravotnej informácie
Sluţba Podanie ţiadanky na objednanie sa k špecialistovi na špeciálne vyšetrenie umoţní:
lekárovi objednať pacienta ku špecialistovi,
pacientovi objednať sa k špecialistovi priamo na základe vygenerovanej
elektronickej ţiadanky od predchádzajúceho PZS.

3.29.3. Od špecialistu k laboratóriám (eLaboratórium)
Pri vyšetrení pacienta je v niektorých prípadoch nutné previesť aj laboratórne vyšetrenia, t.j.
lekár (resp. pracovníci laboratória) uskutoční odbery vzoriek (krvi, moču,...) a tie pošle na
spracovanie laboratóriám. Po zistení výsledkov vie stanoviť presnú diagnózu. Tento systém
zatiaľ pracuje na posielaní si písomných správ, ktoré by bolo moţné nahradiť efektívnejšou
elektronickou formou.
V rámci systému elektronického objednávania bude prebiehať aj proces elektronického
objednávania medzi špecializovanými PZS a laboratóriami – eLaboratórium (eLaboratory).
Tento bude zahŕňať nasledovné sluţby:
Poskytnutie zoznamu laboratórií pre výber
Podanie ţiadanky na laboratórne vyšetrenie
Generovanie identity pre vzorku pri odbere
Manaţment identity vzorky pri vyšetrení
Informovanie PZS o výsledkoch analýzy
Informovanie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení

3.29.4. Manaţment eKalendárov
Lekári budú sami spravovať objednávanie pacientov v rámci svojho uverejneného profilu
pomocou plánovacieho kalendára a tým určovať časové obmedzenia pre objednávanie
pacientov. Vďaka individuálnej správe tohto kalendára a moţnosti lekára preobjednať pacienta
na iný termín v prípade dočasnej alebo trvalej zmeny jeho dostupnosti sa tieţ minimalizuje
mnoţstvo zbytočných návštev pacientov.
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Manaţment eKalendárov (eCalendar management) bude poskytovať nasledujúce sluţby:
Zápis naplánovania termínov a vyšetrení pacientov
Generovanie a manaţment kalendára pre PZS
Zrušenie kalendára PZS

3.29.5. Terciárna zdravotná starostlivosť (eČakacia listina)
V procese poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi môţe vzniknúť potreba poskytnutia
zdravotného výkonu v rámci terciárnej zdravotnej starostlivosti. Objednávajúci lekár v tomto
prípade poţiada o zaradenie pacienta do čakacieho zoznamu na príslušný zdravotný výkon.
Následne je pacient zaradený do čakacieho zoznamu a podľa poradia v tomto zozname mu
bude poskytnutý poţadovaný zdravotný výkon. Celý tento proces bude v budúcnosti prebiehať
v rámci elektronického manaţmentu čakacích zoznamov - eČakacia listina (eWaiting list),
ktorý bude poskytovať nasledujúce sluţby:
Podanie ţiadanky o zdravotný výkon vykonávaný podľa poradia v čakacom
zozname
Vydanie ţiadanky o zdravotný výkon v rámci terciárnej zdravotnej starostlivosti
Informovanie sa o poradí v čakacej listine
Zmena čakacej listiny

3.29.6. eOčkovanie
Občania SR absolvujú počas svojho ţivota rôzne očkovania. Očkovanie sa riadi povinným
očkovacím plánom. Všetky absolvované očkovania sú zapisované do zdravotnej karty
pacienta a do očkovacieho preukazu. Súčasný systém bude nahradený elektronickým
systémom manaţmentu očkovania eOčkovanie (eVaccination) s týmito poskytovanými
sluţbami:
Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach
Zápis vykonania očkovania
Generovanie termínov na očkovanie vzhľadom na povinný očkovací plán

3.29.7. ePripomenutie
Elektronický systém ePripomenutie (eReminder) bude slúţiť pacientom na automatické
pripomenutie návštevy lekára (objednané vyšetrenie, preventívna prehliadka, kontrola,
očkovanie, výsledky laboratórnych testov, zaradenie na čakaciu listinu. Sluţby poskytované
v rámci ePripomenutia sú:
Generovanie pripomienky naplánovanej zdravotnej činnosti
Generovanie upozornenia na spustenie procesu zdravotného výkonu

3.29.8. Národný operátor pre manaţment objednávania
Systém elektronického objednávania bude vybudovaný na NZP. Jeho správou ho bude
poverený zvolený Národný operátor pre manaţment objednávania. Dohľad nad
implementovanými sluţbami v rámci tohto komponentu prevezme ÚDZS.
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3.29.9. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.36:

Závislosť komponentu Objednávanie / eRefferals od ostatných komponentov
eHealth
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3.30. ePreskripcia
Elektronická preskripcia (ePreskripcia) je chápaná ako riešenie prenosu údajov o
prijímateľovi zdravotnej strarostlivosti (pacientovi), poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
(lekárovi, lekárnikovi) a o predpísaných a vydaných liekoch a zdravotníckych pomôckach
formou elektronického predpisu ako náhradou papierového formulára. Elektronickú preskripciu
môţeme chápať aj ako komplex sluţieb, ktorý je súčasťou všeobecného elektronického
systému pre zdieľanie zdravotníckych informácií medzi poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti.

3.30.1. Súčasný stav preskripcie
Proces preskripcie v Slovenskej republike je definovaný legislatívou SR. Legislatíva v plnej
miere zastrešuje predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok vo forme preddefinovaného
tlačiva, ktoré obsahuje poţadované identifikačné údaje. Podľa platnej legislatívy je
v súčasnosti moţné vystavovať lekársky predpis len v papierovej forme. Výnimkou je výdaj
liekov a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach na objednávky oddelení alebo
kliník nemocníc prostredníctvom počítačovej techniky, kde je moţné podpis lekára nahradiť
kódom lekára (§ 31 odsek 3) Vyhlášky č. 198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú poţiadavky na
správnu lekárenskú prax. Platná legislatíva upravujúca vzhľad a pouţitie lekárskeho predpisu
nezavádza pouţívanie ani základných prvkov automatizácie spracovania údajov, ako sú
napríklad čiarové kódy. Dôsledkom toho je chybovosť pri spracovaní lekárskych predpisov
v lekárňach a zdravotných poisťovniach. Tlačivá určené na predpisovanie liekov obsahujú iba
minimálne ochranné prvky proti falšovaniu. Potrebnú úroveň bezpečnosti je preto nutné
zabezpečovať prídavnými administratívnymi opatreniami, ktoré taktieţ prispievajú k zniţovaniu
efektivity práce v procese preskripcie.

3.30.2. Elektronický predpis
Elektronický lekársky predpis je základným elektronickým dokumentom vytváraným v procese
ePreskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok. Podľa definície Medzinárodnej farmaceutickej
federácie (FIP) Elektronický lekársky predpis musí obsahovať minimálne tieto údaje:
identifikáciu pacienta,
jeho pohlavie a vek,
názov (a kód) lieku,
liekovú forma,
silu lieku,
údaje o dávkovaní pre pacienta,
spôsob uţitia,
identifikáciu predpisujúcej osoby.
Kaţdý vytvorený elektronický lekársky predpis by mal byť identifikovateľný na základe
jednoznačného identifikátora. V prípade uloţenia lekárskeho predpisu v centrálnom úloţisku,
je predpis identifikovateľný identifikátorom a jeho obsah je moţné získať po autorizácii na
základe tohto identifikátora. Nie je teda nutnou podmienkou, aby bol predpis transportovaný
spolu s celým obsahom.

3.30.3. Register elektronických lekárskych predpisov
V rámci procesu ePreskripcie je elektronický lekársky predpis vystavený lekárom bezpečne
prenesený a uloţený v centrálnom registri. Pacient sa môţe po vystavení lekárskeho predpisu
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rozhodnúť nezávisle pre lekáreň na základe vlastného uváţenia. Následne pri výbere liekov je
informácia o vydaných liekoch zaznačená v centrálnom registri k príslušnému ePredpisu.
Výhody centrálneho registra ePredpisov:
dostupnosť potrebných údajov v akomkoľvek čase z ľubovoľného miesta (za
predpokladu vybudovanej technickej infraštruktúry),
riadený prístup k údajom na základe autentifikácie a autorizácie,
bezpečná komunikačná infraštruktúra.

3.30.4. Portálový prístup PZS, lekární a PrZS
Súčasné rozsiahle systémy sú zvyčajne prístupné prostredníctvom portálových rozhraní.
Portálové riešenie:
poskytuje spoločnú platformu pre súčinnosť jednotlivých subsystémov a
komponentov tvoriacich systém,
ponúka riadený prístup k zdrojom na základe autentifikácie, autorizácie
a zabezpečujú integritu a dôvernosť prenášaných údajov,
predstavuje vstupnú bránu do rozsiahleho systému integrujúc obsah a
funkcionalitu jednotlivých subsystémov do jedného spoločného webového
rozhrania,
umoţňuje pouţívateľovi aj vďaka spoločnému riadeniu a zabezpečenému prístupu
vnímať komponenty ako konzistentné riešenie umoţňujúce prispôsobenie vzhľadu
jeho poţiadavkám vytvárajúc tak virtuálne pracovné prostredie.
Implementovaný proces elektronickej preskripcie by mal byť realizovaný ako komponent NZIS,
ktorého sluţby môţu byť sprístupnené práve prostredníctvom NZP.

3.30.5. Modely ePreskripcie
V rámci EÚ sa pouţívajú tri základné modely elektronickej preskripcie:
1. Lekár – Verejné úloţisko – Lekáreň
2. Lekár – Čipová karta – Lekáreň
3. Lekár – Vopred vybraná lekáreň
a ďalšie dva modely, ktoré sú kombináciou predchádzajúcich modelov:
4. kombinácia modelov 1 a 2: Lekár – Verejné úloţisko/Čipová karta – Lekáreň
5. kombinácia modelov 2 a 3: Lekár – Čipová karta – Vopred vybraná lekáreň
V kaţdom modeli je pouţitá pacientova čipová karta. Táto sa v modeloch pouţíva na uloţenie
lekárskeho predpisu, v niektorých modeloch sa pouţíva iba na prenos generovaného
identifikátora vytvoreného lekárskeho predpisu. Pod verejným úloţiskom sa rozumie
zabezpečené centrálne údajové úloţisko, vysokodostupné z ľubovoľného prípojného bodu
systému.

3.30.6. Národný operátor
Pre zabezpečenie fungovania systému ePreskripcie je potrebné zriadiť funkciu Národného
operátora pre elektronickú preskripciu, ktorého úlohou bude okrem iného zriadenie
a prevádzka centrálneho úloţiska elektronických lekárskych predpisov, a touto funkciou
poveriť vybranú organizáciu.
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3.30.7. Proces ePreskripcie
Navrhovaný procesný model identifikuje nasledujúce interakcie subjektov ako samostatné
podprocesy a im prislúchajúce aktivity:
1.

2.

3.

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti (Interakcia: Lekár – Pacient)
a) Identifikácia - identifikácia PrZS a lekára.
b) Stanovenie diagnózy.
c) Vystavenie receptu.
Výber lieku v lekárni (Interakcia: Pacient – Lekáreň)
a) Identifikácia – identifikácia poistenca zdravotnej poisťovne a lekárnika.
b) Vyhľadanie lekárskeho predpisu – získanie obsahu lekárskeho predpisu.
c) Výdaj lieku.
Fakturácia lekárskych predpisov (Interakcia: Lekáreň – Zdravotná poisťovňa)
a) Vystavenie faktúry.
b) Preplatenie faktúry.

Pri zavádzaní elektronickej preskripcie liekov je predpokladané postupné nasadenie, pretoţe
pre všetky subjekty v systéme elektronizácie zdravotníctva (PrZS, ZP ako aj PZS) je veľmi
náročné zabezpečiť jednorazový prechod na elektronickú formu preskripcie. Za predpokladu
postupného zavádzania elektronickej preskripcie na území Slovenska bude potrebné počas
prechodného obdobia u PZS zabezpečiť alternatívne postupy preskripcie.
Základným krokom pri implementovaní ePreskripcie by malo byť vybudovanie PKI
infraštruktúry pre zabezpečenie dôvernosti (ochrana údajov šifrovaním), identifikácie,
autentifikácie a integrity (digitálne podpisy) v súlade so zaručeným elektronickým podpisom.
Návrh zabezpečenej infraštruktúry je nutné koordinovať s ostatnými aktivitami programu
eGovernment podľa „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy“ schválenej vládou
SR 21. 5. 2008 ako aj v zmysle nedávno schválenej „Národnej stratégie pre informačnú
bezpečnosť v Slovenskej republike“ prijatej na rokovaní vlády SR 27. 08. 2008.

3.30.8. Prepojenie skladov lekární s národným operátorom
Informácie o dostupnosti predpísaných liekov v jednotlivých lekárňach uľahčia PrZS
rozhodnutie, v ktorej lekárni si môţe vybrať lieky na lekársky predpis. Zároveň môţu byť
uţitočné aj lekárovi pri výbere vhodného lieku k stanovenej diagnóze – v prípade, ţe vybraný
liek nie je práve na sklade v ţiadnej z lekární dostupných prijímateľovi ZS, môţe lekár
predpísať iný s rovnakými liečebnými účinkami, ktorý na sklade majú. Zabráni sa tým nutnosti
opätovnej návštevy lekára kvôli vypísaniu nového lekárskeho predpisu.

3.30.9. Prepojenie s EHR
Elektronický zdravotný záznam (EHR) predstavuje v prirodzenom jazyku a v elektronickej
forme vedenú štruktúrovanú mnoţinu záznamov o zdravotnom stave pacienta. V procese
ePreskripcie sú informácie o predchádzajúcich diagnózach a predpísaných liekoch, uloţené
v EHR, vyuţité v spolupráci so znalostnými databázami na identifikáciu liekových interakcií
a kontraindikácií, t.j. na určenie vhodného lieku k stanovenej diagnóze. Záznam o vystavení
lekárskeho predpisu je taktieţ zaevidovaný v EHR. Po vydaní liekov je informácia o vydaní
poznačená okrem ePredpisu v centrálnom registri aj v zázname EHR prijímateľa ZS.
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3.30.10.

Očakávané prínosy

Systém elektronickej preskripcie (ePreskripcie) prispeje k zefektívneniu a zlepšeniu procesu
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike:
zapojením znalostných systémov do procesu eliminuje výskyt chybných preskripcií,
keďţe umoţní lekárovi okamţite identifikovať interakcie a kontraindikácie
predpisovaného lieku s uţ predpísanými liekmi,
poskytuje lekárovi okamţitú a priamu spätnú väzbu o skutočne vydaných liekoch,
vzhľadom na centrálnu evidenciu lekárskych predpisov skracuje čas potrebný na
zadávanie údajov z lekárskeho predpisu v lekárňach, vykazovanie týchto údajov
zdravotným poisťovniam a ich verifikáciu,
vzhľadom na centrálnu evidenciu predpísaných a vydaných liekov prispieva
k vyššej transparentnosti verejných výdavkov na lieky,
zniţuje riziko zneuţitia a falšovania lekárskych predpisov,
umoţňuje pacientovi získať informácie o predpísaných liekoch, ich dávkovaní
a účinkoch.
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3.30.11.
Závislosť komponentu od ostatných komponentov
eHealth
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Obr. č.37:

Závislosť komponentu ePreskripcia od ostatných komponentov eHealth
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3.31. Informatizácia verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo je organizačný a riadiaci systém, ktorý komplexne, konzistentne,
kompetentne a efektívne plní funkciu zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva pomocou
podpory a rozvoja zdravia, ochrany zdravia a prevencie pred ochoreniami.
Hlavné ciele verejného zdravotníctva sú:
Dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov
Predĺţiť roky produktívneho kvalitného ţivota bez chorôb a iných zdravotných
obmedzení
Podporiť a udrţiavať telesné a duševné zdravie populácie
Predchádzať chorobám, úrazom a invalidite
Funkcie verejného zdravotníctva sú:
Hodnotenie a analýza zdravotného stavu populácie
Dohľad, prieskum problémov, riadenie rizík, hrozieb a ohrození
Podpora zdravia a prevenčných programov
Sociálna spoluúčasť a podpora občanov
Hodnotenie a podpora pokrytia a prístupu k zdravotnej starostlivosti
Rozvoj ľudských zdrojov a školenia
Overovanie kvality zdravotnej starostlivosti – individuálnej a populačnej
Výskum
Redukcia vplyvu katastrof na zdravie
a ďalšie
Verejné zdravotníctvo v rámci svojej funkcie Podpora zdravia a prevenčných programov
organizuje národné programy zdravia, napr.:
Národný program podpory zdravia
Národný program boja proti obezite a nadváhe
Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS
Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia
Národný program boja proti drogám
Národný program rozvoja duševného zdravia
a ďalšie
Informatizáciou verejného zdravotníctva je v rámci národných programov moţné získať väčšiu
informovanosť verejnosti a tým aj zvýšiť aktívnejšiu účasť na spomínaných programoch
a ďalších činnostiach šírenia osvety.

3.31.1. Determinanty zdravia
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých zloţiek spoločnosti. Väčší
negatívny dopad na zdravie ako úroveň zdravotnej starostlivosti má fajčenie, nedostatok
pohybu, nesprávna výţiva, zlá sociálno-ekonomická situácia a chudoba v spojení s
negatívnymi faktormi ţivotného prostredia. Štátna politika zdravia sa týka všetkých rezortov
a zloţiek spoločnosti. Tie musia prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu zlepšením
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determinantov zdravia, ktorými sú vzdelanosť, zamestnanosť, ekonomika, daňová a cenová
politika, mzdová politika, zdravé a bezpečné prostredie, úroveň zdravotnej starostlivosti a iné.
Je teda potrebné prepojiť ďalšie rezorty SR s rezortom zdravotníctva a získavať, evidovať a
spracovávať potrebné informácie týkajúce sa determinantov zdravia občanov.

Obr. č.38:

Determinanty zdravia

3.31.2. Štátna správa v oblasti verejného zdravotníctva
Štátnu správu na úseku verejného zdravotníctva vykonávajú orgány verejného zdravotníctva,
ktorými sú:
Úrad verejného zdravotníctva SR
Odbor štátneho dozoru Úradu verejného zdravotníctva SR
Odbory štátneho zdravotného dozoru regionálnych úradov verejného zdravotníctva
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) ako ústredný orgán štátnej správy plní na úseku
verejného zdravotníctva najmä tieto úlohy:
predkladá vláde SR návrhy zásadných smerov a priorít štátnej politiky zdravia na
úseku verejného zdravia,
ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaţe vrátane limitov z oţiarenia,
vydáva všeobecné záväzné právne predpisy,
riadi výkon štátnej správy na úseku štátneho zdravotného a potravinového dozoru,
odborne a metodicky koordinuje svoju činnosť s regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva a napomáha medzinárodnej spolupráci v rozsahu potrebnom podľa
moţností a schopností regionálnych úradov,
rozhoduje v druhom stupni o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
riadi a kontroluje vo veciach celoštátneho dosahu činnosti regionálnych úradov
verejného zdravotníctva na úseku výkonu štátneho zdravotného a potravinového
dozoru,
riadi imunizačný program,
nariaďuje mimoriadne opatrenia pri epidémii a nebezpečenstve ich vzniku
a opatrenia na ochranu zdravia fyzických osôb pri výskyte zdravotne škodlivých

192

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

výrobkov alebo vôd, pri ţivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
pokiaľ majú byť vykonané celoštátne alebo na území viacerých regiónov,
nariaďuje ochranné opatrenia pred zavlečením infekčných ochorení zo zahraničia
a rozhoduje o ich ukončení,
na ţiadosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydáva povolenie na
mimoriadne očkovanie,
usmerňuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vykonávaný MS
SR, MV SR a MDPaT SR,
v spolupráci s regionálnymi úradmi a príslušnými inštitúciami ostatných rezortov
zostavuje celorepublikové programy podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia,
zakazuje obeh výrobkov, ak to vyţadujú rozhodnutia orgánov EK a ochrana
zdravia obyvateľstva.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva (R – ÚVZ SR) sú prvostupňové orgány štátnej
správy, ktorým do kompetencie patrí najmä:
napĺňať hlavné činnosti verejného zdravotníctva na regionálnej úrovni,
plniť úlohy štátnej správy na úseku ochrany verejného zdravia - výkonu štátneho
zdravotného a potravinového dozoru,
určovať rozsah a termíny sledovania faktorov ţivotného a pracovného prostredia,
minimálnu náplň vstupných, periodických, výstupných a následných lekárskych
preventívnych prehliadok fyzických osôb, ktoré vykonávajú rizikové práce,
nariaďovať, organizovať, riadiť a vykonávať opatrenia na predchádzanie vzniku
a zamedzenia šírenia infekčných ochorení a v tomto rozsahu aj usmerňovať
činnosť zdravotníckych zariadení a kontrolovať ich,
nariaďovať mimoriadne opatrenia pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku
a opatrenia na ochranu zdravia fyzických osôb pri výskyte zdravotne škodlivých
výrobkov, vôd, pri ţivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
hodnotiť a riadiť zdravotné riziká z hľadiska prevencie negatívneho ovplyvnenia
zdravotného stavu obyvateľstva a podieľať sa na vyhodnotení monitorovania
vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov ţivotného prostredia, ţivotných
a pracovných podmienok,
spolupracovať so správnymi úradmi a s orgánmi samosprávy pri tvorbe zdravotnej
politiky príslušného regiónu,
sledovať vývoj zdravotného stavu obyvateľstva daného regiónu, s pouţitím
indikátorov verejného zdravia,
informovať verejnosť o vývoji zdravotného stavu obyvateľstva,
zabezpečiť rýchle reagovanie proti ohrozeniu zdravia vrátane bioterorizmu,
plniť úlohy dané zákonom o verejnom zdravotníctve,
nadväzovať a realizovať spoluprácu na nadregionálnej aţ medzinárodnej úrovni
v oblasti svojej činnosti.

3.31.3. Aktivity Úradu verejného zdravotníctva v oblasti
Epidemiológie
Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia
determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a
aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia
vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky
preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do
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moderného systému prevencie. Cieľ epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a
obnovovať. Predmet činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v
populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov
a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik
chorôb. Predmet výskumu epidemiológie infekčných ochorení je aj proces šírenia nákazy
a teda zabezpečenie potrebných opatrení. Epidemiológia sa podľa predmetu záujmu rozdeľuje
na epidemiológiu prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, zoonóz a nákaz
s prírodnou ohniskovosťou a epidemiológiu neprenosných, najmä chronických ochorení.
Epidemiologické hodnotenia realizuje Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva.
Základom práce sú pozorovania, zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov,
navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení.
Náplňou práce ÚVZ SR v uvedenej oblasti sú:
Epidemiologické štúdie, ktoré sa vyuţívajú pre analýzu výskytu chorôb a ich príčin
vrátane epidemiologických agensov a dopadov výskytu chorôb na zdravie
populácie.
Monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb.
Epidemiologická surveillance24 kompatibilná so surveillance krajín EÚ,
prinášajúca návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu
činnosť.
Správa a prevádzka Epidemiologického informačného systému (EPIS) prenosných
ochorení pokrývajúci povinné hlásenie, evidenciu a analýzu výskytu prenosných
ochorení a tvoriaci základ miestnej, regionálnej a národnej surveillance chorôb.
Podrobnejší popis IS sa nachádza v kapitole „Informatizácia“.
Štátny zdravotný dozor v problematike prenosných chorôb vrátane nemocničných
nákaz.
Štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych
sluţieb.
Hodnotenia efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti, pri ktorých vyuţíva:
– vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných
preventívnych a represívnych opatrení.
– vybrané metódy sociológie a psychológie pre hodnotenie projektov a
programov týkajúcich sa výskytu chorôb, ich príčin a efektívnosti opatrení.
– metódy zaloţené na medicínskych dôkazoch (Evidence based
intervention).

3.31.4. Systémy včasného varovania a krízový manaţment na Úrade
verejného zdravotníctva
Kaţdý členský štát EÚ má za povinnosť vybudovať systém, ktorý zaistí včasnú výmenu
informácii o prípadných epidémiách a mimoriadnych udalostiach medzi zúčastnenými
subjektmi, na národnej i medzinárodnej úrovni - „Systém včasného varovania“.
Hlavným cieľom „Systému včasného varovania“ je vytvorenie efektívneho mechanizmu pre
systematický zber a rýchlu výmenu informácií. Zabezpečuje včasné doručenie potrebných
informácií z európskeho systému rýchleho varovania a aj rýchle šírenie informácií o
prípadných epidémiách a mimoriadnych udalostiach v SR.

24

Monitorovanie správania sa.
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Rozhodnutie komisie z 22. decembra 1999 o systéme včasného varovania a včasnej reakcie
na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a
rady č. 2119/98/ES umoţní harmonizáciu systému monitorovania infekčných ochorení s EÚ,
zlepšenie systému rýchleho varovania, rozšírenie a skvalitnenie účasti Slovenskej republiky v
európskych pracovných skupinách (sieťach) pre jednotlivé infekčné ochorenia. Slovensko sa
aktívne zapojilo do európskeho systému včasného varovania. Kontaktným pracoviskom v SR
pre oblasť prenosných chorôb je ÚVZ SR, ktorý je zodpovedný za príjem informácií a varovaní
o výskyte infekčných ochorení zo štátov EÚ a za odovzdávanie týchto informácií
kompetentným osobám v SR ako aj za prijímanie z nich vyplývajúcich opatrení.
Krízový manaţment má snahu stať sa účinným nástrojom v boji proti negatívnym dôsledkom
všetkých krízových javov. I keď dôraz kladie na vykonávanie preventívnych opatrení, ako aj na
analýzu moţného priebehu a vývoja kríz, jeho sily a prostriedky sú predurčené hlavne na
okamţitý zásah. V prípade vzniku krízy (mimoriadnej udalosti) musia byť výkonné prvky
krízového manaţmentu schopné zasiahnuť. Túto funkciu zabezpečuje Odbor krízového
manaţmentu Ministerstva zdravotníctva SR.

3.31.5. Aktivity Úradu verejného zdravotníctva v oblasti
Biomonitorovania
Biomonitorovanie je jedným zo spôsobov hodnotenia stavu znečistenia ţivotného prostredia
na základe skúmania organizmov, ktorí v ňom ţijú. Potreba zavedenia biomonitoringu je
v súčasnom období čoraz viac diskutovanou témou na medzinárodnom fóre. Európsky akčný
plán pre ţivotné prostredie a zdravie pre roky 2004-2010 v akcii 3 definuje potrebu vytvoriť
koherentný systém (koncepcie) ľudského biomonitoringu v Európe. Absencia spoločnej
koordinácie aktivít, ktoré prebiehajú v rámci jednotlivých krajín európskeho regiónu súvisiacich
s biomonitoringom, znemoţňuje lepší manaţment, výmenu údajov a skúseností medzi
expertmi z rôznych krajín a z rôznych projektov. Projekty sú často spustené v rámci rôznych
cieľov a s rôznymi metodikami, čo znamená obtiaţnu porovnateľnosť údajov a ich výstupov.
Oblasti ľudského biomonitoringu, sledované v jednotlivých krajinách, sú podobné a
adresované predovšetkým na expozíciu populácie ťaţkými kovmi (Cd, Pb, Hg, Se),
dioxínmi a PCBs (polychlórované bifenyly). Lepšia koordinácia aktivít v tejto oblasti prispeje
k integrácii údajov a ich porovnateľnosti.
Monitoring je v podstate jediným spôsobom, ktorý upozorní na prípadnú zvýšenú expozíciu
obyvateľstva v určitej oblasti, spôsobenú napríklad potravinami alebo únikom do ţivotného
prostredia. Druhým dôvodom sú ekonomické následky, ktoré sa prejavia v prípade, ţe sa včas
nezaregistruje degradácia ţivotného prostredia, kontaminácia potravinových reťazcov a krmív.
Aktivity ÚVZ SR v rámci biomonitoringu
Vedenie prehľadu hlavných zdrojov znečistenia ţivotného prostredia (klasifikácia
územia podľa zaťaţenia), identifikácia zdravotných rizík pochádzajúcich zo
znečisteného ţivotného prostredia hlavne v oblastiach zaťaţených priemyslom
podľa environmentálnej regionalizácie zaťaţených území SR.
Vypracovávanie konkrétnych projektov na zníţenie identifikovaných rizík
pochádzajúcich zo ţivotného prostredia v oblastiach zaťaţených negatívnymi
faktormi na ţivotné prostredie.
Budovanie informačného systému o environmentálnych záťaţiach.
Spustenie medzinárodného pilotného projektu HBM (Human BioMonitoring).
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Monitoring referenčných podmienok - kvalita povrchových vôd.
Prioritné ciele na národnej úrovni
Zvýšenie kvality zdravia a ţivotných podmienok obyvateľov zníţením celkového
znečistenia ovzdušia, vody, pôdy aj minimalizáciou tých znečisťujúcich látok, ktoré
preukázateľne významne ovplyvňujú zdravie populácie.
Monitoring ťaţkých kovov, dioxínov, PCB (polychlórované bifenyly) v ovzduší, vo
vode, v pôde, v poţívatinách a krmivách, ako aj v biologických materiáloch (krv,
moč, vlasy, v tukovom tkanive a v materskom mlieku) v priemyslom zaťaţených
oblastiach.
Vybudovanie informačného systému o environmentálnych záťaţiach, ktorý bude
súčasťou štátneho informačného systému v zmysle návrhu zákona
o environmentálnych záťaţiach na území Slovenskej republiky. V rámci prieskumu
environmentálnej záťaţe vykonať v niektorých prípadoch rizikovú analýzu, ktorej
súčasťou bude aj hodnotenie zdravotných a ekologických rizík a ich vplyv na
obyvateľstvo.
Zabezpečenie informovanosti obyvateľstva o reálnych rizikách zo znečistenia
ovzdušia, vody, pôdy a moţnej celkovej, lokálnej aj individuálnej ochrane.
Koordinácia národných aktivít s ohľadom na odporúčania a smerovanie
medzinárodných trendov v súvislosti s plnením akcie 3. Európskeho akčného
plánu pre ţivotné prostredie a zdravie na roky 2004-2010.

3.31.6. Indikátory ţivotného prostredia a ich monitorovanie
Na základe analýzy indikátorov vypracovaných a pravidelne hodnotených Európskou
environmentálnou agentúrou (EEA), Organizáciou pre ekonomický rozvoj a hospodársku
spoluprácu (OECD), Štatistickým úradom Európskeho spoločenstva (EUROSTAT) a po
zhodnotení moţnosti vyhodnocovania indikátorov v podmienkach Slovenska, boli vytvorené
súbory agregovaných a individuálnych indikátorov ţivotného prostredia (ŢP). Indikátory tvoria
podklad pre vypracovanie indikátorových správ ţivotného prostredia.
Indikátory sú usporiadané do vzťahov podľa DPSIR modelu (Driving force - hnacia sila,
Pressure - tlak, State - stav, Impact - dôsledok, Response - odozva) charakterizujúce hnaciu
silu ("Driving force" - D), t.j. spúšťacie mechanizmy procesov v spoločnosti, ktoré vyvolávajú,
tlak ("Pressure" - P) na ţivotné prostredie v negatívnom, prípadne v pozitívnom zmysle, ktorý
je bezprostrednou príčinou zmien v stave ţivotného prostredia ("State" - S). Zhoršovanie
stavu ţivotného prostredia má zvyčajne za následok negatívny dôsledok ("Impact" - I) na
zdravie človeka, biodiverzitu, funkcie ekosystémov, čo logicky vedie k formulovaniu opatrení a
nástrojov v spoločnosti zameraných na eliminovanie, resp. nápravu škôd v ţivotnom prostredí
v poslednom článku tohto kauzálneho reťazca, ktorým je odozva ("Response" - R).
Individuálne indikátory vplyvov ekonomickej činnosti na ţivotné prostredie boli spracované za
oblasť:
dopravy,
energetiky,
priemyslu,
poľnohospodárstva,
lesného hospodárstva,
cestovného ruchu.
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Predmetom monitoringu sú nasledovné zloţky ţivotného prostredia a naň pôsobiace vplyvy:
ovzdušie,
voda,
pôda,
biota (fauna, flóra),
lesy,
geologické faktory,
odpady,
cudzorodé látky v potravinách a krmivách,
meteorológia a klimatológia,
rádioaktivita v ŢP.
Monitoring ţivotného prostredia Slovenskej republiky je systematické, dôsledne v čase a
priestore definované pozorovanie presne určených charakteristík jednotlivých zloţiek
ţivotného prostredia, alebo vplyvov naň pôsobiacich (spravidla v bodoch tvoriacich
monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú
oblasť a v súhrnne potom väčší územný celok. Zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné
pre rozhodovaciu, riadiacu, kontrolnú a vedecko-výskumnú oblasť a verejnosť.
Úrovne monitoringu ţivotného prostredia:
celoplošný monitoring ţivotného prostredia - zaloţený na relatívne stabilnom
monitorovacom systéme pokrývajúcom územie SR. Je zameraný na zisťovanie
globálneho stavu ŢP SR. Je zaloţený na systematickom, stálom a pravidelnom
sledovaní rozhodujúcich charakteristík ŢP. Cieľovo je orientovaný na rozhodovaciu
úroveň vrcholných riadiacich republikových a regionálnych orgánov, na globálnu
informáciu pre verejnosť a pod.
regionálny monitoring ţivotného prostredia - je trvalý, prípadne len časovo
obmedzený, priestorovo ohraničený monitorovací systém zameraný na konkrétny
región. Hlbšie sleduje vybrané, pre daný región významné charakteristiky (napr. z
dôvodu sledovania ľudských aktivít a ich dopadu na ŢP). Garantom Regionálneho
monitoringu môţe byť inštitúcia s regionálnou pôsobnosťou.
účelový (lokálny) monitoring ţivotného prostredia - predstavuje časovo ohraničený
monitoring, zameraný na sledovanie významného javu, prvku, alebo dopadov
ľudských aktivít na ŢP. Realizujú ho odborné a vedecko-výskumné pracoviská, ale
tieţ výrobné organizácie v rámci svojich povinností, vyplývajúcich im zo zákona.
Informácie o stave a vývoji jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia poskytuje Informačného
systému monitoringu ţivotného prostredia (ISM). Podrobnejší popis IS sa nachádza
v kapitole „Informatizácia“.
Monitoring ţivotného prostredia, spolu s informačným systémom tvoria jeden prostriedok
nevyhnutný v procese rozhodovania sa v oblasti ochrany a tvorby ţivotného prostredia. Dosiaľ
bol zabezpečovaný vzájomne nedostatočne previazanými čiastkovými monitorovacími
systémami (ČMS). Cieľom informačného systému monitoringu je vytvoriť homogénny,
previazaný celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu
výpoveď o stave zloţiek ţivotného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. ISM umoţňuje
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prepojenie dátových údajov a geografických digitálnych údajov o ich lokalizácii v prostredí
geografického informačného systému - GIS, ako prostriedku pre integráciu informácií
potrebných k adresnému riešeniu problémov v území. ISM je teda budovaný ako geografický
informačný systém, integrujúci existujúce čiastkové informačné systémy. Rieši prepojenie
účastníkov IS a prístup k vzdialeným údajovým základniam prevádzkovateľov ČMS cez
navzájom prepojené servery.

3.31.7. Základné princípy radiačnej ochrany
Cieľom radiačnej ochrany je zabezpečiť dostatočnú ochranu všetkých exponovaných
jednotlivcov, ich potomstva, ako aj ľudstva ako celku a pritom súčasne umoţniť vyuţívanie
zdrojov ţiarenia s minimálnymi negatívnymi účinkami na populáciu.
Súčasná radiačná ochrana sa zameriava nielen na oţiarenie ľudí pri práci, ale aj na oţiarenie
obyvateľov ţijúcich v blízkosti zdrojov ţiarenia, na ochranu pred rádioaktívnymi látkami
v stavebných materiáloch alebo v podloţiach obytných domov, na ochranu pacientov počas
vyšetrení alebo liečení ionizujúcim ţiarením a na ochranu obyvateľov na pracoviskách s
prírodnými zdrojmi ţiarenia. Zameriava sa na oţiarenie z prírodných aj umelých zdrojov, na
oţiarenia za beţných prevádzkových podmienok i za mimoriadnej alebo havarijnej situácie.
Poţiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany vychádzajú z troch základných princípov,
definovaných medzinárodnými inštitúciami a ustanovených v právnom systéme všetkých
vyspelých krajín:
Odôvodnenosť oţiarenia
Optimalizácia oţiarenia
Stanovenie limitov oţiarenia
Veľkosť oţiarenia pracovníkov so zdrojmi ţiarenia sa sleduje v Slovenskej republike pomocou
osobných dozimetrov a vyhodnocuje v pravidelných intervaloch (mesačne alebo štvrťročne).
Pouţívajú sa filmové osobné dozimetre alebo termoluminiscenčné osobné dozimetre.
V priemere je ročne na Slovensku sledovaných osobnými dozimetrami asi 13 000 pracovníkov
so zdrojmi ionizujúceho ţiarenia. Najvyšší počet sledovaných pracovníkov je v jadrovoenergetických zariadeniach (6 000 - 7 000 ročne) a následne v zdravotníctve (5 000 – 5 500).
Na základe hodnotenia kolektívnych dávok pracovníkov v jednotlivých oblastiach vyuţívania
zdrojov ţiarenia na prvom mieste je dlhodobo kolektívna efektívna dávka pracovníkov, ktorí
pracujú so zdrojmi ţiarenia v zdravotníctve. Podiel kolektívnej efektívnej dávky
u zdravotníckych pracovníkov je kaţdý rok viac ako 60% z celkovej kolektívnej dávky všetkých
pracovníkov, ktorí pracujú so zdrojmi ţiarenia v Slovenskej republike.

3.31.8. Informatizácia
Informatizáciou verejného zdravotníctva rozumieme proces zavádzania informačnokomunikačných technológii (IKT) do praxe v hore uvedených oblastiach.

3.31.9. Súčasný stav informatizácie ÚVZ SR
V súčasnosti sú na ÚVZ SR prevádzkované nasledujúce IS:
Epidemiologický informačný systém – EPIS
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Informačného systému monitoringu ţivotného prostredia
Epidemiologický informačný systém - EPIS je zdrojom informácií o výskyte prenosných
ochorení. Systém je dostupný na stránke http://www.epis.sk.
Systém bol vytvorený z prostriedkov prístupového fondu PHARE v rámci projektu Posilnenie
surveillance a kontroly infekčných ochorení v SR. EPIS nahradil starý systém, v ktorom sa
spracovávali údaje o prenosných chorobách zasielané z Regionálnych úradov verejného
zdravotníctva raz týţdenne na disketách. V súčasnosti vyuţíva internetové prostredie a údaje
sa vkladajú priebeţne. EPIS bol nasadený do ostrej prevádzky v januári 2007.
EPIS výrazne prispel k skvalitneniu hlásení, zlepšil zber údajov o všetkých sledovaných
prenosných ochoreniach a zjednodušil prácu pracovníkov na úradoch verejného zdravotníctva
v SR. Konsolidované informácie o aktuálnom stave výskytu prenosných ochorení a epidémií
umoţňujú epidemiológom včas prijímať potrebné opatrenia. EPIS tieţ zohľadňuje štandardy a
poţiadavky Európskej únie na kontrolu prenosných ochorení a ich hlásenie do európskych
sietí. Za svoj prínos v oblasti verejného zdravotníctva systém EPIS ocenili v novembri 2007 na
medzinárodnom kongrese ITAPA 2007, kde v kategórii najlepšie projekty - Zlepšovanie
procesov - získal 1. miesto.
Informačného systému monitoringu ţivotného prostredia poskytuje informácie o stave a
vývoji jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia. Systém poskytuje informácie o stave a
trendoch v ţivotnom prostredí pre viaceré úrovne pouţívateľov. Ich realizáciou sa napĺňa
právo kaţdého občana na včasné a úplné informácie o stave ŢP a o príčinách a následkoch
tohto stavu, zakotveného v Ústave Slovenskej republiky a Zákone o prístupe k informáciám o
ţivotnom prostredí.
Uznesením č. 449 z 26. mája 1992 vláda SR schválila Koncepciu monitoringu ţivotného
prostredia a Koncepciu integrovaného informačného systému o ţivotnom prostredí územia
SR. Všetkým zainteresovaným ministrom uloţila realizovať čiastkové monitorovacie systémy
(ČMS), ako súčasť celoplošného monitorovacieho systému a v nadväznosti na monitorovací
systém tieţ parciálne informačné systémy jednotlivých ČMS. Od roku 1993 začali fungovať
strediská ČMS a budovať svoje parciálne informačné systémy (PIS).
Uznesením č. 620 zo 7. septembra 1993 uloţila vláda SR ministrovi ţivotného prostredia,
ministrovi pôdohospodárstva a ministrovi zdravotníctva zabezpečiť výkon funkcie stredísk
čiastkových monitorovacích systémov a parciálnych informačných systémov. Zároveň uloţila
ministrovi ţivotného prostredia priebeţne zabezpečovať koordináciu čiastkových
monitorovacích systémov v rámci uceleného, celoplošného monitoringu územia Slovenskej
republiky.
Uznesením č.7 z 12.januára 2000 vláda SR prijala Koncepciu dobudovania komplexného
monitorovacieho a informačného systému v ţivotnom prostredí a uloţila ministrovi ţivotného
prostredia a ministrovi pôdohospodárstva aktualizovať projekty čiastkových monitorovacích
systémov v súlade s prijatou Koncepciou a v nich termínovo vyjadriť technické, organizačné,
potrebné metodické a finančné zabezpečenie dobudovania monitorovacieho systému, zaviesť
systém kontroly a riadenia kvality v jednotlivých CMS, akceptovateľný v krajinách Európskej
únie, postupne s dobudovaním monitorovacieho systému.
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3.31.10.

Cieľový stav informatizácie ÚVZ SR

V oblasť informácie a vyhodnocovania v systéme verejného zdravotníctva sú stanovené
nasledujúce ciele::
Zlepšiť dostupnosť a kvalitu údajov a informácií pomocou IKT technológií.
Vytvoriť vhodný mechanizmus vyhodnocovania a príslušné vyhodnocovacie
metódy.
Vytvoriť príslušné databázy projektov, partnerov, rozpočtov, časových plánov a
trendov v oblasti verejného zdravotníctva.
Vytvoriť efektívny systém monitorovania a vyhodnocovania činnosti v oblasti
verejného zdravotníctva.
Vytvoriť systém priebeţného hodnotenia účinnosti a úspešnosti liečebných
postupov v kontexte medzinárodných poznatkov a skúseností.
Posilniť systém výmeny informácií o stave a opatreniach zameraných na spôsob a
potlačenie nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkov.
V rámci programu eHealth je moţné pre Verejné zdravotníctvo poskytovať tieto sluţby:
eMonitoring - Monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva
eHlásenka - Elektronické hlásenky
eNRC - Elektronická komunikácia PZS, NRC vzorky a výsledky pri infekčných
ochoreniach
eRegistry - Elektronické registre vybraných ochorení, úrazov, poranení
Kontrola a vyhodnotenie kvality PZS - Získanie podkladov pre rating
a posudzovanie kvality jednotlivých PZS na základe verejne deklarovaných
parametrov
eClearing - Informácie o nákladoch spojených s poskytnutím ZS
eIHR - Komunikácie pre zabezpečenie výkonu medzinárodných zdravotných
predpisov
eŠtatistika - Získavanie informácií o poskytnutej ZS, stanovených diagnózach,
vykonaných výkonoch a zdrav. pomôckach, príčinách úmrtí
Získavanie informácií o predpísaných, predaných a nespotrebovaných liekoch
Získavanie informácií o úrazoch a ich príčinách
Získavanie informácií o nových liekoch
eHealth fórum - Moţnosť pre verejné zdravotníctvo získavať podnety od občanov
k problematike verejného zdravia
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3.31.11.
Závislosť komponentu od ostatných komponentov
eHealth

–
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Obr. č.39:

Závislosť komponentu Informatizácia verejného zdrav. od ostatných
komponentov eHealth
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3.32. Monitoring a hodnotenie poskytovanej zdravotnej
starostlivosti
Primárnym cieľom programov kvality vo všetkých štátoch je zlepšenie zdravotného stavu
populácie. Avšak zdravotný stav populácie je determinovaný veľkým mnoţstvom faktorov,
preto nie je jednoduchou úlohou vybudovať efektívny systém monitorovania kvality zdravotnej
starostlivosti. Kvalitu zdravotnej starostlivosti vnímajú všetci zúčastnení iným spôsobom, podľa
individuálnych potrieb a očakávaní prínosov. Teda PZS, pacient, zdravotná poisťovňa, štátna
organizácia majú vlastné determinanty kvality. Najlepším sa ukazuje vziať do úvahy potreby
všetkých zúčastnených strán a zlúčiť ich tak, aby napĺňali hlavný cieľ, a to zlepšenie
zdravotného stavu populácie.
Niektoré definície kvality:
WHO (1966): Kvalita je súhrn výsledkov dosiahnutých v prevencii, diagnostike a
liečbe, ktoré sú určované potrebami obyvateľstva na základe lekárskych vied a
praxe.
Maxwell (1984): Kvalita je definovaná nasledujúcimi parametrami:
– Dostupnosť starostlivosti
– Vzťah k potrebám z hľadiska celej komunity
– Účinnosť z hľadiska individuálneho pacienta
– Spravodlivosť a rovnoprávnosť
– Spoločenská prijateľnosť
– Ekonomická efektivita
Donabedian (1982): Kvalita je snaha o maximálny prospech pacienta, zohľadňujúc
vyváţenosť ziskov i strát.
Základnou otázkou pri definovaní kvality by mali byť jej samotné vlastnosti. Vo svete sa tieto
vlastnosti kvality zdravotnej starostlivosti pokúšala definovať organizácia JCAHO (Joint
Commission on the Accrediditation of Healthcare Organizations, USA) s pouţitím následných
kritérií:
Dostupnosť starostlivosti,
Primeranosť starostlivosti,
Sústavnosť starostlivosti,
Účinnosť – stupeň, v ktorom je zdravotná starostlivosť poskytovaná správnym
spôsobom (bezchybne) na úrovni súčasného poznania
Očakávaná účinnosť starostlivosti – stupeň, v ktorom má získaná starostlivosť
schopnosť naplniť potreby, kvôli čomu je aj uţívaná,
Hospodárnosť – stupeň, v ktorom obdrţaná starostlivosť má ţiaduce účinky s
minimálnym úsilím, výdajom a plytvaním vloţených prostriedkov,
Spokojnosť pacienta,
Bezpečnosť prostredia,
Včasnosť zdravotnej starostlivosti – stupeň, v ktorom je zdravotná starostlivosť
poskytovaná pacientom v čase, keď ju potrebujú.
Z uvedeného vyplýva, ţe vlastnosti kvality popisujú ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne
prostriedky úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo sluţby. Teda ide o prostriedky
kvantitatívne merateľné a kvalitatívne hodnotiteľné určitými hodnotovými ukazovateľmi a ich
hierarchiou. Na to slúţia indikátory kvality, ktoré má aj SR zavedené v systéme hodnotenia
a monitorovania kvality zdravotnej starostlivosti.
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Indikátory (znaky) kvality sú teda poţadované/špecifikované charakteristiky a kritériá zhody
najmä pre výstupy z procesov alebo z celého systému manaţérstva kvality, ktoré vlastník
procesu/systému zákazníkovi garantuje, ţe ich pri vzájomne dohodnutých/určených
podmienkach dosiahne. Indikátory kvality sú vypracovávané ročne Ministerstvom
zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotníckymi odbornými asociáciami, zdravotnými
poisťovňami, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vydané v nariadení vlády (§
7 č. 7 Zákona o zdravotných poisťovniach a Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
a spracované pre hodnotenie nasledovných oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti:
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Efektívnosť vyuţitia zdrojov
Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti
Vnímanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobou, ktorej sa zdravotná
starostlivosť poskytuje
Výsledky zdravotnej starostlivosti
Indikátory kvality vydáva vláda nariadením; nariadenie vlády ustanoví:
a) označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom
hodnotený,
b) označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indikátor slúţi,
c) názov indikátora,
d) popis indikátora,
e) úroveň indikátora a prípustnú odchýlku,
f) určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor hodnotený,
g) označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor spracovaný.
(§7 ods.7 zák.č. 581/2004 Z.z.)
Zdravotnícke zariadenia venujú oblasti indikátorov kvality vysokú pozornosť a majú v tejto
súvislosti zabezpečený riadený zber dát indikátorov kvality v súlade s aktuálnou vyhláškou
(vestník) MZ SR pre príslušné obdobie. Realizáciu, priebeh a zabezpečenia zberu údajov
stanovuje príslušná Smernica zdravotného zariadenia, resp. pokyn riaditeľa zdravotníckemu
personálu. Podľa objektívnych zisťovaní MZ SR väčšina ústavných zdravotníckych zariadení si
buď vypracovalo plán zavádzania systému kvality, alebo pristúpilo k zavádzaniu systémov
manaţérstva kvality podľa ISO 9001:2000, ktorý je štandardne pouţívaný v Európe. Existujú aj
ďalšie pouţívané medicínske normy pre hodnotenie kvality.
Výkazy poţadovaných údajov indikátorov kvality sú spracované v elektronickej podobe a
odosielané v termínoch a štruktúre poţadovanej všeobecne záväzným usmernením MZ SR.
Kontrolu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov vykonávajú zdravotné
poisťovne. Zdravotné poisťovne sú povinné (podľa zákona 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach) stanoviť a uverejňovať na úradnej tabuli, alebo na svojej internetovej stránke
indikátory kvality, ktoré slúţia na monitorovanie vybratých oblastí poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Zdravotné poisťovne sú povinné vytvoriť aj poradie poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií a zohľadniť poradie poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmlúv.
Kvantitatívne ukazovatele sa týkajú počtov, napr. počet PZS v kraji (okrese), počet lôţok
v zariadení ZS, atď. Tieto údaje potom slúţia ako podklad pre Štatistický úrad SR (Sociálne
štatistiky/Zdravie). Štatistika v oblasti zdravia zahŕňa dve oblasti – štatistiku zdravotníctva a
štatistiku pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz. Údaje v oblasti štatistiky zdravotníctva
sa zisťujú najmä v rámci štátnych štatistických zisťovaní s ročnou periodicitou vykonávaných v
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pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR Národným centrom zdravotníckych informácií. Ide o
údaje z oblasti ambulantnej a lôţkovej starostlivosti, spoločných liečebných a vyšetrovacích
zloţiek, údaje o sieti zdravotníckych zariadení v SR a o zdravotnom stave. NCZI má k
dispozícii aj ďalšie údaje o zdravotnom stave obyvateľstva zo štatistických zisťovaní
realizovaných na základe legislatívy MZ SR. Ďalšími zdrojmi údajov za zdravotníctvo sú
administratívne zdroje Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.
Na web stránke NCZI sú pre verejnosť dostupné výkazy v rámci štatistického zisťovania
činnosti zdravotníckych zariadení. NCZI zbiera a spracováva vybrané údaje o zdravotnom
stave obyvateľstva, o sieti a činnosti PZS a iných organizácií, o pracovníkoch, o ekonomike
zdravotníctva vrátane financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe
zdravotného poistenia, o zdravotníckej technike atď. Zabezpečuje úlohy a činnosti súvisiace
s vedením, aktualizáciou a spracúvaním údajov národných zdravotných registrov. Získané
a spracované informácie poskytuje v poţadovanej forme, rozsahu a štruktúre Ministerstvu
zdravotníctva SR, Štatistickému úradu SR, hlavným odborníkom MZ SR ako aj zahraničným
uţívateľom WHO, OECD, Eurostat.

3.32.1. Zber a spracovanie indikátorov
V roku 2006 bol v NCZI odovzdaný do rutinnej prevádzky Informačný systém
zdravotníckych indikátorov (ISZI) prostredníctvom ktorého sa zrealizovalo spracovanie
výkazov zdravotníckej štatistiky za rok 2006, čím boli vytvorené predpoklady pre zásadnú
zmenu technológie spracovania, týkajúcej sa takmer všetkých činností vykonávaných
jednotlivými odbornými útvarmi NCZI, a to:
príprava jednotlivých spracovaní,
zber, príprava a vlastné spracovanie údajov,
poskytovanie informácií.
ISZI podporuje všetky procesy získavania a spracovania štatistických údajov z oblasti
zdravotníctva, od prípravy a plánovania kaţdého štatistického zisťovania, cez zber údajov aţ
po ich spracovanie, vyhodnotenie, šírenie a publikovanie. ISZI umoţňuje evidenciu
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov (ZP) a ďalších subjektov
zdravotníckej štatistiky.
Pred zavedením systému ISZI bolo kaţdé štatistické zisťovanie spracovávané samostatne.
Zmeny štruktúry sledovaných údajov vyţadovali zmeny programových modulov, vytvorených
na ich spracovanie. Údaje za kaţdé zisťovanie a za kaţdý rok boli uchovávané samostatne, čo
sťaţovalo medziročné porovnania, sledovanie časových radov i komplexnejšie analýzy
presahujúce hranice jedného zisťovania. Chýbal centrálny katalóg dátových prvkov i centrálna
správa číselníkov, čo tieţ komplikovalo udrţanie vzájomnej konzistencie údajov. V systéme
ISZI sú všetky údaje uchovávané v jednej databáze, čo umoţňuje tvorbu výstupov, ktoré
presahujú hranice jedného zisťovania i jedného roka.
Funkcie a prínosy, ktoré boli pozorované počas (ročného) zavedenia systému ISZI:
Systém zaviedol centrálnu správu číselníkov i katalógu dátových prvkov, čo
vytvára spoločnú bázu údajovej základne systému a umoţňuje konzistentnejšie
spracovanie údajov.
Odpadla nutnosť individuálneho programovania spracovania kaţdého zisťovania,
pretoţe systém je riadený metadátami, ktoré definujú všetky dôleţité aspekty
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kaţdého zisťovania, od štruktúry útvarov, cez organizačné aspekty zberu dát, aţ
po vzhľad štatistických formulárov a kontroly. Tieto metadáta spravujú kompetentní
pracovníci NCZI pomocou špeciálnej aplikácie „ISZI meta“.
Týmito metadátami je riadená aplikácia „ISZI web“, ktorá na ich základe umoţňuje
pracovníkom NCZI (a v povolenom rozsahu
i spravodajským jednotkám)
spracovanie vlastných štatistických údajov.
Metadátami je definovaná aj štruktúra registrov PZS a ZP, čo umoţňuje
prispôsobovať štruktúru týchto registrov vyvíjajúcim sa potrebám, legislatívnym
zmenám a dokonca postupne pridávať do systému aj ďalšie registre (plánuje sa
postupne do systému dopĺňať aj zdravotné registre a pod.).
Systém prepája zbierané štatistické údaje s informáciami o spravodajskej
jednotke, evidovanými v registri PZS a umoţňuje tak doplniť do výstupných
údajov aj informácie, ktoré neboli priamo obsahom štatistických zisťovaní (napr.
členenie výstupov podľa rezortu spravodajskej jednotky alebo OKEC a pod.).
Na základe údajov v registri PZS je tieţ automaticky generovaný súbor
spravodajských jednotiek so spravodajskou povinnosťou pre jednotlivé zisťovania
a systém automaticky generuje oslovenie spravodajských jednotiek.
Štatistické formuláre sú v systéme realizované pomocou internetovej aplikácie.
Pokiaľ spravodajská jednotka disponuje pripojením na internet, môţe štatistické
výkazy, ktoré je povinná dodať, vyplniť cez web formulár, čím odpadá nutnosť
manuálneho
prepisovania údajov z papierových formulárov do databázy
pracovníkmi NCZI. Systém okrem toho podporuje import údajov dodaných v
elektronickej forme vo viacerých formátoch (XML, XLS, CSV).
Údaje systému ISZI sú replikované na MZ SR, ktoré môţe nad nimi vykonávať
vlastné analýzy bez nutnosti poţadovať podklady od NCZI. Nezanedbateľným
prínosom tejto replikácie je aj hľadisko bezpečnosti nakoľko táto databáza
integruje v sebe všetky dáta NCZI.
Systém vyuţíva kombináciu najmodernejších technológií, ktoré minimalizovali
náklady i čas na jeho vývoj.

3.32.2. Zlepšovanie systému hodnotenia a monitorovania zdravotnej
starostlivosti
Hlavným cieľom reforiem v oblasti kvality zdravotnej starostlivosti je vylepšiť systém
monitorovania kvality a taktieţ zaviesť inštitucionálne mechanizmy, ktoré by zabezpečili
plynulé zvyšovanie kvality v sektore zdravotníctva.
Monitoring a hodnotenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti hrá dôleţitú rolu v systéme
zdravotníctva a prináša so sebou mnoho výhod pre jednotlivé subjekty v systéme zdravotnej
starostlivosti, pre:
občana
– získať informácie o kvalite poskytovanej ZS
– moţnosť vybrať si poskytovateľa ZS podľa kvality
– zvyšujúca sa kvalita starostlivosti o zdravie
zdravotnú poisťovňu
– racionalizácia a efektivita vyuţívania prostriedkov (preventívne prehliadky,
ktorými sa pomocou zavedených indikátorov kvality snaţí predísť tomu, aby
poistenci boli v budúcnosti chorí, prejavuje sa to niţšími nákladmi na liečbu
ochorení)
–
informácie o kvalite poskytovateľov ZS
lekára
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–
–
–
–
štát
–
–
–

moţnosť porovnania sa v poskytovaní ZS s inými poskytovateľmi
zvyšovanie kvality poskytovanej ZS
profesný rast
vzdelávanie
kontrola nad kvalitou poskytovania ZS
ekonomické prínosy
spokojnosť občanov

Zavedením efektívneho systému pre kontrolu a monitoring kvality ZS v rámci informatizácie je
moţné získať vyššiu úroveň poskytovania ZS, spokojnosť občanov a s tým aj ďalších
subjektov systému, keďţe kľúčovým subjektom je práve občan ako pacient. Všetky tieto
subjekty sú tesne prepojené a zvyšovanie kvality v poskytovaní ZS bude mať pozitívny dopad
na celý systém zdravotníctva.
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Obr. č.40:

Závislosť komponentu Monitoring a hodnotenie poskyt. ZS od ostatných
komponentov eHealth
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3.33. Integrácia aplikácií do NZP
Národný zdravotný portál (NZP) má predstavovať jednotný a centrálny prístupový bod pre
laickú ale aj profesionálnu obec k zdravotníckym informáciám, čo predstavuje obrovské
mnoţstvo informácií. Na to, aby portál mohol poskytnúť také mnoţstvo informácií, bude
vystupovať hlavne v úlohe integračného nástroja pre rôzne aplikácie. Portál bude rozdelený na
viac častí, podľa typu informácií, ktoré budú v jednotlivých častiach poskytované.

3.33.1. Poskytovanie informácií a sluţieb
Verejnosť
Širokej verejnosti budú bez obmedzení prístupné informácie o liekoch, pouţití liekov, účinných
látkach, indikačných skupinách, drţiteľoch liekov, ATC skupinách a mnoho ďalších informácií
súvisiacich s liekmi. Verejnosť môţe získať viac informácií o chorobách a spôsoboch liečby,
spracované slovenskými lekármi, aj o anatómii, príznakoch či diagnostike ochorenia, ktoré ich
zaujíma.
Budú poskytované informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a informácie z
verejného zdravotníctva ale aj legislatívne informácie. V tejto súvislosti sa predpokladá
integrácia systémov GIS pre vyhľadávanie dostupných PZS podľa zvolených kritérií. Taktieţ
integrácia lekárenských IS v súvislosti s informáciami o liekoch a pod.
Mládeţ môţe získať informácie o welness a fitness aktivitách, ale aj o zariadeniach
zaoberajúcich sa týmito aktivitami. Pre strednú a staršiu generáciu budú dostupné napríklad
rady pre zdravie, kalorické hodnoty potravín, či informácie o kúpeľoch.
Poistenci a pacienti
NZP bude na základe autentifikácie poskytovať kaţdému poistencovi moţnosť pozrieť si
informácie o jemu poskytnutých zdravotných výkonoch počas lekárskeho vyšetrenia, alebo
počas jeho liečby. Poistenec bude mať taktieţ moţnosť získať informácie o liekoch, ktoré mu
boli predpísané. Poistenec bude vyuţívať portál na prístup k svojmu elektronickému
zdravotnému záznamu.
Portál umoţní pacientom objednať sa u svojho lekára na vyšetrenie aj bez osobnej návštevy
alebo telefonického rozhovoru. Pacient bude vidieť kalendárny prehľad voľných termínov na
vyšetrenie a vybrať si ten najvhodnejší. Pre lekárov vznikne moţnosť odoslať svojho pacienta
k príslušnému špecialistovi na špeciálne vyšetrenie a zároveň tak dostanú nad celým týmto
procesom viac kontroly. Je to zároveň spôsob, ktorým špecialista dostane všetky informácie
potrebné na realizáciu špeciálneho vyšetrenia rýchlejšie a kompaktnejším spôsobom od
odosielajúceho lekára. Zároveň bude lekár okamţite a komplexne spätne informovaný o
výsledku špeciálneho vyšetrenia. Pacient si bude tieţ môcť prostredníctvom portálu objednať
laboratórne výkony. Portál pacientovi poskytne informácie o ich priebehu a výsledkoch.
Predpokladá sa teda integrácia IS PZS, a sluţieb eHealth ako eAlokácia, eReferrals a ďalšie.
Na NZP bude mať svoje miesto aj ePreskripcia a telepreskripcia. Portál budú môcť pouţiť
poistenci na získanie informácií o liekoch, ktoré im boli predpísane, zároveň aj lekári na
získanie informácií o liekoch, ktoré predpísali a samozrejme informácie o predpísaných liekoch
budú poskytnuté aj zdravotným poisťovniam. Portál bude sprostredkovateľom znalostných
databáz a expertných systémov, ktoré budú slúţiť lekárom ale aj samotným pacientom. Portál
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bude vyuţívať aj medicínu zaloţenú na dôkazoch za účelom zvýšenia efektivity zdravotníckej
starostlivosti.
Pacienti budú môcť vyuţiť zdravotné konzultácie prostredníctvom NZP s príslušnými lekármi,
alebo špecialistami. Tie budú len informatívneho charakteru, ale môţu slúţiť ako skorá
identifikácia ochorenia alebo naopak zníţiť počet zbytočných návštev u lekára. Pri tomto sa
vytvára priestor práve na integráciu sluţieb telemedicíny do NZP.
NZP bude podporovať aj vzdelávanie sa a to poskytovaním informácii o prvej pomoci,
samovyšetreniach, poskytovaním časopisov a kníh, či odkazov na kurzy. Portál poskytne aj
všeobecnejšie informácie, napríklad o darcovstve (krvy, orgánoch, ...), demografické údaje
SR, prehľad platnej legislatívy SR alebo odkazy na zaujimavé články. Na podporu
komunitných sluţieb budú dostupné aj blogy a fóra. Zaujímavosťou budú aj súťaţe.
Zdravotnícky pracovníci
Pre zdravotníckych pracovníkov bude NZP poskytovať odborné informácie (časopisy,
databázy, ...), podporu diagnostiky, preskripčné informácie a ďalšie. Bude podporované
vzdelávanie informáciami o rôznych podujatiach a kurzoch, ale aj kniţničnými sluţbami.
Takisto budú môcť zdravotnícky pracovníci nájsť na portály aj legislatívne informácie, ako sú
zákony, vyhlášky, štandardy a oznámenia MZ SR.
PZS, Zdravotné poisťovne a ďalšie subjekty
Národný zdravotný portál bude slúţiť ako komunikačný kanál medzi jednotlivými
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorý touto cestou budú môcť medzi sebou zdieľať
elektronický zdravotný záznam pacienta (EHR) a informácie pre urgentnú medicínu (EDS).
Ako komunikačný kanál bude vyuţitý aj pri komunikácii medzi poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti a zdravotnými poisťovňami a takisto pri komunikácii medzi poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti a úradom na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Na NZP bude moţné elektronicky zdieľať skúsenosti ako medzi profesionálmi v oblasti
zdravotníctva, tak aj medzi laickou verejnosťou.
Ďalšie vlastnosti
Národný zdravotný portál bude poskytovať krátkodobé tematicky zamerané špecializačné
kurzy, individuálne korešpondenčné kurzy a najmä rozširujúce sa systémy vzdelávania, teda
eLearning. Ďalšie aktivity a rôzne typy informácií budú sprístupnené vďaka integračnému
charakteru národného zdravotného portálu.
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3.33.2. Integrácia externých IS s NZIS
Tak ako obsah NZP a kompletná funkcionalita NZIS budú postupne budované v niekoľkých
fázach, tak aj integrácia sluţieb eHealth a externých IS bude prebiehať postupne. Pre
záujemcov o integráciu do NZIS bude vytvorená podpora vo forme poskytnutia informácií,
návodov a potrebných nástrojov. Pre tieto účely Národný operátor NZIS sprístupní všetky
informácie potrebné pre úpravy IS dotknutých subjektov tak, aby bolo moţné ich prepojiť s
NZIS a tým integrovať s implementovanými sluţbami eHealth. Vytvorená sluţba pre integráciu
externých IS zaistí poţadovanú úroveň a kvalitu integrácie. Integrované IS budú testované
a certifikované na ich rozhranie s NZIS. Integračná platforma bude bezpečná a komplexná,
aby dokázala pri zachovaní maximálnej kontroly nad autentickosťou prenášaných informácií
zvládnuť obrovské objemy dát. Pri integrácií bude teda vybudované integračné a komunikačné
rozhranie slúţiace ako platforma pri komunikácií externých IS a NZIS.
Predpokladá sa integrácia s týmito externými IS:
IS PZS
Nemocničné IS
Laboratórne IS
Lekárenské IS
IS Zdravotných poisťovní
A ďalšie
Integrácia bude vytvorená na základe napríklad týchto dôvodov (je len časťou celého vyuţitia
integrácie):
Poskytnutie sluţieb integrácie IS PZS/NIS s aplikáciami eAlokácie pre moţnosť
pacienta objednať si alokačné sluţby priamo u ošetrujúceho lekára.
Poskytnutie sluţieb integrácie IS PZS/NIS s aplikáciou eMedikácia pre
sprístupnenie
medikačných
záznamov
a liekových
interakcií
občana
u ošetrujúceho lekára.
Poskytnutie sluţieb integrácie IS PZS/NIS s aplikáciou ePreskripcia pre vytvorenie
elektronického receptu občanovi u ošetrujúceho lekára.
Poskytnutie sluţieb integrácie IS PZS s aplikáciou EZKO pre sprístupnenie
zdravotných informácií občana u svojho ošetrujúceho lekára.
Integrácia aplikácií do NZIS bude technologicky realizovaná cez middleware riešenia,
v prostredí SOA, čo umoţní integráciu softvérových komponentov, informačných systémov
alebo aplikácií, ktoré sú budované pre rôzne platformy. Middleware technológia zabezpečí
interoperabilitu týchto systémov a ich prepojenie na eHealth sluţby.

–
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Obr. č.41:

Závislosť komponentu Integrácia aplikácií do NZP od ostatných komponentov
eHealth
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3.34. Call centrum pre eHealth
Call Centrum je nástrojom realizácie jedného zo strategických cieľov informatizácie
zdravotníctva, ktorý ma zabezpečiť informačnú podporu pre poskytovateľov a prijímateľov
zdravotnej starostlivosti. „Strategické ciele eHealth“, určujúci dokument schválený vládou , v
bode C3: „Informatizácia procesov a sluţieb v systéme zdravotníctva z verejných zdrojov“, si
vytýčil za cieľ okrem iného vytvoriť relevantné informačné centrum, ktoré má zabezpečiť
podporu, pomoc a sprostredkovanie informácií v prostredí elektronizácie zdravotníctva
a zároveň bude slúţiť ako jeden zo vstupov pre monitorovanie vyuţívania a kvality sluţieb
v súvislosti s eHealth. Call centrum má slúţiť aj ako Help desk, ktorého úlohou bude riešiť
problémy v súvislosti s pouţívaním aplikácií v prostredí eHealth systémom interakcie
a komunikácie so subjektmi v systéme zdravotníctva.
Základným cieľom Call centra je vytvoriť prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie
funkčnú komunikačnú základňu pre prístup, podporu a sprostredkovanie informácií pre
prijímateľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
V prípade telefonickej komunikácie bode moţné po autentifikácii volajúceho virtuálne preniesť
identitu volaného na operátora kontaktného centra čo následne operátorovi umoţní
pristupovať k e-sluţbám portálov, tak ako keby k nim pristupoval priamo volajúci
prostredníctvom svojho počítača. Takýto prístup umoţní prístup k portálovým eHealth sluţbám
aj občanom bez prístupu k internetu.
Dôleţité bude zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov a zdravotníckych profesionálov
o existencii a funkciách Call centra, ako aj budovať ich dôveru v jeho sluţby.
Základné funkcie Call centra:
Poskytovanie informácií a sluţieb:
– sprostredkovanie odborných medicínskych informácií,
– konzultácie a poradenská činnosť v oblasti vyuţívania e-sluţieb
elektronického zdravotníctva vrátane pomoci pri pouţívaní aplikácií
elektronického zdravotníctva a funkcií a pouţívaní elektronických
zdravotných kariet.
Prijímanie a spracovávanie informácií v oblasti elektronického zdravotníctva:
– zber informácií od subjektov vyuţívajúcich sluţby verejného zdravotníctva,
– zber informácií dôleţitých pre monitoring funkčnosti vyuţitia sluţieb
elektronického verejného zdravotníctva.
Prevádzka Call centra bude zabezpečovaná odborníkmi prvej úrovne, ktorí budú vedieť nájsť
riešenie základných problémov. V prípade výskytu zloţitejších problémov, ktorých riešenie
vyţaduje vyššiu úroveň odborných znalostí kontaktuje operátor špecializovaných odborníkov.
Call centrum bude uchovávať záznamy o udalostiach, ktoré sa vyskytnú, tieto budú slúţiť pre
ďalšie spracovanie. Činnosť Call centra bude potrebne pravidelne monitorovať a
vykonávanými auditmi overovať, či jeho činnosť spĺňa všetky poţadované funkcie a či správne
a efektívne napĺňa poţiadavky na neho kladené.
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Ďalšie funkcie Call centra:
uchovávanie jednotnej evidencie komunikácie medzi pouţívateľom a aplikáciami
eHealth,
systém hodnotenia spokojnosti príjemcu sluţby s kvalitou jej poskytnutia,
štatistické vyhodnocovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov
poskytovaných sluţieb.
Prínosom pre elektronické zdravotníctvo bude údajová základňa Call centra, ktorá umoţní
monitorovať a analyzovať kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele poskytovaných sluţieb.
Príkladom je sledovanie početností vyuţívania jednotlivých sluţieb, sledovanie času
potrebného na ich poskytnutie, alebo sledovanie spokojnosti príjemcov týchto sluţieb.
Call centrum bude okrem informácií poskytovať občanom aj určité sluţby spojené so
zdravotnou starostlivosťou. Komunikácia s Call centrom bude obojstranná, tzn. bude moţné
kontaktovať volajúcich spätne (mailom, zaslaním SMS, telefónnym hovorom, ...). Bude moţné
poskytnúť napríklad sluţby:
pripomienka povinnej prehliadky u lekára (email, sms),
pripomienka termínu objednania sa a kontroly u lekára,
nahlásenie straty/odcudzenia elektronickej karty (dočasné riešenia).
Špecializovaný informačný systém kontaktného centra umoţní operátorovi na základe
nápovedného systému poskytnúť odbornú radu volajúcemu.
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Obr. č.42:

Závislosť komponentu Call centrum pre eHealth od ostatných komponentov
eHealth
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3.35. Telemedicína
Organizácia World Health Organization (WHO) definuje telemedicínu ako ”súhrnné označenie
pre zdravotnícke aktivity, sluţby a systémy, prevádzkované na diaľku cestou informačných a
komunikačných technológii za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej
starostlivosti, rovnako ako vzdelávania, riadenia zdravotníctva a zdravotníckeho výskumu”.
Podľa inej definície (WHO) je to “poskytovanie zdravotníckych sluţieb tam, kde vzdialenosť je
kritickým faktorom, pri pouţití informačných a komunikačných technológii pre výmenu
informácií pre diagnostiku, liečenie a prevenciu chorôb a úrazov, pre výskum a hodnotenie a
pre kontinuálne vzdelávanie PZS v záujme zlepšenia zdravia jednotlivcov a spoločnosti”.
Z definície WHO teda môţeme odvodiť definíciu, ktorá by mohla slúţiť pre účely programu
eHealth. Pod pojmom telemedicína budeme chápať súbor zariadení, systémov a činností
vykonávaných PZS, pri ktorých:
je PrZS fyzicky vzdialený od PZS v čase realizácie zdravotného výkonu, ale PrZS
je virtuálne dostupný, t.j. sú aktuálne dostupné jeho medicínske, fyziologické,
obrazové a iné dáta súvisiace s jeho zdravotným stavom (najčastejšie ide o off-site
zber medicínskych informácií a zasielanie dát),
je jeden alebo viacero účastníkov z tímu PZS fyzicky vzdialený v čase realizácie
zdravotného výkonu (napr. pri telekonzultáciách, virtuálnych konzíliách,
vyhodnocovaní snímok na diaľku).
Telemedicína predstavuje pouţitie medicínskych informácií vymieňaných medzi dvomi
miestami pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie pre zdravie pacientov alebo pre
PZS pre zlepšenie starostlivosti o pacienta a edukáciu.
Postupne sa vytvorili oblasti telemedicíny ako:
telestomatológia,
telepatológia,
telerádiológia,
telesonografia,
telefarmácia,
telekardiológia,
teledermatológia,
telediabetológia,
a ďalšie.
Telemedicína prináša mnoho výhod, z ktorých moţno spomenúť napríklad tieto:
monitorovanie pacientov doma skráti dobu hospitalizácie,
efektívne vyuţitie telemedicíny skráti čakacie doby,
lepšou dostupnosťou odborných lekárov telemedicína umoţní zlepšiť kvalitu
poskytovanej ZS,
zefektívni deľbu práce zdravotníkov a dovolí tak reštrukturalizovať a zefektívniť
systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

3.35.1. Telerádiológia
Telerádiológia je jednou z oblastí telemedicíny, ktorá je v súčasnosti rozvinutá najviac. Je to
moţnosť posielať rádiologické snímky z jedného miesta na druhé na účely vyhodnotenia
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a konzultácie. Vytvorený rádiologická snímka je poslaná cez sieť z jednej PC stanice na
druhú.For this process to be implemented, three essential components are required, an image
sending station, a transmission network, and a receiving / image review station. Najtypickejšou
realizáciou sú počítače pripojené cez sieť internet.The computer at the receiving end will need
to have a high-quality display screen that has been tested and cleared for clinical purposes.
Prijímací počítač môţe pouţívať tlačiareň, aby snímku bolo moţné v prípade potreby vytlačiť.
Skúsený telerádiológ môţe takto z jediného miesta slúţiť niekoľkým zdravotníckym
zariadeniam prepojených v sieti (prenos, príjem, spracovanie statických/animovaných obrazov
s vysokým rozlíšením).
Primárnymi prínosmi telerádiológie sú:
konzultácie v takmer reálnom čase a vyuţitie špecializácie,
eliminácia zbytočných vyšetrení,
sledovanie onkologických pacientov.
V oblasti teleradiológie vznikol v auguste 2007 projekt R-Bay financovaný EÚ. Projekt má
jedenásť partnerov z ôsmich európskych krajín. Bol budovaný z dôvodu nerovnomernosti
rozloţenia rádiologických odborníkov, tzn. ţe niektoré regióny v Európe pociťovali nedostatok
týchto odborníkov, a naopak v iných regiónoch ich bol prebytok.
Traditional eRadiology uses point-to-point connections, often referred to as tele-radiology,
between clients and providers.The vision of R- Bay is to extend traditional eRadiology by
creating an eMarketplace , a “many-to-many” connection, which will function as a commodity
brokering and exchange of radiology serVíziou projektu R-Bay je rozšíriť tradičnú eRadiológiu
vytváraním
tzv. eMarketplace, čo znamená
vybudovanie spojenia resp. miesta na
sprostredkovanie a výmenu rádiologických sluţieb. R- Bay will facilitate the viewing and
consulting of images across organisations, regions or nations.R-Bay bude umoţňovať
prezeranie snímkov a poradenstvo na nadnárodnej úrovni. On the eMarketplace , providers
will make their services available at a specified price and with standardised specifications, and
the costumers will buy the services via a trusted and secure network. Na eMarketplace budú
poskytovatelia ponúkať svoje sluţby za určitú cenu a s normalizovanými špecifikáciami a
zákazníci budú môcť nakupovať sluţby prostredníctvom dôveryhodnej a bezpečnej siete. The
R- Bay project will be unique in the sense that it will create an internal market for the exchange
of eHealth services.R-Bay bude jedinečný v zmysle vytvorenia vnútorného trhu pre výmenu
eHealth sluţieb.The clinical services will be exchanged across European borders as
anonymized images, and will thus be the first medical services in Europe that are based on
market terms. Klinické sluţby budú poskytované cez hranice, a tak bude prvou zdravotníckou
sluţbou v Európe, ktorá je zaloţená na základe trhových podmienok. Projekt je koordinovaný
MedCom International. The project will start in August 2007.

3.35.2. Podpora sluţieb telemedicíny v domácom prostredí
u pacienta
Telemedicína poskytuje veľký prínos vo vyuţití jej sluţieb v domácom prostredí pacientov. Ide
o monitorovanie pacientov priamo doma, napr. ak dochádza k situácii, ţe v odľahlých
oblastiach nie je lekárska starostlivosť zabezpečená, alebo ţe určité odbornosti nie sú tak
ľahko a tak často dostupné, ako by si to vyţadoval zdravotný stav občanov. Telemonitorovanie
je telemedicínska sluţba zameraná na monitorovanie zdravotného stavu pacientov na diaľku.
Údaje sa môţu zhromaţďovať buď automaticky prostredníctvom prístrojov na monitorovanie
zdravotného stavu alebo na základe aktívnej spolupráce s pacientom (napr. tak, ţe pacienti
denne zadávajú svoju hmotnosť alebo hladinu krvného cukru do zariadenia pripojeného k
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internetu). Údaje, ktoré sa spracovali a poskytli príslušnému zdravotnému personálu, sa môţu
vyuţiť na optimalizáciu záznamov z monitorovania a záznamov o liečbe pacienta.
Telemonitorovanie je mimoriadne uţitočné v prípade pacientov s chronickými ochoreniami
(napríklad cukrovka alebo chronická srdcová insuficiencia). Mnohých z týchto pacientov treba
pravidelne monitorovať z dôvodu dlhého priebehu choroby, ich zdravotného stavu a liekov,
ktoré uţívajú. Telemonitorovanie predstavuje podporu ako pre pacientov, tak aj pre
zdravotnícky personál. Pomocou neho sa môţu určité symptómy a anomálne zdravotné
parametre zistiť skôr, ako pri beţnej prehliadke alebo núdzovom ošetrení, a teda sa môţu
prijať opatrenia pred tým, ako sa vyskytnú váţnejšie komplikácie. Takisto môţe pacientom
umoţniť menej časté navštevovanie zdravotníckych zariadení, čím sa zvýši kvalita ich ţivota.
Nie vo všetkých prípadoch je však moţné nahradiť telemonitorovanie skutočnou návštevou
ambulancie, na čo upozorňujú aj samotní lekári.
Pri telemonitorovaní je potrebné zabezpečiť nielen komunikačné rozhranie medzi pacientom
a lekárom, ale aj technologické prostriedky, ktoré monitorovanie realizujú. Ide o tzv. „portables“
a „wearables“ prostriedky, ktoré definujeme ako pomôcky rôzneho druhu napomáhajúce
vyšetreniu formou telemedicíny. Sú to prístroje, ktoré môţu byť prenosné, môţu sa dať nosiť
ako súčasť oblečenia alebo sú implantované. Tieto prístroje zhromaţďujú údaje o určitých
zdravotných parametroch, ktoré slúţia lekárovi pri vyšetrení alebo monitorovaní stavu
pacienta:
Wearables – je technologický nástroj/pomôcka, ktorý ma pacient priamo na sebe –
napr. snímač tlaku na ruke, podkoţný čip, RFID označenie, inteligentný odev, atď.
Portables – je technologický nástroj/pomôcka, ktorý pacient nosí so sebou – napr.
notebook, handheld PC, mobil, PDA, atď.

3.35.3. Vývoj telemedicíny v SR a krajinách EÚ
Napriek mnohým výhodám, ktoré telemedicína prináša, telemedicínske sluţby sa v súčasnosti
vyuţívajú len v obmedzenej miere. Členské štáty síce vyjadrili svoje pevné odhodlanie šíriť
vyuţívanie telemedicíny, avšak väčšina iniciatív v tejto oblasti pozostáva iba z malých
jednorazových projektov, ktoré nie sú včlenené do systémov zdravotnej starostlivosti.
Začlenenie týchto nových sluţieb telemedicíny do systémov zdravotnej starostlivosti nie je
jednoduchou úlohou. Je treba prekonať mnoho prekáţok, ktoré bránia širšiemu vyuţívaniu
telemedicíny.
Európska komisia (European Commission – v ďalšom len EC) prijala v roku 2008 komuniké na
podporu prístupu pacientov k profesionálnym zdravotníckym sluţbám prostredníctvom
telemedicíny. EC v dokumente navrhla, aby všetky zúčastnené strany prijali konkrétne
opatrenia, ktoré budú odpoveďou na tri konkrétne problémy:
nedostatok dôvery v telemedicínske sluţby a ich všeobecné neprijímanie,
nedostatočná zrozumiteľnosť a jasnosť právnych úprav,
technické otázky spojené s rozvojom trhu.
Komisia konštatovala, ţe verejné povedomie o efektívnosti a cenovej výhodnosti
telemedicínskych sluţieb v širokom rozsahu zatiaľ chýba. Preto je potrebné upevniť poznatky,
dôveru a podporiť prijatie inovatívnych medicínskych riešení, ktoré sa zakladajú na vyuţívaní
informačných a komunikačných technológií. Taktieţ je potrebné jasné definovanie právneho
základu, na ktorom môţe telemedicína stavať. Legislatíva by mala byť navrhnutá tak, aby z nej
profitoval pacient a súčasne sa zabezpečila ochrana jeho súkromia a najvyšší štandard
bezpečnosti.
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V rámci EÚ vznikla aliancia s názvom Telemedicine Alliance so strategickým cieľom pripraviť
pôdu pre jednotný systém telemedicíny, spolupôsobením štyroch medzinárodných organizácií,
z ktorých kaţdá má vedúce postavenie vo svojej oblasti pôsobeniaIts first job was to survey
the market and create a vision for eHealth in Europe and map the best way forward. Títo
štyria partneri sú: European Commission (EC) cez jej program Information Society
Technologies (IST), World Health Organisation (WHO), International Telecommunication
Union (ITU) a European Space Agency (ESA). Tento program je sponzorovaný Európskou
komisiou (EC) a vedený ESA.
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3.35.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.43:

Závislosť komponentu Telemedicína od ostatných komponentov eHealth
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3.36. Evidence-Based Medicine electronic Decision
Evidence-Based Medicine (EBM) je označenie pre medicínu zaloţenú na dôkazoch, čo
znamená pouţitie najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní o zdravotníckej starostlivosti
o jednotlivých pacientov. Medicína zaloţená na dôkazoch predstavuje rozšírenie tradičných
klinických zručností pri diagnostike, liečbe, prevencii a príbuzných oblastiach pomocou
vytvorenia odpovedateľných otázok s vyuţitím matematických ocenení pravdepodobnosti
a rizika25.
EBM ide predovšetkým o vyuţívanie výsledkov klinických štúdií. Dôleţitou súčasťou sú
metaanalýzy, teda súhrny výsledkov niekoľkých štúdií k určitému problému a doporučené
postupy, ktoré z nich vyplývajú. Ďalej sem patria výsledky jednotlivých štúdií, a to najmä
randomizovaných, prospektívnych a retrospektívnych.

Obr. č.44:

Schéma EBM

Pri pouţívaní nástrojov EBM existujú presne definované postupy na získanie správneho
výsledku. Tento výsledok je vnímaný ako odporúčanie, PZS po získaní odporúčania sám
zváţi, či sa ním bude riadiť. Aby však odporúčanie získal, potrebuje poznať postupnosť krokov
a ich správne vykonanie pri hľadaní riešenia pouţitím EBM.
Postupnosť krokov vyhľadávania dôkazu v EBM je nasledovná:
Definovanie jasnej vyhľadateľnej otázky, teda zadanie klinického problému. Pri
zadávaní otázky sa pouţíva tzv. PICO formát, kde názov je zloţený zo skratiek: P
– Patient, I – Intervention, C – Comparison, O – Outcome, kde:
– P - pacient, populácia, veková skupina, ochorenie, socioekonomická
skupina, pohlavie a pod.,
– I – intervencia, t.j. príslušná diagnostická alebo terapeutická aktivita, napr.
lieky, chirurgická liečba, rádioterapia a pod.,
– C - porovnanie intervencií, teda alternatívy postupov,
– O – závery, teda čo sa zmenilo na stave pacienta, napr. zmena kvality
ţivota, zmiernenie bolesti, prevencia srdcového infarktu, diagnostika
ochorenia.
Vybratie najvhodnejšieho zdroja informácií.

25

Greenhalgh, 2001
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Sumarizácia dôkazov čo najbliţších danému prípadu.
Aplikácia dôkazu na konkrétneho pacienta.
Aby sa PZS naučil správne pracovať s nástrojmi EBM je potrebný určitý tréning a porozumenie
práce s EBM. Na to sú veľmi vhodné portály s tréningovými lekciami, ktoré presne popisujú
jednotlivé kroky a objasňujú správny postup pri pouţívaní EBM. V rámci programu eHealth by
bolo moţné takéto portály vytvoriť a prevádzkovať ako podporu pre medicínske vzdelávanie.

3.36.1. Databázy EBM
Na Slovensku je v súčasnosti prístup k EBM zabezpečený Slovenskou lekárskou kniţnicou
(SlLK) v Bratislave prostredníctvom Evidence Based Medicine Reviews (EBMR). EBMR
predstavuje informačný zdroj, ktorý obsahuje štyri databázy sprístupňujúce kumulované
dôkazy z primárnej lekárskej literatúry pre klinickú prax:
Cochrane Database of Systematic Reviews (COCH) – databáza je tvorená
medzinárodnou dobrovoľníckou organizáciou The Cochrane Collaboration, ktorej
cieľom je získavanie informácií z literatúry určenej praktickým lekárom a tvorcom
zdravotníckej politiky. Odborníci pracujú v problémovo orientovaných skupinách,
vyberajú dôleţité témy, spracúvajú rešerše z bibliografických databáz na danú
tému, triedia a meta-analyzujú získané články a následne vytvárajú štruktúrované
recenzie na danú tému. V súčasnosti existuje pribliţne 250 takýchto recenzií a
ročný prírastok je 50 aţ 75 ďalších.
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) – databáza je
zdrojom systematických recenzií článkov z celého sveta, ktoré sú kriticky
ohodnocované a komentované autorským tímom expertov a pokrývajú témy ako
napríklad diagnostika, prevencia, rehabilitácia a liečba. DARE je vytváraná
organizáciou NHS Centre for Reviews and Dissemination.
ACP Journal Club (ACP) – databáza obsahuje úplné texty štruktúrovaných
recenzií relevantných, metodologicky významných článkov z medicínskej literatúry.
Odborníci American College of Physicians sledujú obsah najdôleţitejších
časopisov a vyberajú najlepšie práce podľa kvality a podľa relevantnosti pre
klinickú prax. K vybraným článkom je odborníkom z danej oblasti spracovaná
dôkladná štruktúrovaná recenzia a komentár.
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR) - je bibliografická
databáza kontrolovaných pokusov zaznamenaných prispievateľmi The Cochrane
Collaboration. Obsahuje štúdie publikované v databáze MEDLINE, EMBASE a
iných elektronických informačných zdrojoch, ale aj správy zverejnené v zborníkoch
z konferencií, ktoré nie sú spracované v MEDLINE ani iných databázach.
Ďalším významným zdrojom informácií v medicíne je napr. databáza MEDLINE. Úplná
databáza MEDLINE obsahuje vyše 11 miliónov záznamov od roku 1966 do súčasnosti.
Sprístupňuje citácie a abstrakty celosvetovej lekárskej literatúry vrátane výskumu, klinickej
praxe, administratívy, politických aspektov a sluţieb pre ochranu zdravia. MEDLINE obsahuje
referencie o článkoch z pribliţne 3600 odborných časopisov zo 70 krajín.
Ďalšími známymi databázami slúţiacimi EBM sú: PubMed, TRIP Database, DynaMed, atď .
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V krajinách EÚ existuje aj mnoho iných zdrojov pre EBM. Je potrebné, aby Slovensko prevzalo
aj ďalšie databázy pouţívané v EÚ a prispôsobilo aj školenie odbornej komunity. Tejto
problematike je potrebné sa venovať nielen v rámci kontinuálneho vzdelávania, ale aj
univerzitného v rámci prípravy študentov na vykonávanie medicínskej praxe.
Mnohé krajiny prevádzkujú rôzne edukačné portály s problematikou EBM, organizujú
konferencie, školenia, vydávajú publikácie, atď.

3.36.2. Pouţívanie a tvorba guidelines
Guidelines sú systematicky vytvorené postupy na pomoc odborníkom pri rozhodovaní sa o
primeranej zdravotnej starostlivosti v špecifických klinických podmienkach. Sú zaloţené na
najlepších dostupných dôkazoch. Pomáhajú zdravotníckym pracovníkom pri práci, avšak
nenahrádzajú ich vedomosti a skúsenosti.
Proces vytvárania odporúčaní (guidelines) má rovnako ako aj ich pouţívanie pri medicínskej
praxi presne stanovený štandardný postup.
Vytváranie guidelines je na Slovensku realizované Národným inštitútom kvality a inovácií
(NIKI). NIKI bol zaloţený v roku 2005 s cieľom vytvoriť pre slovenský systém zdravotnej
starostlivosti klinické guidelines zaloţené na dôkazoch.
V praxi by nemala byť tvorba guidelines, ich implementácia a zhodnotenie chápaná ako
lineárny proces, ale ako cyklus na sebe závislých aktivít. Tieto sú striedavo súčasťou celého
rozsahu pomocných aktivít, ktorých cieľom je tlmočiť výsledky výskumu do praxe, stanoviť
normy a monitorovať ich a podporovať vynikajúcu klinickú kvalitu v zdravotnej starostlivosti.
Konečným cieľom je čo najvyšší štandard starostlivosti o pacienta.
Guidelines by sa mali týkať konkrétnej potreby zdravotnej starostlivosti a malo by sa dať
očakávať, ţe v prípade sledovania odporúčaní existuje potenciál na vylepšenie kvality
starostlivosti o pacienta a jej výsledkov. Musí existovať tieţ hodnotný dôkaz o účinnej praxi, na
ktorej sa guidelines dajú postaviť. Na tvorbu odporúčaní existujú iba obmedzené zdroje, preto
je dôleţité identifikovať témy, ktoré sú pri tvorbe odporúčaní najdostupnejšie.
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Obr. č.45:

Guidelines v klinickom cykle

3.36.3. Znalostné a expertné systémy
Znalostné a expertné systémy sú ďalším podporným prostriedkom pri vykonávaní medicínskej
praxe.
Znalostný systém je konzultačný a/alebo zberný systém, ktorý má k dispozícii dostatočne
veľké mnoţstvo znalostí z daného oboru. Je to teda počítačový program simulujúci
rozhodovaciu činnosť experta pri riešení zloţitých úloh.
Expertný systém je znalostný systém obsahujúci heuristiky. Heuristiky sú špeciálne znalosti,
ktoré zvyčajne vedú k výsledku. Rozdiel medzi expertnými a znalostnými systémami tkvie iba
v tom, či pouţité znalosti zahŕňajú aj heuristiky známe iba niektorým expertom.
Znalostné databázy sú dôleţitým komponentom znalostných/expertných systémov; znalostná
databáza je úloţisko dát navrhnutá a vyplňovaná expertom v danej oblasti.
Rozlišujeme tri typy znalostných systémov:
diagnostické,
plánovacie (konštrukčné),
hybridné (kombinované) znalostné systémy.
Najčastejšie vyuţitie v oblasti zdravotníctva má práve diagnostický znalostný systém.
Znalostné resp. expertné systémy uţ našli svoje uplatnenie v medicínskej praxi.
Prehľad niekoľkých aplikácií znalostných systémov v oblasti medicíny so stručným popisom:
ALVEN - sleduje prácu ľavej srdcovej chlopne po operatívnom zásahu, pričom
vyuţíva aj počítačové spracovanie obrazu
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ATTENDING – podporuje prácu lekára pri anestézii pacienta
BSM - asistuje pri ošetrovaní obetí nešťastí (napr. zemetrasenie) a v prípadoch
keď nie je k dispozícii lekár
CAA - rozpoznáva a popisuje srdcové arytmie na základe vyšetrení na EKG
CADUCEUS - diferenciálna diagnóza v internej medicíne
CLINISCAN - interpretuje výsledky krvných testov
MDX - lekárska diagnostika
MYCIN - diagnostika infekčných ochorení
NEOMYCIN - lekársky konzultačný systém
ONCOCIN - systém pre asistenciu pri riadení chemoterapie v onkológii
PIP - simuluje činnosť nefrológa pri ochoreniach ľadvín
PUFF - analýza údajov a identifikácia chorôb pľúc
RED - analýza krvi
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3.36.4. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.46:

Závislosť komponentu Evidence based Medicine el. Decision od ostatných
komponentov eHealth
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3.37. IT podpora DRG
DRG (Diagnosis related group) je systém na klasifikáciu nemocničných prípadov do pribliţne
500 skupín, na základe očakávaného podobného pouţitia nemocničných zdrojov, vyvinutý pre
zdravotnú poisťovňu Medicare ako časť PPS (Prospective Payment System). Diagnózy sú do
jednotlivých skupín priradené takzvaným "grouper" programom na základe MKCH, procedúr,
veku, pohlavia a prítomnosti komplikácií alebo komorbidít26. DRG je pouţívaný od roku 1983
na stanovenie, koľko Medicare je potrebné zaplatiť nemocnici za výkony poskytnuté
pacientovi, nakoľko pacienti v rámci jednej kategórie (skupiny), majú podobnú diagnózu a
očakáva sa, ţe budú vyţadovať rovnakú úroveň zdrojov zdravotnej starostlivosti. Jednotlivé
DRG môţu byť ďalej zoskupované do tzv. MDC (Major Diagnostic Categories).
Pôvodným cieľom DRG bolo vyvinúť systém klasifikácie pacientov, ktorý dá do súvisu typy
pacientov so zdrojmi, ktoré spotrebujú. Od predstavenia DRG v raných 80. rokoch sa
zdravotníctvo rozvinulo a vznikli nové poţiadavky na systém klasifikácie pacientov, ktorý
dokáţe splniť pôvodný cieľ na vyššej úrovni sofistikovanosti a precíznosti. Na naplnenie týchto
rozvíjajúcich sa potrieb musel cieľ DRG rozšíriť svoj rozsah.
Slovensko plánuje zavedenie systému DRG v lôţkovej sfére v termíne do konca roka 2010,
ako je uvedené v Programovom vyhlásení vlády. V dokumente „Základné rámce zdravotnej
politiky pre roky 2006-2010“ je podkapitola venovaná stručnému popisu tohto systému a jeho
výhodám. Uvádza sa, ţe takmer kaţdá vyspelá krajina EÚ pouţíva tento platobný systém
v kombinácii s globálnym rozpočtom.

3.37.1. Nomenklatúra a katalóg diagnóz
Systém DRG vychádza z Medzinárodnej klasifikácie chorôb – MKCH.
Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na novom katalógu zdravotných výkonov a
predpokladá, ţe by mohol začať platiť od 1. januára roku 2010. Dokument „Koncepcia tvorby
katalógu/zoznamu zdravotných výkonov“ pojednáva o nedostatkoch súčasného platného
katalógu a o charakteristike nového katalógu, ktorý berie do úvahy aj zavedenie systému
DRG. Uvádza porovnanie týchto dvoch katalógov. Nový katalóg zdravotných výkonov
vychádza z nomenklatúry CPT Americkej lekárskej asociácie, SNOLAMEDU a klasifikácie
NOMESCO pre chirurgické výkony. V dokumente je v časti návrhu nového katalógu uvedené,
ţe v rámci informatizácie je potrebné:
vypracovať nový systém kódovania zdravotných výkonov,
upraviť informačný systém.
Takto koncipovaný register zdravotných výkonov musí byť kompatibilný s pripravovanými
štandardnými zdravotnými registrami a umoţniť prepojenie katalógu zdravotných výkonov s
t. č. platnou medzinárodnou klasifikáciou chorôb (MKCH -10) tak, aby sa zdravotné výkony z
katalógu zdravotných výkonov mohli automaticky priraďovať k vybranej chorobe (napr. podľa
kódu alebo kľúčového slova), čo je potrebné pre tvorbu zoznamu zdravotných výkonov.

26

komorbidita (doslova "prídavná morbidita") znamená buď prítomnosť jednej alebo viacerých chorôb, resp. zdravotných
problémov popri primárnej chorobe, resp. zdravotnom probléme, alebo efekt spôsobený takýmito prídavnými chorobami, resp.
zdravotnými problémami
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3.37.2. Klasifikácia a štandardizácia
Medzinárodná klasifikácia chorôb (oficiálny a úplný názov – Medzinárodná štatistická
klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov; zauţívaná skratka MKCH alebo
MKCH–10, medzinárodne ICD alebo ICD–10) je systém poloţiek, ktorými sa označujú
jednotlivé choroby a ich varianty podľa dohodnutých a ustanovených kritérií. Obsahuje v danej
revízii celé rozpätie v danom čase známych chorobných jednotiek.
V súčasnosti existuje niekoľko DRG systémov vyvinutých v USA, zahŕňajúcich:
Medicare DRG
Refined DRGs (RDRG)
All Patient DRGs (APDRG)
Severity DRGs (SDRG)
All Patient Refined DRGs (APRDRG)
International-Refined DRGs (IRDRG)
ţiaden z nich však nemoţno povaţovať za medzinárodne platný štandard, na základe ktorého
by mal byť zavedený DRG systém.
Členské štáty EÚ pri zavádzaní DRG vyvinuli systémy, resp. modifikovali existujúce tak, aby
vyhovovali ich podmienkam, napr. NordDRG – systém vyvinutý v Nórsku, pouţívaný aj v iných
krajinách (Fínsko, Dánsko, ...).

3.37.3. Spracovanie dát, ich autorizácia a audit
Podľa materiálu Návrh koncepcie racionálneho rozvoja zdravotníctva: „Pre úspešné nasadenie
DRG klasifikačného systému na podporu úhradového mechanizmu bude potrebné vytvoriť
Národné referenčné centrum DRG (ďalej iba NRC) vrátane jeho IT infraštruktúry, NRC bude
spracovávať údaje o konkrétnych hospitalizáciách od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s
cieľom kultivovať definičný manuál DRG a stanovovať aktuálne váhy.“ Podstatou DRG
systému je zadeľovanie jednotlivých prípadov do kategórií na základe komplexnosti
a nákladov. Kaţdá má svoju váhu vyjadrenú počtom bodov, vyššiu podľa náročnosti
a nákladnosti prípadov. Na meranie nemocničných nákladov existuje niekoľko metodológií,
z ktorých vhodná je metóda ABC (Activity Based Costing). Tá alokuje všetky operatívne
náklady nemocnice k jej hlavným aktivitám (zdravotným výkonom). Následne alokuje náklady
od aktivít k finálnemu výstupu na základe pouţitia zdrojov. Všeobecne, Activity Based Costing
je definovaná ako metóda, ktorá meria náklady a výkony aktivít, zdrojov a nákladových
objektov. Zdroje sú priraďované k aktivitám a aktivity sú následne priraďované k nákladovým
objektom na základe ich pouţitia.
Očakávania:
aplikovateľnosť pre ktorúkoľvek platobnú metódu nemocníc (nie je potrebné
uskutočniť novú analýzu nákladov pri kaţdej reforme),
zlepšenie súčasného mechanizmu platby nemocníc,
hodnotné manaţérske informácie pre zúčastňujúce sa nemocnice, pouţívateľa
sluţieb a zdravotnícke autority.

3.37.4. Vykazovanie a účtovanie
Je potrebné podporovať také platobné mechanizmy, ktoré odmeňujú PZS za kvalitnejšie
poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Súčasný systém však naopak poskytuje priestor pre
odmeňovanie duplicitných výkonov alebo neefektívneho liečenia.
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DRG predstavuje platobný mechanizmus orientovaný na výkony. Poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti dostane zaplatené za "vybavenie pacienta" (po jeho prepustení z nemocnice), čo
má za efekt skracovať čas pobytu pacienta v nemocnici. Američania ako prví zaviedli casemixový systém, teda platby podľa skladby pacientov. Zmyslom DRG je platiť za pacienta v
homogénnych diagnostických skupinách, ktoré sú medicínsky dobre ohraničené, vyţadujú si
rovnakú diagnostickú a ošetrovateľskú starostlivosť a týmto skupinám sa priraďuje primerane
vymedzený objem financií. Európa sa pripravuje na celoeurópsky typ DRG systému.
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3.37.5. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.47:

Závislosť komponentu IT podpora DRG od ostatných komponentov eHealth
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3.38. EÚ mobilita pacienta
Voľný pohyb osôb, tovarov a sluţieb je hybnou silou trvalo udrţateľného rozvoja spoločenstva.
Kľúčovou prioritou EÚ je dostupná a účinná mobilita občanov EÚ. Na úspešnú realizáciu tejto
priority je nutné zabezpečiť kvalitnú a dostupnú lekársku starostlivosť pre pacienta v
hosťujúcej členskej krajine EÚ.
Cezhraničná lekárska starostlivosť si vyţaduje konektivitu zdravotníckych systémov k
internetu. Je to základný predpoklad na úspešnú výmenu zdravotníckych informácií medzi
jednotlivými zdravotníckymi systémami. Pre cezhraničnú komunikáciu je zároveň nutná
konektivita medzi zdravotníckymi IS členských krajín EÚ, v ktorých sa dané zdravotnícke
systémy nachádzajú.
Na úspešne zvládnutie výmeny poţadovanej informácie medzi zdravotníckymi systémami pri
cezhraničnej komunikácií je ďalej nutné, aby bola zachovaná sémantická hodnota danej
informácie. K tomu je potrebné zabezpečiť jednotné syntaktické pravidla pre prácu s
informáciou. Tieto podmienky charakterizujú vlastnosť systémov - interoperabilitu. Ide o
schopnosť systémov informačných a komunikačných technológií vymieňať si medzi sebou cez
komunikačné rozhrania definované pomocou štandardov údaje a zdieľať informácie. Medzi
základné typy informácií, ktoré tvoria komunikáciu medzi zdravotníckymi systémami patria:
elektronický zdravotný záznam pacienta (EHR),
ţivot zachraňujúca zostava pacientskych údajov (EDS),
ePreskripcia a
elektronický token, ktorý slúţi na identifikáciu a autentifikáciu pacienta.
V júli 2008 vydala komisia európskych spoločenstiev (Commission of the European
Communities) odporúčanie o cezhraničnej interoperabilite systémov elektronických
zdravotných záznamov (EHR systémy) [oznámené pod číslom K(2008) 3282]. Odporúčanie
rešpektuje princíp subsidiarity, teda členské štáty majú priamu zodpovednosť za ochranu a
zlepšovanie zdravia svojich občanov. Odporúčanie bolo vydané kvôli nedostatočnej
interoperabilite v EHR systémoch a jeho cieľom je tento stav zvrátiť. Odporúčanie formuluje
nasledujúce ciele:
Načrtnúť a odsúhlasiť princípy, na základe ktorých bude schválená všeobecná
dohoda týkajúca sa spolupráce na zdieľaných eHealth informáciách.
Umoţniť spoluprácu na informáciách zdieľaných medzi rôznymi zdravotníckymi
systémami, čo musí byť zaloţené na limitovanom rozsahu aktuálne existujúcich
aplikácií a s pouţitím v rôznych členských štátoch.
Vyriešiť rôzne problémy dosiahnutia cezhraničnej interoperability EHR systémov v
spoločenstve vybudovaním príslušných sieťových systémov a sluţieb, ktoré
pokryjú celú oblasť zdravotníctva.
Odhadnúť nie len výhody, ale tieţ prekáţky a hrozby, ktoré môţu ohroziť
dosiahnutie eHealth interoperability a identifikovať nevyhnutné predpoklady a
patričné podnety na ich prekonanie.

3.38.1. Projekty EÚ v oblasti zabezpečenia mobility pacienta
Od 1. júna 2004 sa v členských štátoch EÚ začala zavádzať európsky preukaz zdravotného
poistenia (European Health Insurance Card - EHIC), ktorá oprávňuje dočasných návštevníkov
iných členských štátov k platbe za zdravotnú starostlivosť v cudzine prostredníctvom
poistného systému domáceho štátu. Tento preukaz nahradil rôzne formuláre, zjednodušil
proces za platbu zdravotnej starostlivosti v cudzine a posunul mobilitu pacientov v rámci EÚ
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na vyššiu úroveň. Neskôr vznikol projekt Netc@rds, ktorý sa dá označiť ako krok v pred ku
elektronickej verzii EHIC (eEHIC). Hlavným jeho cieľom je dosiahnuť plnú integráciu
existujúcich riešení a národných infraštruktúr pre eHealth prostredníctvom podpory pouţívania
elektronických zdravotných a poisteneckých preukazov.
Projekt Netc@rds je zameraný na:
poskytnutie funkčného a spoľahlivého riešenia pre prechod na eEHIC,
zvýšenie medzištátnej výmeny informácií pouţitím bezpečných sieťových
softvérových aplikácií spolu s profesionálnymi a osobnými čipovými kartami s PKI
a digitálnym podpisom,
prispievanie k plánu na mobilitu a konvergenciu skúseností a zároveň zlepšenie
prístupu k zdravotnej starostlivosti pre mobilných občanov.
Tieto ciele prispejú k:
podpore iniciatívy Európskej komisie zameranej na koordináciu kvality a
prístupnosti zdravotnej starostlivosti a sociálnych sluţieb v rámci EÚ,
obmedzeniu falošných alebo neoprávnených ţiadostí a teda predchádzaniu
drahým medzištátnym výdavkom za zdravotnú starostlivosť,
podpore čipových kariet a telekomunikačného priemyslu v rámci EÚ,
umoţnia spoluprácu pacientov a zdravotníckych profesionálov a zdieľanie
zdravotných a iných informácií o pacientovi, ktoré sú potrebné na jeho liečbu,
poskytnutiu jednoduchých a bezpečných systémov na zabezpečenie potrebných
informácií pre zdravotnícky personál,
podpore zvýšeniu mobility a teda zlepšeniu kvality ţivota pacienta.
Významnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pre mobilných pacientov je
účtovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Tento proces je do značnej miery ovplyvnený
legislatívou na úrovni ako členských štátov tak aj na úrovni samotnej EÚ. Systém účtovania
poskytnutej zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ existuje, je ale pravdepodobné, ţe bude
potrebné ho upraviť, aby sa viac prispôsobil novej situácií, ktorá vzniká realizáciou programu
eHealth na európskej úrovni. Ide o náročný proces, ktorý má z hľadiska realizácie dlhodobý
charakter.
Vzhľadom na fakt, ţe pri cezhraničnom prenose informácií o pacientoch, ide o osobné a citlivé
informácie je nevyhnutné riadiť sa príslušnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Ide
hlavne o legislatívnu záleţitosť. Na zabezpečenie informácií sú určené hlavne smart karty s
PKI a digitálnym podpisom.
Európsky projekt epSOS27 (Smart Open Services for European Patients), do ktorého je
zapojených 12 členských krajín EÚ vrátane Slovenska, má hlavný cieľ definovať sluţby a ICT
infraštruktúru, ktorá umoţní bezpečný prístup k informáciám o pacientoch, s dôrazom na súhrn
základných informácií o pacientoch a elektronickej preskripcii medzi európskymi zdravotnými
systémami. Tieto sluţby budú pouţité ako základ pre pilotné systémy postavené na
základných princípoch prepojenia príslušných národných riešení. Očakávaným výstupom
projektu budú odporúčania, technické špecifikácie, systémové popisy, organizačné modely,
softvér, softvérové nástroje, atď. Tento výstupný materiál bude dostupný nie len pre členské
štáty EÚ, ale aj mimo EÚ a bez poplatkov.
Projekt má zabezpečiť nasledujúce výhody pre občanov EÚ:
Podporiť mobilitu pacientov v rámci EÚ.
27

epSOS je nástupcom a pokračovaním projektu S.O.S. LSP (Smart Open Services Large Scale Pilot)
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Garantovať bezpečnosť pacientov.
Zvýšiť efektívnosť cezhraničnej starostlivosti.
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3.38.2. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.48:

Závislosť komponentu EÚ mobilita pacienta od ostatných komponentov eHealth
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3.39. eLearning v eHealth
eLearning je špecifickým druhom vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje vyuţitím moţností
informačných technológií. Učebné materiály sú spracovávané formou multimediálnych
výučbových programov (kurzov), ktoré v sebe spájajú text, obrazovú informáciu, statickú
i dynamickú, a zvuk. Informácie môţu byť distribuované na prenosných médiách (CD, DVD,
USB, atď) alebo prostredníctvom počítačových sietí.
Oblasti vzdelávania je pri zavedení programu eHealth dôleţité venovať pozornosť uţ od
počiatkov budovania architektúry eHealth. V systéme elektronického zdravotníctva vystupuje
niekoľko druhov subjektov, pričom kaţdému z nich bude oblasť vzdelávania poskytnutá iným
spôsobom, špecifickým pre oblasť činnosti tohto subjektu.
Elektronická forma výučby so sebou prináša mnoho výhod, z ktorých moţno spomenúť
nasledovné:
dostupnosť – štúdium je moţné nezávisle na vzdialenosti medzi miestom bydliska
a umiestnením vzdelávacej inštitúcie,
časová a priestorová asynchrónnosť – študent sa venuje štúdiu v čase, keď mu to
najlepšie vyhovuje a na ktoromkoľvek mieste,
dobre rozvinutý servis – poradenstvo, vydávanie, zasielanie alebo poţičiavanie
študijných materiálov organizovaných tak, aby čo najlepšie umoţňovali samostatné
štúdium,
nízke, takmer nulové poţiadavky na ubytovanie a stravu alebo cestovné,
nízke nároky na počty učební a s tým súvisiace prevádzkové náklady,
nízke pracovné úväzky tútorov,
ľahšia dostupnosť pre hendikepovaných študentov,
veľmi jednoduchá inovácia textov a zavádzanie nových poznatkov.
eLearning však prináša aj niekoľko nevýhod, ktoré je treba spomenúť a brať do úvahy pri jeho
nasadení a snaţiť sa ich eliminovať:
nutnosť študenta disponovať softvérovým a hardvérovým vybavením,
slabá uţívateľská schopnosť pri práci s elektronickými nástrojmi,
skepsa voči pouţívaniu nových technológií,
obmedzená miera pouţitia elektronického vzdelávania (nie je moţné úplné
nahradenie klasického výukového procesu),
slabý výukový potenciál v oblasti praktickej výučby,
a iné.
eLearning bude poskytovať nasledujúce základné sluţby:
Poskytnutie zoznamu vzdelávacích tém eHealth
Výber témy zo zoznamu vzdelávacích tém eHealth
Absolvovanie štúdia vybranej vzdelávacej témy eHealth
Absolvovanie testov po ukončení štúdia vybranej témy
Vydanie certifikátu po úspešnom absolvovaní príslušných testov
Informovanie sa o aktuálnom stave vlastného štúdia
Informovanie sa o certifikátoch dosiahnutých v rámci vzdelávania prostredníctvom
eLearningu
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Informovanie
sa
o podmienkach
prostredníctvom eLearningu

a moţnostiach

ďalšieho

vzdelávania

3.39.1. Vzdelávanie lekárov a PZS
Vzdelávanie lekára je celoţivotný proces. Dnešná doba poskytuje mnoţstvo technologických
pomôcok, ktoré je nutné do tohto procesu začleniť a zefektívniť tak celý proces vzdelávania.
Pre najjednoduchšiu implementáciu eLearning do vzdelávania je začleniť ho uţ v rámci výuky
na lekárskych fakultách ako predgraduálneho vzdelávania. Študent medicíny stotoţnený
s pouţívaním technologických prostriedkov uţ ako lekár vykonávajúci prax bude tieto nástroje
vedieť pouţívať omnoho ľahšie. Ďalším významným dôvodom pre zavedenie eLearning do
vzdelávania je potreba rozhľadu lekára v súčasných trendoch vykonávania lekárskej praxe.
V tejto oblasti bude eLearning veľmi nápomocný. Výmena skúseností a znalostí medzi PZS
bude taktieţ formou elektronického vzdelávania realizovaná omnoho ľahším, prístupnejším
spôsobom. V súčasnej dobe lekári navštevujú v rámci kontinuálneho vzdelávania rôzne
odborné prednášky, konferencie a sympóziá, čo je hlavne časovo náročné. Je teda moţnosť
sprístupniť tieto odborné informácie formou pouţívania internetu, taktieţ v rámci eLearning.
Vzdelávanie lekára (a iných PZS) je celoţivotný proces, ktorý je moţné kategorizovať do
nasledujúcich foriem:
pregraduálne vzdelávanie,
postrgraduálne vzdelávanie,
kontinuálne vzdelávanie.
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Obr. č.49:

Profil vzdelávania lekára

V EÚ funguje vzdelávanie v týchto troch formách. Hodnotí sa systémom kreditov.
V pregraduálnom vzdelávaní kredity umoţňujú prestupy z fakulty na fakultu, je to zameniteľná
jednotka, poslucháč si môţe vybrať aké a koľko chce kreditov (kaţdý predmet má určitý počet
kreditov). Napríklad internista si vyberá menej všeobecných predmetov a čo najviac
internistických, za ktoré mu narastá počet kreditov. U nás tento systém zaviedla farmaceutická
fakulta a potom aj lekárske fakulty. Na lekárskych fakultách je pomerne zloţitá štruktúra
predmetov a zavádzanie kreditov je náročnejšie. V EÚ sa kreditmi hodnotia postgraduálne
a kontinuálne vzdelávanie, pretoţe popri internom hodnotení význam nadobúda medzinárodné
hodnotenie a porovnávanie vzdelávania.
V decembri 2005 bola na Slovenku zaloţená Slovenská spoločnosť pre medicínske
vzdelávanie pri Slovenskej lekárskej komore. Zaloţená bola za účelom:
zlepšenia informovanosti vo všetkých otázkach vzdelávacieho procesu v
pregraduálnom, doktorandskom, postgraduálnom a celoţivotnom štúdiu medicíny,
zlepšenia kvality, optimalizácie a transparentnosti medicínskeho vzdelávacieho
procesu v celom jeho spektre, jeho vzájomnej priechodnosti a porovnateľnosti jeho
kvality v národnom a európskom priestore,
podpory domácej a medzinárodnej spolupráce a mobilít v uvedenej oblasti,
zaloţenia fóra študentov a lekárov, pedagógov pre výmenu názorov v oblasti
medicínskeho vzdelávania, vedy, lekárskeho umenia, etiky, medicínskeho práva a
zdravotníckej starostlivosti,
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zvýšenia pocitu stavovskej prináleţitosti od obdobia pregraduálneho štúdia,
poskytnutia informácií a sluţieb svojim členom, ktoré uľahčia ich štúdium a
profesionálny rast.

3.39.2. Kontinuálne vzdelávanie (CME)
Medicínske povolanie má poţiadavku sústavného vzdelávania s poţiadavkou udrţiavania
medicínskych znalostí a zručností na úrovni doby. Osobný profesný rozvoj začína prijatím na
štúdium medicíny a pokračuje atestáciami so získaním príslušných certifikátov či licencií, by
mal pokračovať nepretrţitým vzdelávaním. V minulosti bolo CME, ako morálny a etický aspekt
ponechané na rozhodnutí lekára. Pri súčasnom explozívnom raste diagnostických a
liečebných metód a moţnosti migrácie lekárov sa vo svete dostáva do popredia otázka nielen
udrţania, ale aj zvyšovania kvality a kontroly CME. Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) je
členom Únie Európskych medicínskych špecialistov (UEMS), ktorá v rámci Európskej únie
zabezpečuje koordináciu v postgraduálnom a kontinuálnom vzdelávaní lekárov. Prvé
konkrétne realizačné kroky uskutočnila Slovenská lekárska komora (SLK) a Asociácia
súkromných lekárov (ASL) spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) v roku 1997.
Výsledkom bolo zaloţenie Slovenskej akreditačnej rady pre CME (SACCME), ktorá sa
skladala zo zástupcov SLK, SLS, SZU, Asociácie lekárskych fakúlt (ALF) a ASL. SACCME
vznikla v spolupráci a po dohode s Európskou akreditačnou radou (EACCME). V spolupráci s
MZ SR sa postupne podarilo upraviť hlavné zásady a kritériá prideľovania kreditov tak, aby
boli v súlade s EACCME. O postupnom budovaní dôvery lekárov v SACCME svedčí výrazný
vzostup kreditovaných podujatí. V roku 2004 boli pridelené kredity na 133 podujatí a v roku
2007 uţ na 839 vedecko-vzdelávacích akcií.

3.39.3. Problémy vzdelávania
Ako bolo spomenuté vyššie, elektronické vzdelávanie a iné pokroky v oblasti vzdelávania so
sebou prinášajú mnohé problémy a otázky. V súčasnosti rezonuje v Európe v súvislosti so
sústavným vzdelávaním lekárov niekoľko základných otázok:
má byť dobrovoľné, riadené stavovskou organizáciou alebo nariadené zo zákona,
ako merať účinnosť vzdelávania,
z akých prostriedkov má byť hradené (najmä ak je nariadená povinná forma zo
zákona),
kto má povinnosť a/alebo je oprávnený poskytovať vzdelávacie aktivity, atď.
Tieto otázky sú diskutované na odborných konferenciách v európskom priestore. Príklad si EÚ
berie z rozvinutých systémov elektronického vzdelávania v USA. Na Slovensku sa
problematike vzdelávania venuje aj vláda, kde formou programových vyhlásení formuje ďalšie
kroky v podpore vedomostnej a informačnej spoločnosti.

3.39.4. Vzdelávanie občanov (najmä oblasť verejného zdravotníctva,
prevencia)
Vzdelávanie občanov v oblasti starostlivosti o ich zdravie realizuje Úrad verejného
zdravotníctva SR rôznymi formami. Poskytuje informácie o zdravom ţivotnom štýle, prevencii
a faktoroch ktoré prispievajú k zdraviu občana. Verejnosti sprostredkováva informácie
formami:
Národné programy zdravia
Webová stránka
– epidemiologické informácie
– ţivotné prostredie
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–
–
–
–

zdravý ţivotný štýl
varovanie pouţitia nebezpečných výrobkov
nákazlivé choroby, epidémie, očkovania, preventívne prehliadky
atď.

Pri vzdelávaní občanov v rámci verejného zdravotníctva ide hlavne o rady ako predchádzať
civilizačným chorobám, ako vylepšiť svoj ţivotný štýl, aké sú hlavné rizikové faktory, dôsledky
a poruchy zdravia súvisiace s nesprávnym ţivotným štýlom. Ďalej poskytuje informácie
o platnej legislatíve, strategických dokumentoch a dôleţitých materiáloch v oblasti
zdravotníctva.

246

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

3.39.5. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.50:

Závislosť komponentu eLearning v eHealth od ostatných komponentov eHealth
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3.40. IT v nových oblastiach medicíny
V oblasti výskumu a vývoja predstavujú rámcové programy (Framework Programmes) hlavný
nástroj podpory vzniku Európskeho výskumného priestoru (European Research Area - ERA).
V súčasnosti je od 1. 1. 2007 platný Siedmy rámcový program (Seventh Framework
Programme – FP7).
Európska komisia (EC) sa ešte v predchádzajúcom Šiestom rámcovom programe venovala
oblasti výskumu a technologického vývoja.

3.40.1. Genomika
Genomika – je relatívne nový, biologický odbor, ktorý má za úlohu vedecké štúdium genómu
(genetická informácia zakódovaná v DNA) jednotlivých organizmov. Na rozdiel od genetických
odborov má za úlohu porozumieť vlastnostiam študovaného genómu v celku. Genomika sa
zaoberá predovšetkým štúdiom komplexných ochorení, u ktorých sa predpokladá účasť
väčšieho počtu génov a faktorov ţivotného prostredia, napr.: astma, kardiovaskulárne či
nádorové ochorenia. Medzi hlavné nástroje pouţívané genomikou patrí bioinformatika,
genetická analýza, sledovanie génovej expresie a štúdium funkcie génov.
Bioinformatika - je hraničná disciplína viacerých vedných odborov: informatiky, biochémie a
aplikovanej matematiky. Bioinformatika rieši biologické problémy zvyčajne na molekulárnej
úrovni.
V rámci odboru bioinformatika existuje mnoho špecializovaných databáz, ktoré zhromaţďujú
rôzne druhy biologických dát. Primárne databázy obsahujú informácie o primárnych
štruktúrach (sekvenciách) nukleových kyselín a proteínov. Sekundárne databázy obsahujú
informácie o sekvenciách z primárnych databáz. Týka sa to predovšetkým proteínových
sekvencií. Ďalšie špecializované databázy:
PATHWAY – databáza biochemických dráh a molekulových interakcií
PDB – databáza 3D štruktúr biomakromolekúl
OMIM – databáza ľudských génov a genetických ochorení
Medline – databáza bibliografických zdrojov z oblasti biomedicínskych vied
V rámci Šiesteho rámcového programu EC stanovila na roky 2002-2006 tieto prioritné
tematické oblasti výskumu:
pokročilá genomika (napr. proteionická, štrukturálna genomika, bioinformatika) a
jej aplikácie pre zdravie (vývoj nových diagnostických a liečebných nástrojov),
aplikácia genomiky v boji proti rakovine, degeneratívnym chorobám nervového
systému, kardiovaskulárnym chorobám a výnimočným ochoreniam.
Slovensko v rámci prijatého dokumentu „Návrh na prioritné okruhy vedecko-výskumnej
problematiky slovenského zdravotníctva na r. 2008-2011: Zoznam podporovaných oblastí na r.
2008“ sa v bode VIII. venuje problematike genomiky a proteomiky.
Rozvoj molekulovej medicíny podobne ako v krajinách Európskej Únie patrí k prioritám
slovenského medicínskeho výskumu. Dôleţitou úlohou naďalej ostáva:
vybudovanie silnej infraštruktúry a podpora aplikovania poznatkov molekulárnej
medicíny do prevencie, diagnostiky a terapie,
vybudovanie základov personálnej medicíny,
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vytvorenie účinných bioinformačných prostriedkov pre spracovanie a interpretáciu
stále narastajúceho mnoţstva genómových údajov a ich sprístupnenie odborníkom
v pouţiteľnej forme.
Medzi prioritne podporované oblasti medicínskej genomiky na Slovensku patrí:
molekulová biológia a genetické faktory v diagnostike, prognóze, prevencii a liečbe
závaţných
multifaktoriálne
podmienených
ochorení
(kardiovaskulárne,
cerebrovaskulárne, respiračné, diabetes, nádorové, neurologické, psychické a
pod.),
vybudovanie a podpora klinickej a výskumnej základne v oblasti prevencie
a medzigeneračného prenosu génových či genómových anomálií,
vybudovanie a prepojenie informačnej siete medicínskych, molekulárnobiologických a genetických pracovísk,
harmonizácia uţ existujúcich databáz,
vyuţitie génových manipulácií u cicavcov pri štúdiu patogenézy ľudských ochorení,
podpora výskumu v oblasti biotechnológií a nanotechnológií,
zhodnotenie rizík a benefitov vyuţitia nanomateriálov.

3.40.2. Samoobsluţné zdravotné sluţby
Samoobsluţné zdravotné sluţby definuje Strategický cieľ C4: „Podpora nových procesov a
foriem zdravotnej starostlivosti“ (telemedicína, diagnostika, monitoring, terapia, vrátane
telepreskripcie – predpisovanie liekov na diaľku) ako:
Diagnostika pacienta diagnostickými (expertnými) systémami
Monitoring stavu pacienta a jeho liečby
Prehľad terapie prístupný lekárovi aj pacientovi
Predpisovanie liekov na diaľku (predpisovanie liekov pre chronicky chorých
pacientov, kde nebude nutné navštevovať lekára/automatické znovu predpísanie
liekov, atď.)
Pri samoobsluţných formách zdravotnej starostlivosti sa výrazne skráti čas odborníka
potrebný na vyšetrenie alebo stanovenie diagnózy. Taktieţ pacient získa aktívnejší prístup
k starostlivosti o svoj zdravotný stav.
V súčasnosti takéto systémy na Slovensku zatiaľ nenašli praktické uplatnenie. Poskytovanie
samoobsluţných sluţieb silne závisí od technického rozvoja a jeho dostupnosti pre verejnosť.

3.40.3. On-line dohľad nad diagnostikou a liečbou
Strategický cieľ C4: „Podpora nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti“ definuje online monitoring ako obmedzovanie moţnosti chybných rozhodnutí lekára pri diagnostike, pri
predpisovaní liekov a liečebnom postupe monitoringom v rámci ePreskripcie a dohľadu nad
poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.
Moţné nástroje na realizáciu tohto cieľa sú:
Pouţitie expertných a znalostných systémov
Pouţitie Evidence Based Medicine.

3.40.4. Nanotechnologické aplikácie
Nanotechnológia - sa zaoberá presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov.
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V rámci Šiesteho rámcového programu EC stanovila tieto prioritné tematické oblasti
výskumu:
nanotechnológie a nanovedy (medzioborový výskum nanotechnológií, inţinierske
technológie v nanometrovej mierke pre výrobu materiálov a súčastiek, aplikácie
nanotechnológií v oblasti zdravia, chemie, energetike, ochrane ţivotného
prostredia, elektroniky,
multifunkčné materiály (rozvoj inteligentných materiálov s vysokou pridanou
hodnotou v oboroch dopravy, energetike, biomedecíne),
nové procesy a zariadenia (systémový prístup pri zaobchádzaní s odpadkami a
zvládnutie rizík, rozvoj systémov optimalizujúcich ţivotnosť systémov, výrobkov a
sluţieb).
Príklady aplikácií nanotechnológií v zdravotníctve:
miniaturizované diagnostické nástroje, ktoré moţno implantovať za účelom
včasného rozpoznania choroby,
povlaky na báze nanotechnológie, ktoré môţu zlepšiť bioaktivitu a biokompatibilitu
implantátov,
samoorganizujúce sa štruktúry - „lešenia“ dláţdiace cestu pre nové generácie
tkanivového inţinierstva a biomimetických materiálov, pričom z dlhodobého
hľadiska dávajú nádej na syntetizáciu náhradných orgánov,
nové systémy pre cielené zavádzanie liekov a nasmerovanie nanočiastočiek do
nádorových buniek, aby ich mohli liečiť, napr. prostredníctvom zahrievania, atď.
Lekárske a biotechnologické obory vyuţívajúce nanotechnológie:
lekárska diagnostika, biosenzory,
bioimplantáty,
kryonika (kryobiológia a kryonika sú vedné odbory, ktoré sa zaoberajú moţnosťami
uchovania a konzervácie tkanív, tak, aby v budúcnosti bolo moţné tieto tkanivá
nejakým spôsobom opäť pouţiť),
biočipy (DNA čipy a DNA počítače)
Strategický dokument EC „Smerom k európskej stratégii pre nanotechnológie“ z roku 2004
pojednáva o stave vývoja nanotechnológií v EÚ ale aj vo svete. Popisuje definíciu a účel
týchto aplikácií, poskytuje návod pre rozvoj tejto oblasti: „Aby sa urýchlil vývoj nanovied aj
nanotechnológií, dôleţité sú investície do rozsiahlej palety vyspelých zariadení, nástrojov a
vybavenia. V dôsledku interdisciplinárneho a zloţitého charakteru o investíciu do takejto
infraštruktúry sa často musia deliť organizácie na miestnej, regionálnej, národnej a súkromnej
úrovni.“. Upozorňuje tieţ na moţné riziká, ktoré so sebou pouţitie nanotechnológií prináša:
„Nanotechnológiu treba rozvíjať bezpečným a zodpovedným spôsobom. Treba dodrţiavať
etické princípy a vedecky preštudovať potenciálne zdravotné, bezpečnostné alebo
environmentálne riziká, okrem iného aj v záujme prípravy prípadnej regulácie. Musia sa
preskúmať a vziať do úvahy vplyvy na spoločnosť“. V rámci odporúčania postupu na vývoj
nanotechnologických aplikácií pojednáva o cestovných mapách: “Takzvané „cestovné mapy“
rozvoja technológií predstavujú prostriedok definovania a vyhodnocovania pokroku v
nanotechnológii a pokračovania ich prenikania do zrelších fáz priemyselného rozvoja. Proces
prípravy cestovných máp je uţitočný sám osebe, pretoţe si vyţaduje od zainteresovaných
subjektov vzájomnú interakciu a úvahu o moţných vývojoch, výzvach, vplyvoch a budúcich
potrebách. Všeobecná cestovná mapa pre nanotechnológiu nie je však reálna, pretoţe daná
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oblasť je príliš rozsiahla. Namiesto toho by sa mali pouţiť cestovné mapy v trhových
sektoroch, ktoré uţ dosiahli dostatočnú zrelosť. Pripravuje sa niekoľko cestovných máp, pre
ktoré je hodnotný príspevok inštitúcií, ako napríklad Institute of Prospective Studies (Ústav pre
perspektívne štúdie, IPTS) pôsobiaci v rámci Spoločného výskumného centra.“
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3.40.5. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.51:

Závislosť komponentu IT v nových oblastiach medicíny od ostatných
komponentov eHealth
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3.41. Výskum a vývoj v oblasti eHealth
Európska únia podporuje výskum v oblasti zdravotníctva uţ takmer dve desaťročia.
Technológie vyvinuté v stovkách úspešných projektov prispievajú k zlepšovaniu zdravotnej
starostlivosti v mnohých oblastiach. Priority financovania výskumu v programe eHealth
európskou úniou sú obsiahnuté v aktuálnom siedmom rámcovom projekte – 7. RP.
Úplný názov 7. RP je „Siedmy rámcový program pre výskum a technický rozvoj“. Bude trvať
sedem rokov od roku 2007 do roku 2013. Na program je vyčlenený celkový rozpočet vyše 50
miliárd euro. Predstavuje výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim 6. rámcovým
programom, čo je dôsledok vysokej priority výskumu v Európe. Financie 7. RP budú z väčšej
časti vynaloţené na granty pre výskumných pracovníkov a organizácie v celej Európe i mimo
nej, na spolufinancovanie technologického rozvoja a demonštračných projektov. Granty sú
prideľované na základe výziev na predkladanie projektov a vzájomného profesionálneho
preskúmania, ako i v rámci silnej konkurencie. Priority siedmeho rámcového programu sú
zhrnuté v šiestich špecifických programoch:
Spolupráca (aplikovaný výskum)
Nápady (základný výskum)
Ľudia (ľudský potenciál)
Kapacity (špecifické cieľové skupiny, medzinárodná spolupráca)
Euratom (jadrová energia)
Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre - JRC)
Z pohľadu výskumu a vývoja v oblasti eHealth je z týchto programov najdôleţitejší program
„Spolupráca“, ktorého jedna tematická oblasť sa špecificky orientuje práve na zdravie. V rámci
tohto programu sa podpora výskumu bude poskytovať pre projekty medzinárodnej spolupráce
v Európskej únii i za jej hranicami. V 10 tematických oblastiach zodpovedajúcich rozhodujúcim
oblastiam vedy a výskumu bude tento program posilňovať pokrok v znalostiach a v
technológii. Zámerom tematického programu zdravotníckeho výskumu je zlepšenie
zdravotného stavu európskych občanov a zvyšovanie a posilňovanie konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity európskych priemyselných odvetví a podnikov súvisiacich so
zdravotníctvom. Budú sa riešiť aj globálne zdravotnícke problémy, ako sú novovznikajúce
epidémie. Európska spolupráca s rozvojovými krajinami umoţní rozvíjať výskumné kapacity
týmto krajinám.
Spoločné výskumné centrum je generálnym riaditeľstvom Európskej komisie. Tvorí ho sedem
výskumných ústavov v piatich členských krajinách Európskej únie. Spoločné výskumné
centrum je útvar Európskej komisie, ktorý slúţi ako referenčné centrum pre vedu a technológiu
Únie.
Jednou z tém 7. RP je oblasť informačných a komunikačných technológií (Information and
communication technologies – ICT). ICT téma obsahuje sedem výziev. Zameraním piatej
výzvy je udrţateľná a osobná zdravotná starostlivosť, pod ktorou je zachytený súčasný
eHealth výskum. Výskum je zameraný na vytvorenie inteligentného prostredia, v ktorom môţe
byť monitorovaný a riadený zdravotný stav ľubovoľného jednotlivca, čo bude pomáhať
zdravotným profesionálom pri riešení hlavných zdravotných problémov. Práca na piatej výzve
je zameraná na:
Osobné zdravotné systémy (Personal Health Systems – PHS) – rozpočet 70 mil.
euro.
Bezpečnosť pacienta (Patient Safety – PS) – rozpočet 30 mil. euro.
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Virtuálny fyziologický človek (Virtual Physiological Human – VPH) – rozpočet 72
mil. euro.
Hlavným zdrojom informácií o programe FP7 je sluţba CORDIS (Community Research and
Development Information Service for Science, Research and Development). CORDIS má tieto
tri úlohy:
Umoţniť spoluúčasť na aktivitách európskeho výskumu.
Zvýšiť vyuţitie výsledkov výskumu s dôrazom na kritické oblasti európskej
konkurencieschopnosti.
Pomáhať rozšíriť vedomosti zvyšovaním úrovne inovácií a podporovaním
spoločenského prijatia nových technológií.
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3.41.1. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.52:

Závislosť komponentu Výzkum a vývoj v oblasti eHealth od ostatných
komponentov eHealth
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3.42. Viacnásobné vyuţitie tokenu v eHealth
Zavedenie tokenu v systéme elektronického zdravotníctva bude mať niekoľko moţných
pouţití, ktoré sú uvedené v popise tohto komponentu. Z tohto dôvodu sa jeho implementácia
stáva efektívnym a jeho prínosy sa znásobia počtom oblastí, v ktorých sa implementuje.

3.42.1. Identifikácia a autentizácia
Elektronický preukaz poistenca bude primárne slúţiť na jednoznačnú identifikáciu poistencov
zdravotných poisťovní v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Výhodou identifikácie
a autentizácie pomocou elektronického preukazu oproti jeho papierovej podobe je moţnosť
overenia informácií okrem ich vizuálnej podoby (vytlačené na preukaze) aj v digitálnej forme
(uloţené v pamäti).

3.42.2. Autorizácia pre elektronický podpis
Elektronický token môţe ďalej slúţiť aj na autorizáciu, t.j. v rámci PKI (Public Key
Infrastructure) bude:
plniť funkciu bezpečného úloţiska súkromného kľúča a certifikátu s verejným
kľúčom,
jednoznačne identifikovať poistenca na základe verejného kľúča,
generovať ZEP na základe súkromného kľúča (v spolupráci s príslušným SW).

3.42.3. Rozšírená funkcionalita
EDS / subEHR
Na elektronickom tokene by mali byť uloţené aj údaje potrebné pri poskytnutí
neodkladnej zdravotnej starostlivosti (EDS – Emergency Data Set) a čiastkové
údaje z elektronického záznamu pacienta (subEHR). Vzhľadom na citlivosť údajov
obsiahnutých uţ aj v tejto mnoţine a na princíp PKI infraštruktúry (v prípade
kódovania údajov sa k nim PZS nedostane bez toho, aby sa dostal k privátnemu
šifrovaciemu kľúču PrZS prostredníctvom pripojenia sa do internetu), bude
potrebné identifikovať podmnoţinu údajov, ktoré budú môcť byť sprístupnené bez
šifrovania a zahrnúť ju do manaţmentu súhlasov PrZS. Celý elektronický
zdravotný záznam (EHR - Electronic Health Record) bude prístupný
prostredníctvom uloţeného identifikátora EHR po úspešnej autentizácii poistenca a
lekára voči Národnému zdravotnému portálu (NZP).
ePreskripcia
V rámci elektronickej preskripcie bude elektronický token okrem identifikácie PrZS
u lekára pri diagnostike a preskripcii a u lekárnika pri výbere liekov slúţiť aj na
uloţenie identifikátora príslušného lekárskeho predpisu, prípadne na uloţenie
celého receptu.
Darcovstvo krvi
Pre účely darcovstva krvi môţe byť na elektronickom tokene zapísaný identifikátor
darcu, ďalšie informácie (krvná skupina, počet odberov apod.) bude moţné
pomocou tohto identifikátora získať z Národného registra darcov krvi
prostredníctvom NZP (predpokladom je prepojenie spomínaného registra
s ostatnými súvisiacimi registrami).
v eGovernmente aj ako OP
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Pri plánovaní nahradenia súčasných občianskych preukazov elektronickými
v rámci projektu eGovernment je potrebné zváţiť moţnosť zlúčenia OP
s elektronickým preukazom poistenca, čo by viedlo jednak k zníţeniu nákladov na
takúto výmenu, zároveň by to pravdepodobne uvítali aj občania (menší počet
potrebných preukazov).

3.42.4. Vizualizácia a identifikačné údaje
V prípade, ţe elektronický token bude plniť kumulované funkcie uvedené vyššie (preukaz
poistenca, OP), je nutné vyriešiť otázku jeho vizualizácie. Okrem fotografie by mal obsahovať
okom čitateľné základné údaje o drţiteľovi pre účely pouţitia ako OP, ak bude integrovaný aj
s EHIC (pozri bod 3.42.5), grafická podoba by mala korešpondovať s týmto preukazom.
Okrem okom čitateľných prvkov spomínaných v predchádzajúcom odseku môţe byť súčasťou
grafickej reprezentácie aj čiarový kód, ktorý reprezentuje identifikačné číslo vlastníka
elektronického preukazu a bude pouţitý v procese identifikácie a autentizácie.
Biometrickým údajom je údaj fyzickej osoby, na základe ktorého je jednoznačne a
nezameniteľne určiteľná, napr. odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej
kyseliny, profil deoxyribonukleovej kyseliny. Uloţením takýchto údajov v elektronickom
preukaze poistenca by sa zvýšila ochrana pred sfalšovaním a zneuţitím.

3.42.5. Integrácia s EHIC
EHIC (European Health Insurance Card) umoţňuje občanom krajín EÚ a Švajčiarska, aby im
bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte zadarmo, resp. za zníţené
poplatky, ak sa táto starostlivosť stane nevyhnutnou počas návštevy tohto štátu (napr. kvôli
chorobe alebo nehode), alebo z dôvodu chronického ochorenia, ktoré vyţaduje starostlivosť
(ako napr. obličková dialýza).
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3.42.6. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.53:

Závislosť komponentu Viacnásobné využitie tokenu v eHealth od ostatných
komponentov eHealth
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3.43. Integrácia s eGovernment
V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKVS) boli definované základné
komponenty architektúry eGovernmentu, ktoré by mali byť pouţívané viacerými ISVS pri
elektronickej forme výkonu správy. Sú to:
Elektronická identifikačná karta:
– Navrhovaným riešením pre elektronickú identifikačnú kartu je občiansky
preukaz formátu EÚ s elektronickým čipom obsahujúcim elektronické
identifikačné údaje s moţnosťou uchovávať zaručený elektronický podpis
(ZEP).
– Navrhované technologické riešenie dátovej štruktúry čipu pokrýva
nasledovné štruktúry pre:
– zaručený elektronický podpis - s moţnosťou uloţenia komponentov
pre zaručený elektronický podpis. Ide o nasledovné komponenty:
privátny kľúč, kvalifikovaný certifikát verejného kľúča, koreňový
certifikát akreditovanej certifikačnej autority.
– klientský certifikát - pre uloţenie komponentov certifikátu určeného
pre vzájomné overenie čipu a aplikácie alebo aj pre vytvorenie SSL
spojenia;
– identifikátor fyzickej osoby a osobné údaje stanovené príslušným
predpisom, vrátane osobitných záznamov z občianskeho preukazu;
– iné dátové objekty - v závislosti od poţiadaviek iných štátnych
inštitúcií so zohľadnením pamäťovej kapacity čipu.
Základné identifikátory:
– Identifikátor fyzických osôb (náhrada rodného čísla)
– Identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Základné číselníky
Základné registre:
– Register fyzických osôb
– Register právnických osôb a podnikateľov
– Register priestorových informácií (priestorové informácie definované
smernicou INSPIRE 2007/2/EC)
– Register adries
Základné prístupové komponenty:
– Ústredný portál verejnej správy (internet)
– Kontaktné centrum (telefón)
– Integrované obsluţné miesto (osobne)
Spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy:
– Identity and Acces Management - registrácia, autentifikácia a autorizácia;
– Platobný modul - realizácia platby;
– eDesk modul - evidencie komunikácie (podaní a výstupov);
– Notifikačný modul - zasielania notifikácií;
– Modul elektronického doručovania - doručovanie výstupu sluţby;
– eForm modul - vyplnenie a podanie elektronického formulára;
– Modul centrálnej elektronickej podateľne - overenie elektronického podpisu
podania a vystavenie potvrdenia o prijatí podania;
– Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov zabezpečenie dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych
záznamov.
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V súlade so Stratégiou informatizácie verejnej správy28, ako aj princípom hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami29 je ţiaduce, aby
hore uvedené základné komponenty architektúry eGovernment, prípadne ich infraštruktúry boli
v maximálnej moţnej miere vyuţité aj v programe eHealth.

28
29

schválená Uznesením Vlády SR č. 131/2008 z 27. februára 2008
§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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3.43.1.
Závislosť komponentu od ostatných komponentov
eHealth

265

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 2 – Vyhodnotenie komponentov programu eHealth

Obr. č.54:

Závislosť komponentu Integrácia s eGovernment od ostatných komponentov
eHealth
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3.44. Celospoločenská akceptácia a mediálna podpora
Program eHealth predstavuje komplexnú zmenu v oblasti zdravotníctva, ktorá ovplyvní
kaţdého občana Slovenskej republiky. Pre drvivú väčšinu ľudí predstavuje táto zmena
v procesoch, činnostiach a sluţbách pozitívne zmeny a prínosy. Pre istú časť ľudí predstavujú
zmeny vo všeobecnosti porušenie stereotypu, psychický tlak alebo nutnú zmenu návykov po
zavedení zmien do praxe. Tieto faktory spôsobujú negatívne zmýšľanie ľudí o týchto zmenách
a sťaţujú samotné zavádzanie zmien do praxe a to aj napriek kladnému charakteru týchto
zmien. Pre kaţdý projekt a program, ktorý predstavuje zmeny či v pracovnej náplni ľudí alebo
inej oblasti kaţdodenného ţivota, je nesmierne dôleţité aby bol kladne prijatý skupinou ľudí,
ktorých tieto zmeny ovplyvnia.
Na získanie celospoločenského konsenzu je nevyhnutná verejná obojstranná diskusia a práca
s verejnosťou, resp. sústavná a systematická komunikácia zaloţená na úplných a pravdivých
informáciách s vybranými cieľovými skupinami, vybraným spôsobom a prostriedkami, aby
vytvárala pozitívne vzťahy. Cieľom by malo byť budovanie povesti na základe:
pozitívneho vnímania,
dôveryhodnosti,
súladu,
vzájomného pochopenia.
To všetko za pomoci pravdivých informácií. Je pritom potrebné dodrţiavať zásady
komunikácie, medzi ktoré patria:
pravdivosť poskytovaných informácií,
snaţiť sa problémy riešiť nie reakciou, ale ešte skôr akciou,
zvládať kritické situácie,
poskytovať maximum informácií o situácií,
dodrţiavať systematickosť práce,
všetko dopredu dlhodobo plánovať,
objektívnosť a neskresľovanie.
Úlohy práce s verejnosťou sú:
vytvárať pozitívny imidţ,
zaujať cieľovú skupinu,
zvýšiť informovanosť verejnosti,
motivovať pracovníkov,
odbúravať prekáţky,
tvoriť a meniť postoje k programu.
Budovanie pozitívnych vzťahov formou práce s ľuďmi je dlhodobý proces. Je potrebné
vychádzať zo situačnej analýzy. Veľmi dôleţitou fázou je plánovanie, to pozostáva okrem
iného z vytýčenia cieľov, identifikácie cieľových skupín, vytvorenia stratégie, odhadnúť
potrebné prostriedky a čas, pripraviť akcie a rozpočet. V danom prípade je moţné definovať
nasledujúce cieľové skupiny:
občania,
zdravotnícky pracovníci,
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politici,
zdravotné poisťovne,
ostatní.
Kaţdá cieľová skupina je špecifická a vyţaduje si osobitný prístup, preto je nutné zvoliť
vhodnú komunikačnú stratégiu pre kaţdú z nich.
Aţ po úspešnom zvládnutí plánovania je čas na realizáciu. Uskutočňujú sa rôzne kampane,
udalosti, rozhovory a zverejňujú sa informačné materiály. Je nutné zvýšiť povedomie členov
jednotlivých cieľových skupín o programe eHealth. Veľký význam bude mať aj pilotná
nemocnica tohto projektu, na ktorej sa otestuje navrhnutý systém. Testovanie sa zúčastnia
všetky cieľové skupiny a kaţdý si môţe v praxi vyskúšať pripravovaný nový systém.
Záverečnú fázu predstavuje vyhodnotenie celej aktivity, zisťovanie a zber štatistických údajov,
na získanie prehľadu o úspešnosti a následnom zlepšení tejto činnosti.
Prostriedky, ktoré sa dajú vyuţiť na realizáciu môţme rozdeliť na dve skupiny. Prvou sú
interné prostriedky, teda priamy styk, mítingy, schôdzky, konferencie, ďalej rôzne vývesky
a obeţníky ale aj správy, prospekty a noviny. Druhú skupinu tvoria média a realizáciu riešime
formou tlačových a novinových správ, odborných článkov, rozhovorov, diskusných relácií,
vystúpení ale napríklad aj sponzoringom.
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3.44.1. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.55:

Závislosť komponentu Celospol. akceptácia a mediálna podpora od ostatných
komponentov eHealth
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3.45. Informatizácia subjektov v rezorte zdravotníctva
3.45.1. Strategické dokumenty
Opora pre informatizáciu zdravotníctva je zakotvená v nasledujúcich strategických
dokumentoch:
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (júl 2006)
Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 –
2008 (december 2006)
Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 – 2010 (4. júl 2007)
Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti
zdravotníctva na Slovensku (16. júl 2008)

3.45.2. Inštitucionálne zabezpečenie
V súčasnosti sú na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) činné v oblasti
informatizácie zdravotníctva:
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) – organizuje, riadi a realizuje výkon národných
eHealth aktivít
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - účelová organizácia
podriadená OI

3.45.3. Informatizácia Ministerstva zdravotníctva SR ( MZ SR)
MZ SR prostredníctvom Odboru informatiky v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje koncepciu
štátnej politiky v oblasti zdravotníckej informatiky a rozvoja informačných a komunikačných
technológií v rezorte zdravotníctva, rozvoj a integráciu informačných systémov na ministerstve.
Odbor informatiky zabezpečuje na MZ SR prevádzku a správu nasledujúcich systémov:
KARIS - komplexný administratívno – riadiaci informačný systém,
LOTUS NOTES (LN) - SW prostredie určené pre pracovné skupiny, ktoré
umoţňuje efektívnu spoločnú administratívnu prácu,
aplikačné programové vybavenie - 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,
koncový uzol vládnej siete GOVNET,
webová stránka ministerstva,
špecializované informačné systémy (napr. GIS).
V súčasnosti je na MZ SR pripojených 246 pracovných staníc a 9 serverov. Pouţívaná sieť
LAN je realizovaná štruktúrovanou kabeláţou s hviezdicovou topológiou.
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Od júna 2007 sa realizuje úvodná fáza projektu inovácie programových, technických
a komunikačných prostriedkov na MZ SR a v NCZI, za účelom zlepšenia ich prepojiteľnosti,
zlepšenia správy lokálnych sietí, prípravy na vyuţitie štatistických a ekonomických informácii
z dátových skladov a ďalšieho zvýšenia bezpečnosti.

3.45.4. Informatizácia Národného centra zdravotníckych informácií
(NCZI)
NCZI postupne buduje a prevádzkuje nasledujúce rezortné informačné systémy a vlastné
informačné systémy:
CenZIS – Centrálny zdravotnícky informačný systém, skladá sa z dvoch
susbsystémov
–
ISZI – Informačný systém zdravotníckych indikátorov
–
eŠTAZIS - Elektronický štatistický zdravotnícky informačný systém
KIS ARL - Kniţničný informačný systém Advanced Rapid Library
IS HUMAN - Informačný systém práce a mzdy (firma HOUR)
Ekonomický informačný systém – firma DATALOCK, vyuţíva moduly účtovníctvo
a majetok
CenZIS sa v NCZI buduje a prevádzkuje ako ťaţiskový informačný systém s celoslovenskou
pôsobnosťou. Dátový obsah CenZIS tvoria:
Centrálne administratívne registre (CR PoZS a CR ZP)
Výkazy zdravotníckej štatistiky
Hlásenia o zdravotnom stave
Národné zdravotné registre
NCZI na zabezpečenie informačných systémov prevádzkuje 160 PC s operačným systémom
MS Windows XP a balíkom kancelárskych programov MS Office, ktoré sú zapojené
v počítačovej sieti s prístupom na Internet.

3.45.5. Informatizácia Štátneho ústavu na 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 ţiadosti
klienta aţ po vydanie príslušného rozhodnutia. Pokrýva evidenciu väčšiny kľúčových
informácií, ktoré umoţňujú mať prehľad o stave úloh a operatívne analyzovať a riadiť pracovný
proces. Jeho súčasťou je aj aktuálny zoznam registrovaných liekov v Slovenskej republike a
ďalšie číselníky.
Internetová stránka ŠÚKL na báze flexibilného redakčného systému je koncipovaná ako
primárny prvok sprostredkovania elektronického kontaktu so svetom. Slúţi odbornej i laickej
verejnosti, ktorá v nich nájde informácie o aktivitách ŠÚKL, ako aj moţnosť interaktívneho
vyhľadávania informácií o registrovaných liekoch a ďalšie zoznamy (zdravotnícke pomôcky,
výdajne zdravotníckych pomôcok, lekárne, laboratóriá). V zmysle projektu eHealth sa ŠÚKL
snaţí implementovať interaktívny webový komunikačný nástroj na komunikáciu s klientom –
ţiadateľom, resp. drţiteľom registračného rozhodnutia.
Ďalšími oblasťami, ktorých agenda je spracovávaná elektronicky, sú:
registratúrna kniha,
evidencia úloh,
evidencia a schvaľovací proces riadených dokumentov,
evidencia inšpektovaných subjektov,
účtovníctvo,
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mzdy.
ŠÚKL na zabezpečenie informačných systémov prevádzkuje 180 pracovných staníc
s operačným systémom MS Windows (98, 2000, XP) a kancelárskym balíkom MS Office. PC
sú pripojené do siete, do ktorej sú pripojené aj regionálne kontrolné laboratóriá (Topoľčany,
Zvolen, Ţilina, Košice) a vysunuté pracovisko v Bratislave.

3.45.6. Informatizácia Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ÚDZS)
V roku 2007 ÚDZS uzatvoril zmluvu na dodávku komplexného informačného systému, ktorý
bude pokrývať všetky činnosti úradu, najmä v nasledujúcich oblastiach:
centrálny register poistencov,
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ÚDZS ako styčný orgán,
evidencia, správa a vymáhanie pohľadávok z udelených pokút.
Dokončenie budovania informačného systému s rozsiahlou databázou údajov je plánované
v roku 2009, kedy ÚDZS plánuje investovať do jeho zabezpečenia, ako aj softvérovo sa
pripraviť na zapojenie do projektu eHealth.
Portál ÚDZS slúţi na overenie aktuálneho poistného vzťahu a na zisťovanie nových kódov
lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti majú moţnosť registrácie pre vyuţitie rozšírených moţností
vyhľadávania poistných vzťahov - vyhľadávanie v histórii poistných vzťahov a dávkové
overenie poistných vzťahov.

3.45.7. Informatizácia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)
V roku 2005 sa začala realizovať komplexná rekonštrukcia pôvodného národného
informačného systému ISHEM zmenou koncepcie databázového prístupu z distribuovanej na
centrálnu tak, aby sa akceptovala kompatibilita so súčasnými hardvérovými a softvérovými
štandardami. Zároveň sa zmenil názov tohto systému na IS Úradov verejného zdravotníctva v
SR. Súčasný IS ÚVZ v SR má v sebe aplikované technológie, ktoré umoţnia prepojenie IS do
celonárodnej zdravotníckej informačnej siete.
Súčasnou prioritou je postupne zabezpečiť dobudovanie IS ÚVZ v SR na všetkých úrovniach
a vedných odboroch verejného zdravotníctva:
oblasť kontroly a ochrany zdravej výţivy,
oblasť kontroly a starostlivosti o mladú generáciu,
oblasť kontroly vplyvu faktorov ţivotného prostredia,
oblasť preventívneho pracovného lekárstva,
oblasť ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho ţiarenia,
oblasť sledovania a prevencie šírenia nákazlivých ochorení,
oblasť rozvoja aktivít podpory zdravia populácie,
oblasť administratívna a dokumentačná.
Implementácia uvedených modulov zatiaľ nebola moţná z dôvodu nepridelenia plánovaných
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
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ÚVZ SR získal v rámci riešenia projektu PHARE informačný systém EPIS na posilnenie
nepretrţitého dohľadu a kontroly prenosných ochorení.
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3.45.8. Závislosť komponentu od ostatných komponentov eHealth
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Obr. č.56:

Závislosť komponentu Informatizácia subjektov v RZ od ostatných
komponentov eHealth
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1

Východiská pre katalóg poţiadaviek a architektonický rámec eHealth
Údajová základňa eHealth

1.1

Údaje, s ktorými za bude v eHealth pracovať pochádzajú z viacerých zdrojov:
Údaje z jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu MZ (JRÚZ)
Údaje ďalších subjektov v rezorte aj mimo neho (viď nasledujúca kapitola)
Údaje v rámci EZKO
Elektronická zdravotná dokumentácia pacientov u PZS

Vymedzenie rozsahu a úrovne údajových základní

1.1.1
1. úroveň

Na tejto úrovni sa pracuje s údajovými základňami ako celkami v oblasti fungovania štátu
a starostlivosti o zdravie občanov.
Údajová základňa systému starostlivosti o zdravie občanov (ÚZ SSZO)
Mnoţina všetkých údajových základní subjektov zúčastnených v systéme poskytovania starostlivosti
o zdravie občanov (subjekty v rezorte MZ, PZS, ÚDZS, ZP, neziskové organizácie, občania ...) –
úroveň celého CHF.
Údajová základňa verejnej správy a samosprávy / eGovernmentu (ÚZ VS)
Mnoţina všetkých údajových základní všetkých povinných osôb verejnej správy a samosprávy
(zoznam v zmysle platnej legislatívy) – úroveň celého CGF.
Údajová základňa rezortu MZ (ÚZ RMZ)
Mnoţina všetkých údajových základní subjektov v pôsobnosti rezortu MZ. Je prienikom ÚZ SSZO a
ÚZ VS.
Prvá úroveň nie je predmetom projektu konsolidácie jednotnej referenčnej údajovej základne pre
eHealth (v ďalšom JRÚZ), no vzťah k uvedeným údajovým základniam musí byť explicitne
špecifikovaný.
2. úroveň
Táto úroveň obsahuje údajové základne jednotlivých povinných osôb relevantných pre eHealth. Patria
tu nasledujúce subjekty:
NCZI ako Národný operátor eHealth
NCZI (mimo role Národného operátora eHealth)
ÚDZS
ÚVZ
ŠÚKL
MZ
ZP
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PZS
NTS
ZZS
Kaţdý zo subjektov v rámci svojej údajovej základne obsahuje podmnoţinu relevantnú pre eHealth.
V rámci tejto podmnoţiny je potrebné rozhodnúť, ktoré z poloţiek budú tvoriť súčasť JRÚZ.
3. úroveň
Táto úroveň pracuje na úrovni štruktúry údajových základní jednotlivých subjektov:
Údajová základňa Národného operátora eHealth
Jednotná referenčná údajová základňa Národného operátora eHealth – JRÚZ NOeH
Údajová základňa tej časti NCZI, ktorá vystupuje ako Národný operátor eHealth a zároveň je
referenčným zdrojom pre všetky subjekty pracujúce so zdravotne relevantnými informáciami v rámci
zdravotníctva a eHealth. Štruktúra základne:
Údajová základňa EHR/PHR (EZKO) v rámci eHealth
Údajová základňa je tvorená výpismi a odpismi z primárnej elektronickej zdravotnej dokumentácie
u PZS, podkladmi z JRÚZ, ZP a ÚZ VS, odkazmi na primárnu zdravotnú dokumentáciu.
Údajová základňa NZP
Údajová základňa je tvorená obsahom jednotlivých tém v rámci NZP, odkazmi na EZKO, JÚRZ a ÚZ
SSZO.
Údajová základňa Programovej kancelárie eHealth
Údajová základňa je tvorená údajovými základňami jednotlivých projektov v rámci Programu
a samotnej Programovej kancelárie.
Údajová základňa NCZI mimo NOeH
ÚZ Slovenskej lekárskej kniţnice
ÚZ Centra zdravotníckych informácií
Interná údajová základňa súvisiaca s chodom PZS (ekonomika, logistika, personalistika,
mzdy, ....)
Údajová základňa PZS
Interná údajová základňa súvisiaca s chodom PZS (ekonomika, logistika, personalistika,
mzdy, ....)
Údajová základňa súvisiaca s poskytovaním ZS:
-

Elektronická zdravotná dokumentácia

-

Papierová zdravotná dokumentácia

-

Údajová základňa jednotlivých zdravotníckych IS u PZS (NIS, LIS, AIS, LeIS)

4. úroveň
Interná dátová štruktúra jednotlivých dátových entít v údajových základniach
Štruktúra údajovej základne registrov
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Štruktúra údajovej základne katalógov
Štruktúra údajovej základne zoznamov
Štruktúra údajovej základne výkazov
Štruktúra údajovej základne hláseniek
Štruktúra údajovej základne ďalších dátových entít

Obr. 1 – Znázornenie vzťahov jednotlivých úrovní údajových základní

Znázornenie vzťahov jednotlivých úrovní údajových základní
Údajová základňa systému starostlivosti o zdravie
Údajová základňa rezortu MZ v rámci NZIS
JRÚZ rezortu MZ

Údajová základňa eGovernmentu vo vzťahu eHealth
Údajová základňa rezortu MV
JRÚZ MV

ÚZ MZ

REGOB, RFO, RFA

ÚZ eGov služieb

ÚZ NCZI

ÚZ NZP

ÚZ ÚVZ

ÚZ EZKO

ÚZ ŠÚKL
ÚZ ďalších
subjektov

ÚZ ÚDZS

ÚZ PZS

ÚZ prijímateľov ZS

ÚZ neziskových org.

ÚZ PZS

Interné ÚZ v
rezorte MV

Údajová základňa rezortu MF
JRÚZ MF

ÚZ eGov služieb

(štandardy, ...)

(ÚPVS, Opis,...)

Interné ÚZ v
rezorte MF

Údajová základňa ďalších ústredných orgánov VS
JRÚZ daňového
rezortu

Údajová základňa ostatných subjektov v rámci SSZO
ÚZ ZP

ÚZ eGov služieb

ÚZ eGov služieb

Interná ÚZ OVS

Údajová základňa ďalších orgánov VS a samosprávy
JRÚZ daného
orgánu

ÚZ eGov služieb
daného orgánu

Interná ÚZ OVS,
OSS

Údajová základňa zahraničných subjektov v rámci SSZO
ÚZ WHO
ÚZ EÚ
DG, Sanco, Infso

1.1.2

ÚZ Eurostat

ÚZ OECD

ÚZ

ÚZ ďalších
subjektov

Štandard,normotvorných org.

Vymedzenie rozsahu JRÚZ RZ

Cieľom tejto časti je detailnejšie vymedziť rozsah JRÚZ RZ
Vízia JRÚZ MZ
Jednotná Referenčná Údajová Základňa (JRÚZ) rezortu zdravotníctva poskytne oprávneným
subjektom referenčné dátové zdroje súvisiace so zdravotnou starostlivosťou obsahujúce jednotné,
úplné a autorizované informácie v poţadovanom čase, mieste a formáte. JRUZ je jedným z pilierov
Programu implementácie eHealth.
Vymedzenie mnoţiny kandidátov pre JRÚZ RZ
V tejto kapitole uvádzame kandidátov, z ktorej riešiteľský tím vyberá jednotlivé registre, katalógy,
zoznamy.
Kandidátov môţeme rozdeliť na 3 veľké skupiny:
administratívne registre, katalógy a zoznamy
zdravotné registre a zoznamy
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ostatné
Administratívne registre, katalógy a zoznamy
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,

-

Zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu.

-

Zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zoznam
neuhradených úhrad z dôvodu omeškania.

Registre a zoznamy v správe MZ SR
-

Register čakateľov na transplantáciu (zákon č. 576/2004 Z. z.)

-

Register národných referenčných centier (zákon č. 355/2007 Z. z.)

-

Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia (zákon č. 577/2004 Z.z)

-

Katalóg zdravotných výkonov (Uznesenie vlády ku Koncepcii tvorby katalógu zdrav.
výkonov)

Registre v správe ÚVZ (zákon č. 355/2007 Z. z.)
-

Register odborne spôsobilých osôb na činnosti definované v danom zákone

-

Centrálny register rizikových prác

-

Register výrobcov a dovozcov nových potravín a zloţiek nových potravín

-

Register výrobcov a dovozcov výţivových doplnkov a potravín na osobitné výţivové
účely

-

Register minerálnych vôd a pramenitých vôd

-

Register činností vedúcich k oţiareniu, na ktoré vydal povolenie úrad verejného
zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a činností vedúcich k
oţiareniu, ktoré zaevidoval na základe oznámenia

-

Centrálny register zdrojov ionizujúceho ţiarenia a centrálny register dávok

-

Register osôb zodpovedných za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh

-

Register údajov o látkach pouţívaných v kozmetických výrobkoch potrebných na účely
lekárskeho ošetrenia
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-

Register zomrelých / pitiev

Zdravotné registre
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 sluţby v spolupráci so
Slovenským Červeným kríţom

-

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 sluţby 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

Ostatné v správe NCZI
-

Katalóg štandardov zdravotníckej informatiky

-

Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie – hlásenia a správy

Rozsah JRÚZ RZ v aktuálnom stave („as is“)
Administratívne registre:
-

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NR PZS)
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-

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti (NR PrZS)

-

Národný register zdravotníckych pracovníkov (NR ZP)

-

Centrálny register poistencov SR (CRP)

-

Zoznam zdravotných poisťovní

-

Zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

-

Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia

Katalógy a zoznamy
-

Katalóg zdravotných výkonov

-

Katalóg štandardov zdravotníckej informatiky

-

Katalóg liekov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Zdravotné registre
-

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 Národneho 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

-

Register zomrelých

Jadro JRÚZ RZ v aktuálnom stave („as is“) nutné uţ pre prvú vlnu eHealth
-

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NR PZS)

-

Národný register zdravotníckych pracovníkov (NR ZP)

-

Zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

-

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti (NR PrZS)

-

Centrálny register poistencov SR (CRP)

-

Zoznam zdravotných poisťovní

-

Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia

-

Katalóg liekov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

-

Zoznam zdravotných výkonov

-

Katalóg štandardov zdravotníckej informatiky
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V cieľovom stave bude jadro JRÚZ konsolidované do aktualizovanej štruktúry registrov. Návrh
cieľového jadra JRÚZ bude jedným z výstupov projektu konsolidácie JRÚZ.

Funkcionálny model registrov v rámci JRÚZ

1.1.3

Pod pojmom register v rámci JÚRZ v tomto dokumente chápeme subsystém obsahujúci mnoţinu
informácií o entitách a ich atribútoch s definovanými príznakmi členstva.
Registre v rámci JÚRZ sa môžu vyskytovať vo viacerých formách:
Register (administratívny / zdravotný)
Zoznam
Katalóg
Entity obsiahnuté v registroch JÚRZ môžu byť:
Prijímatelia ZS
Poistenci
Pacienti
Poskytovatelia ZS
Zdravotnícki pracovníci
Zdravotné poisťovne
Zdravotné výkony
Farmaceutické tovary
Zdravotnícke pomôcky
Štandardy
Opis modelu
Existuje legislatívna (zákon, vyhláška) alebo normatívna (štandard) definícia typu entity
prostredníctvom špeciálneho atribútu v rámci generickej mnoţiny legislatívne definovaných
alebo prirodzene existujúcich entít. Príklady typov entít:
-

Poistenec (z mnoţiny fyzických osôb)

-

Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (z mnoţiny fyzických osôb)

-

Lekár (z mnoţiny fyzických osôb)

-

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (z mnoţiny právnických osôb)

-

Liek (z mnoţiny tovarov)

-

Zdravotnícka pomôcka (z mnoţiny tovarov)

-

Dietetická pomôcka (z mnoţiny tovarov)

-

Zdravotný výkon (z mnoţiny poskytnutých sluţieb)

-

Pacient s onkologickým ochorením (z mnoţiny všetkých prijímateľov zdravotnej
starostlivosti)

Existuje spoločenská potreba zhromaţďovať, spracovávať, uchovávať a poskytovať
informácie o danom type entity. Kaţdý register začína svoj ţivotný cyklus vznikom
spoločenskej potreby.
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Táto spoločenská potreba je vyjadrená potrebou oprávnenej osoby (MZ, ŠÚKL, ÚDZS, NCZI,
ÚVZ, ...) zhromaţďovať, spracovávať, uchovávať a poskytovať informácie o danom type
entity.
Existuje legislatívna alebo normatívna povinnosť (MZ, ŠÚKL, ÚDZS, NCZI, ÚVZ, ...)
zhromaţďovať, spracovávať, uchovávať a poskytovať informácie o danom type entity. Ak
existuje potreba nového registra, je potrebné ju legislatívne / normatívne presadiť.
Existuje vlastnosť členstva entity v registri (tá sa prejaví zavedením do registra) a je moţné
overiť, či daná entita je členom registra alebo nie, prostredníctvom definovanej mnoţiny
overiteľných atribútov alebo vlastností.
Existuje proces, ktorým je moţné získať mandát (nárok) na členstvo v registri (napr.
právoplatné rozhodnutie ŠÚKL o registrácii lieku, zápis novorodenca do matriky, udelenie
občianstva SR, ...) a subjekt, ktorý tento mandát osvedčí a zaznamená.
Existuje proces a subjekt (správca registra), ktorý získa informáciu o získaní mandátu, overí
mandát a zabezpečí jeho zavedenie do registra.
Sú definované podmienky, za ktorých mandát entity zaniká (napr. úmrtím alebo stratou
štátneho občianstva poistenca, vyradením lieku, zánikom PZS, ...).
Je definovaný proces získania informácie o strate mandátu entity a vyradenie entity z registra
po strate mandátu.
Je definovaný proces overenia platnosti mandátu u daného člena registra u správcu registra.
Je definovaný proces zberu atribútov o entite so získaným mandátom do registra.
Je definovaný proces zavedenia a udrţiavania integrity atribútov, ktoré referujú entity z iných
registrov.
Je definovaný proces zabezpečenia integrity registra konsolidácie dát, vysporiadania sa s
duplicitnými záznamami a čistením databázy od duplicít a nekorektných záznamov."
Sú definované rozsahy viditeľnosti jednotlivých atribútov entít podľa rolí pouţívateľov registra
(napr. oprávnená osoba, správca registra, lekár, pacient, ...).
Existuje legislatívne / normatívne vymedzená mnoţina atribútov entity, ktoré sú v registri
zaznamenané.
Existuje kódovaná terminológia poskytujúca pojmové pokrytie pre atribúty entít (napr. kódy
a názvy chorôb, liekov, zdravotníckych pomôcok).
Hlavné riziká pre registre
Duplicity.
Časové oneskorenia v jednotlivých krokoch od získania mandátu po zápis do registra.
Časové oneskorenia v jednotlivých krokoch od straty mandátu po vymazanie z registra.
Neexistencia procesu garantujúceho úplnosť registra.
Medzery v procesoch zberu atribútov entity.
Neplnenie si povinností jednotlivými účastníkmi procesu.
Nezabezpečenie alebo zlyhanie pri aktualizácii platnosti referencií na údaje vedené v iných
registroch (referenčná integrita).
Absencia slovenského lekárskeho názvoslovia a kódovanej terminológie.
Problémy s počítačovým spracovaním klinických údajov a ich následného vyhodnocovania
kvôli absencii harmonizácie dotknutých pojmov s globálnym terminologickým štandardom.
Problémy s lokálnou a globálnou interoperabilitou klinických údajov.
9

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 3 – Katalóg poţiadaviek

Ţivotný cyklus registrov
Návrh nového registra komorou alebo oprávnenou osobou (napr. komorou, MZ).
Schválenie návrhu registra príslušnou osobou (napr. MZ, ÚVZ, ÚDZS, NCZI, ŠÚKL).
Príprava legislatívneho rámca registra.
Schválenie legislatívneho rámca registra.
Špecifikácia interfejsov na dátové zdroje pre register.
Integrácia registra s jeho dátovými zdrojmi.
Integrácia registra do jednotnej referenčnej údajovej základne.
Udrţiavanie dátového obsahu registra.
Modifikácie obsahu registra počas jeho ţivotného cyklu.
Návrh na ukončenie registra (napr. v dôsledku integrácie registra do EZKO).
Schválenie ukončenia registra príslušnou osobou (napr. MZ, ÚVZ, ÚDZS, NCZI, ŠÚKL).
Migrácia dát do iných prostredí.
Archivácia registra.
Ukončenie činnosti registra.

1.1.4

Národné administratívne registre

Stav „as is“ – podľa podkladov NCZI
Národné administratívne registre sú :
Tab. 1 – Národné administratívne registre
P.č.

Kód registra

Názov registra

1.

NR_PRZS

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti

2.

NR_PoZS

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

3.

NR_ZP

Národný register zdravotníckych pracovníkov

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti (NR_PRZS)
Popis registra
Administratívny register zbiera a aktualizuje identifikačné údaje prijímateľov zdravotnej starostlivosti
pre účely vedenia elektronickej zdravotnej dokumentácie, elektronickej preskripcie a elektronickej
zdravotnej karty.
Charakteristika registra
Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti obsahuje všetky identifikačné údaje
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí vedú elektronickú zdravotnú dokumentáciu,
elektronickú preskripciu a elektronickú zdravotnú kartu. Zdrojom údajov je register REGOB a databáza
poistencov vedená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
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Obsah registra
Tab. 2 – Zoznam poloţiek registra
1 ID záznamu

ID

2 dátum a čas záznamu / aktualizácie

ZAZ_DAT

3 poradové číslo záznamu / aktualizácie

POR_ZAZ

4 typ záznamu

TYP_ZAZ

5 ID pacienta – prijímateľa zdrav. starostlivosti

ID_PRZS

6 rodné číslo pacienta

RC

7 priezvisko pacienta

PRIEZVIS

8 meno pacienta

MENO

9 rodné meno

RMENO

10 pohlavie pacienta

POHL

11 dátum narodenia pacienta

DAT_NAR

12 trvalé bydlisko, ulica a číslo

ADR_T

13 trvalé bydlisko, obec

OBEC_T

14 trvalé bydlisko, PSČ

PSC_T

15 kód zdrav. poisťovne pacienta

KOD_ZP

16 priezvisko a meno zodpovedného zástupcu

ZAS_MM

17 kontakt zodpovedného zástupcu

ZAS_KON

18 meno lekára - poskytovateľa všeobecnej ambul. zdrav. starostlivosti

MM_LEK

19 kód lekára - poskytovateľa všeobecnej ambul. zdrav. starostlivosti

KOD_LEK

20 kód poskytovateľa všeobecnej ambul. zdrav. starostlivosti

KOD_POSK

21 názov zdrav. zariadenia

ZZ_NAZ

22 adresa ZZ

ZZ_ADR

23 IČO

ZZ_ICO

24 ID pracoviska

ZZ_ID

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NR PoZS)
Popis registra
Administratívny register zbiera a aktualizuje údaje o organizáciách – fyzických osobách a právnických
osobách, ktoré získali oprávnenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sluţieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sluţieb súvisiacich so
zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť. Údaje z tohto
registra slúţia aj pre potreby vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Preto sa
zbierajú aj údaje o vybraných organizáciách, ktoré nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale
v ktorých zdravotnícky pracovníci vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
Charakteristika registra:
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti obsahuje informácie o registrovaných
právnych subjektoch v rôznom členení, so zabezpečením jednoznačnej identifikácie týchto subjektov.
Obsah registra:
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Zoznam poloţiek registra (v informačnom systéme zdravotníckych indikátorov národného centra
implementačne realizovaný triedami Ucastnik, AtributUcastnika, RolaUcastnika, AtributRoly, Vztah,
AtributVztahu):
Tab. 3 – Zoznam poloţiek registra – Účastník
1. Účastník (ďalej len „U“)
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
U
1
2
4

Fyzická osoba
Rodné číslo
Úplný názov FO / Obchodné meno FO
Meno
Priezvisko
Pohlavie
Dátum narodenia
Dátum úmrtia
IČO FO
Osobný identifikátor lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve
Kód titulu 1 pred menom
Kód titulu 2 pred menom
Kód titulu 3 pred menom
Kód titulu 1 za menom
Kód titulu 2 za menom
Kód štátneho občianstva 1
Kód štátu TP FO
Kód okresu TP FO (odvodený atribút)
Kód obce TP FO
Názov zahraničnej obce TP FO
Ulica / námestie TP FO
Súpisné číslo a/alebo orientačné číslo domu TP FO
PSČ obce TP FO
Kód okresu PP FO (odvodený atribút)
Kód obce PP FO
Ulica / námestie PP FO
Súpisné číslo a/alebo orientačné číslo domu PP FO
PSČ PP FO
Kód hlavnej činnosti podľa OKEČ
Zoznam kódov činnosti podľa OKEČ
Kód typu štatistickej jednotky
Dátum ukončenia platnosti IČO
Skupina pre oslovenie (triedenie SJ podľa zasielaného nosiča)
Hlavný kód SK NACE Rev.2
Zoznam kódov SK NACE Rev.2
Poznámka k účastníkovi FO
Nasledovníci
Kód štátneho občianstva 2

FO
RC
NAZOV
MENO
PRIEZVISKO
POHLAVIE
DATNAR
DATUMRT
ICO
IDENTIFLEKARA
TITPRED_1_KOD
TITPRED_2_KOD
TITPRED_3_KOD
TITZA_1_KOD
TITZA_2_KOD
OBC_STAT_KOD
TP_STAT_KOD
TP_OKRES_KOD
TP_OBEC_KOD
TP_OBEC_NAZOV
TP_ULNAM
TP_SOCID
TP_PSC
PP_OKRES_KOD
PP_OBEC_KOD
PP_ULNAM
PP_SOCID
PP_PSC
HLOKEC_KOD
OKEC_ZOZ
S4_KOD
DKONICO
SKUP_OSLOV
HLNACE_KOD
NACE_ZOZ
POZNAMKA_FO
NASLEDOVNICI
OBC_STAT2_KOD

Odborný útvar
Identifikátor odborného útvaru
Názov odborného útvaru
Kód druhu odborného útvaru

OdbUtvar
KODPZS
NAZOVOU
DROU_KOD
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1. Účastník (ďalej len „U“)
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
27
28

Kód odborného zamerania odborného útvaru
Dátum začatia činnosti OÚ
Dátum konca činnosti OÚ
Dátum pozastavenia činnosti v OÚ od
Dátum začatia pozastavenej činnosti OÚ do
Zaradenia činnosti OÚ do verejnej siete
Úväzok na činnosť odborného útvaru
Kód okresu sídla OÚ (odvodený atribút)
Kód obce sídla OÚ
Popis časti obce sídla stanice ZZS
Ulica / námestie sídla OÚ
Súpisné číslo a/alebo orientačné číslo domu sídla OÚ
PSČ obce sídla OÚ
ICO PZS (ICO priradenej PO alebo FO) (odvodený atribút)
Názov PZS (názov priradenej PO alebo FO) (odvodený atribút)
Identifikátor zariadenia (odvodený atribút)
Dátum platnosti kódu poskytovateľa od
Dátum platnosti kódu poskytovateľa do
Dátum pozastavenia platnosti kódu poskytovateľa od
Dátum pozastavenia platnosti kódu poskytovateľa do

OZOU_KOD
DZAC
DKON
DPOZCINOD
DPOZCINDO
VSIET
UVAZOK
SIDOU_OKRES_KOD
SIDOU_OBEC_KOD
SIDOU_OBEC_NAZOV
SIDOU_ULNAM
SIDOU_SOCID
SIDOU_PSC
ICO_D
NAZOVPZS
IDENTIFZAR
DPLKODOD
DPLKODDO
DPOZPLKODOD
DPOZPLKODDO

U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Právnická osoba
IČO PO
Obchodné meno PO
Dátum vzniku PO
Dátum zániku PO
Kód štátu sídla PO
Kód okresu sídla PO (odvodený atribút)
Kód obce sídla PO
Názov zahraničnej obce sídla PO
Ulica / námestie sídla PO
Súpisné číslo a/alebo orientačné číslo domu sídla PO
PSČ obce sídla PO
Kód hlavnej činnosti podľa OKEČ
Zoznam kódov činnosti podľa OKEČ
Kód typu štatistickej jednotky (aktivita/pasivita)
Skupina pre oslovenie (triedenie SJ podľa zasielaného nosiča)
Hlavný kód SK NACE Rev.2
Zoznam kódov SK NACE Rev.2
Predchodcovia
Nasledovníci
Poznámka k účastníkovi PO

PO
ICO
NAZOV
DVZNIK
DZANIK
SIDLO_STAT_KOD
SIDLO_OKRES_KOD
SIDLO_OBEC_KOD
SIDLO_OBEC_NAZOV
SIDLO_ULNAM
SIDLO_SOCID
SIDLO_PSC
HLOKEC_KOD
OKEC_ZOZ
S4_KOD
SKUP_OSLOV
HLNACE_KOD
NACE_ZOZ
PREDCHODCOVIA
NASLEDOVNICI
POZNAMKA_PO

Zariadenie
Identifikátor zariadenia
Názov zariadenia (skutočný názov)
Dátum vzniku zariadenia
Dátum zániku zariadenia

Zariadenie
IDENTIFZAR
NAZZAR
DVZNIK
DZANIK

U
1
2
3
4
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1. Účastník (ďalej len „U“)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18

Kód druhu zariadenia
Kód odborného zamerania druhu zdravotníckeho zariadenia
Kód okresu sídla zariadenia (odvodený atribút)
Kód obce sídla zariadenia
Ulica / námestie sídla zariadenia
Súpisné číslo a/alebo orientačné číslo domu sídla zariadenia
PSČ obce sídla zariadenia
Kód zásahového územia ambulancie záchrannej zdravotnej sluţby
Dátum pozastavenia všetkých činností v zariadení od
Dátum pozastavenia všetkých činností v zariadení do
ICO PZS (ICO priradenej PO alebo FO) (odvodený atribút)
Názov PZS (názov priradenej PO alebo FO) (odvodený atribút)

DRUHZ_KOD
ODBZAMZZ_KOD
SIDZAR_OKRES_KOD
SIDZAR_OBEC_KOD
SIDZAR_ULNAM
SIDZAR_SOCID
SIDZAR_PSC
ZU_KOD
DPOZROZOD
DPOZROZDO
ICO_D
NAZOVPZS

Tab. 4 – Zoznam poloţiek registra – Rola
2. Rola (ďalej len „R“)
R Drţiteľ rozhodnutia
1 Dátum začiatku platnosti dokladu
2 Dátum konca platnosti dokladu
R Konajúci
1 Dátum začiatku činnosti organizácie
2 Dátum konca činnosti organizácie
R
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Iná organizácia zdravotníckej štatistiky
Kód druhu organizácie
Dátum vzniku spravodajskej povinnosti
Dátum zániku spravodajskej povinnosti
Iniciálne heslo
Prihlasovacie meno
Heslo
Kód právnej formy
Kód zriaďovateľa
Kód rezortu zriaďovateľa
Kód druhu vlastníctva
Kód Inštitucionálneho subsektoru ESÚ 95
Kód vybavenosti zdravotníckou technikou
Korešpondencia – názov / obchodné meno organizácie
Korešpondencia – názov obce
Korešpondencia – názov dodacej pošty ak obec nemá vlastnú
Korešpondencia – P.O.BOX
Korešpondencia – ulica/námestie
Korešpondencia – súpisné a/alebo orientačné číslo domu
Korešpondencia – PSČ
Kontakt – osoba (Priezvisko a meno)
Kontakt – smerové telefónne číslo
Kontakt – číslo telefónu

DrzitelRoz
DZAC
DKON
Konajuci
DZAC
DKON
Org_Ine
DRUHO_KOD
DVZNIK
DZANIK
PSWDINIT
LOGIN
PSWD
PRAVFORM_KOD
ZRIAD_KOD
USORG_KOD
DRVLST_KOD
ESU95_KOD
VYBAZT_KOD
KOR_NAZ
KOR_OBEC
KOR_DOBEC
KOR_POBOX
KOR_ULNAM
KOR_SOCID
KOR_PSC
KONT_OS
KONT_SMTLF
KONT_TLF
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2. Rola (ďalej len „R“)
25 Kontakt – číslo faxu
26 Kontakt – E–mail
27 Kód dôvodu pasivity SJ
28 Kód hlavnej činnosti podľa OKEČ (odvodený atribút)
29 Zoznam kódov činnosti podľa OKEČ (odvodený atribút)
30 Skupina pre oslovenie (triedenie SJ podľa zasielaného nosiča)
31 Kód hlavnej činnosti podľa NACE (odvodený atribút)
32 Zoznam kódov NACE (odvodený atribút)
R Prevádzkované zariadenie
1 Dátum začiatku prevádzkovania zariadenia
2 Dátum konca prevádzkovania zariadenia
R
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Identifikátor PZS
Dátum vzniku spravodajskej povinnosti
Dátum zániku spravodajskej povinnosti
Kód kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Iniciálne heslo
Prihlasovacie meno
Heslo
Kód právnej formy
Kód zriaďovateľa
Kód rezortu zriaďovateľa
Kód druhu vlastníctva
Kód Inštitucionálneho subsektoru ESÚ 95
Kód vybavenosti zdravotníckou technikou
Korešpondencia – názov PZS
Korešpondencia – názov obce
Korešpondencia – názov dodacej pošty ak obec nemá vlastnú
Korešpondencia – P.O.BOX
Korešpondencia – ulica/námestie
Korešpondencia – súpisné a/alebo orientačné číslo domu
Korešpondencia – PSČ
Kontakt – osoba (Priezvisko a meno)
Kontakt – smerové telefónne číslo
Kontakt – číslo telefónu
Kontakt – číslo faxu
Kontakt – E–mail
Kód dôvodu pasivity SJ
Kód hlavnej činnosti podľa OKEC (odvodený atribút)
Zoznam kódov OKEC (odvodený atribút)
Skupina pre oslovenie (triedenie SJ podľa zasielaného nosiča)
Kód hlavnej činnosti podľa NACE (odvodený atribút)
Zoznam kódov NACE (odvodený atribút)
Skupina PZS pre štandardné výstupy

R Štatutár právnickej osoby
1 Dátum začiatku role štatutára

KONT_FAX
KONT_EMAIL
DOVPAS_KOD
HLOKEC_KOD
OKEC_ZOZ
SKUP_OSLOV
HLNACE_KOD
NACE_ZOZ
PrevZar
DZAC
DKON
PZS
IDENTIFPZS
DVZNIK
DZANIK
KATPZS_KOD
PSWDINIT
LOGIN
PSWD
PRAVFORM_KOD
ZRIAD_KOD
USORG_KOD
DRVLST_KOD
ESU95_KOD
VYBAZT_KOD
KOR_NAZ
KOR_OBEC
KOR_DOBEC
KOR_POBOX
KOR_ULNAM
KOR_SOCID
KOR_PSC
KONT_OS
KONT_SMTLF
KONT_TLF
KONT_FAX
KONT_EMAIL
DOVPAS_KOD
HLOKEC_KOD
OKEC_ZOZ
SKUP_OSLOV
HLNACE_KOD
NACE_ZOZ
SKUPPZSSV_KOD
Statutar
DZAC
15
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2. Rola (ďalej len „R“)
2 Dátum konca role štatutára
R
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
R
1
2
3
4
5
6
7

DKON

Zástupca
Kód špecifikácie zástupcu
Dátum začiatku role zástupcu
Dátum konca role zástupcu
Kód kategórie zdravotníckeho pracovníka
Kód zdravotníckeho povolania
Kód študijného odboru
Kód špecializačného odboru / certifikovanej pracovnej činnosti
Identifikátor zariadenia
Identifikátor odborného útvaru
Dátum pozastavenia činnosti od
Dátum pozastavenia činnosti do

Zastupca
SPECIFZ_KOD
DZAC
DKON
KATP_KOD
POVOLANIE_KOD
STUDODB_KOD
ODBOR_KOD
IDENTIFZAR
IDENTIFOU
DPOZCINOD
DPOZCINDO

Referent SJ
Meno
Priezvisko
Prihlasovacie meno
Heslo
Iniciálne heslo
Dátum platnosti od
Dátum platnosti do

Referent SJ
MENO
PRIEZVISKO
LOGIN
PSWD
PSWDINIT
DATUM OD
DATUM DO

Tab. 5 – Zoznam poloţiek registra – Vzťah
3. Vzťah (ďalej len „V“)
V Doklad PZS
1 Číslo rozhodnutia
2 Dátum vydania rozhodnutia
3 Dátum právoplatnosti rozhodnutia
4 Kód orgánu, ktorý vydal doklad rozhodnutím
5 Obec sídla orgánu, ktorý vydal doklad rozhodnutím
6 Názov PZS
7 Číslo rozhodnutia o zrušení dokladu
8 Dátum vydania rozhodnutia o zrušení dokladu
9 Číslo oznámenia o zániku dokladu
10 Dátum vydania oznámenia o zániku dokladu
11 Dátum zrušenia platnosti dokladu
12 Číslo rozhodnutia o pozastavení dokladu v celom rozsahu
13 Dátum vydania rozhodnutia o pozastavení dokladu v celom rozsahu
14 Dátum pozastavenia dokladu v celom rozsahu od
15 Dátum pozastavenia dokladu v celom rozsahu do
16 Číslo rozhodnutia o pozastavení činnosti
17 Dátum vydania rozhodnutia o pozastavení činnosti
18 Dátum pozastavenia činnosti od
19 Dátum pozastavenia činnosti do

DokladPZS
CISROZ
DVYDROZ
DPRAVROZ
VYDROZ_KOD
VYDROZ_OBEC
NAZOV_PZS
CZRUROZ
DVYDZRUROZ
CZANROZ
DVYDZANROZ
DZRU
CPOZROZ
DVYDPOZ
DPOZROZOD
DPOZROZDO
CPOZCIN
DVYDPOZCIN
DPOZCINOD
DPOZCINDO
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3. Vzťah (ďalej len „V“)
V Konanie
1 IČO PO
2 Obchodné meno PO
3 Dátum vzniku PO
4 Dátum zániku PO
V
1
2
3
4

Referenti SJ
Identifikátor Referenti SJ
Názov PZS pre vzťah Referenti
Dátum platnosti od
Dátum platnosti do

Konanie
ICO
NAZOV
DVZNIK
DZANIK
Referenti SJ
ID_REFERENTI
NAZOV_REFERENTI
DATUM_OD
DATUM_DO

Národný register zdravotníckych pracovníkov ( NR_ZP)
Popis registra
Administratívny register zbiera a aktualizuje osobné údaje, údaje o získanej a pripravovanej odbornej
spôsobilosti, údaje o pridelených kódoch, údaje o registrácii pracovníka v stavovskej organizácii, údaje
o právnych vzťahoch, údaje o vykonávanej práci a ďalšie doplňujúce údaje fyzických osôb, ktoré
získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, a ktoré aspoň v jednom
z vymedzených právnych vzťahov pracovne pôsobili alebo pôsobia v organizáciách poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, organizáciách poskytovateľov sluţieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, organizáciách poskytovateľov sluţieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti
o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť ako aj v ďalších vybraných organizáciách
registrovaných v Národnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NR PoZS), v ktorých
zdravotnícki pracovníci vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
Charakteristika registra
Národný register zdravotníckych pracovníkov zbiera a aktualizuje osobné a ďalšie vybrané údaje
fyzických osôb odborne spôsobilých na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré toto povolanie
vykonávajú alebo vykonávali. Zdrojom údajov sú údaje od organizácií poskytujúcich pracovnú
príleţitosť na výkon zdravotníckeho povolania ako aj údaje z databáz stavovských organizácií
v zdravotníctve, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vzdelávacích ustanovizní.
Obsah registra / dátové prvky
Zoznam poloţiek registra (v informačnom systéme zdravotníckych indikátorov národného centra
implementačne realizovaný triedami Ucastnik, AtributUcastnika, RolaUcastnika, AtributRoly, Vztah,
AtributVztahu):
Tab. 6 – Zoznam poloţiek registra – Účastník
1. Účastník (ďalej len „U“)
U Fyzická osoba
1 Rodné číslo
2 Úplný názov FO/Obchodné meno FO
3 Meno
4 Priezvisko
5 Pohlavie
6 Dátum narodenia
7 Dátum úmrtia
8 IČO FO

FO
RC
NAZOV
MENO
PRIEZVISKO
POHLAVIE
DATNAR
DATUMRT
ICO
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1. Účastník (ďalej len „U“)
9 Osobný identifikátor lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve
10 Kód titulu 1 pred menom
11 Kód titulu 2 pred menom
12 Kód titulu 3 pred menom
13 Kód titulu 1 za menom
14 Kód titulu 2 za menom
15 Kód štátneho občianstva
16 Kód štátu TP FO
17 Kód okresu TP FO (odvodený atribút)
18 Kód obce TP FO
19 Názov obce a časti obce TP FO
20 Ulica / námestie TP FO
21 Súpisné číslo a/alebo orientačné číslo domu TP FO
22 PSČ obce TP FO
23 Kód okresu PP FO (odvodený atribút)
24 Kód obce PP FO
26 Ulica / námestie PP FO
27 Súpisné číslo a/alebo orientačné číslo domu PP FO
28 PSČ PP FO
29 Kód hlavnej činnosti podľa OKEČ
30 Zoznam kódov činnosti podľa OKEČ
31 Kód typu štatistickej jednotky
32 Dátum ukončenia platnosti IČO
33 Skupina pre oslovenie (triedenie SJ podľa zasielaného nosiča)
34 Hlavný kód SK NACE Rev.2
35 Zoznam kódov SK NACE Rev.2
36 Poznámka k účastníkovi FO
37 Nasledovníci
38 Kód štátneho občianstva 2

IDENTIFLEKARA
TITPRED_1_KOD
TITPRED_2_KOD
TITPRED_3_KOD
TITZA_1_KOD
TITZA_2_KOD
OBC_STAT_KOD
TP_STAT_KOD
TP_OKRES_KOD
TP_OBEC_KOD
TP_OBEC_NAZOV
TP_ULNAM
TP_SOCID
TP_PSC
PP_OKRES_KOD
PP_OBEC_KOD
PP_ULNAM
PP_SOCID
PP_PSC
HLOKEC_KOD
OKEC_ZOZ
S4_KOD
DKONICO
SKUP_OSLOV
HLNACE_KOD
NACE_ZOZ
POZNAMKA_FO
NASLEDOVNICI
OBC_STAT2_KOD

Tab. 7 – Zoznam poloţiek registra – Rola
2 . Rola (ďalej len R)
R
Odborný pracovník
1
Poradové číslo role OdbPracovnik
Kód odboru získanej odbornej spôsobilosti, prípravy na odbornú
2
spôsobilosť
3
Kód špecifikácie odboru
4
Kód predpisu v zdravotníckej štatistike
5
Kód kategórie zdravotníckeho pracovníka
6
Kód zdravotníckeho povolania odboru odbornej spôsobilosti
Rok získania odbornej spôsobilosti, zaradenia do prípravy na odbornú
7
spôsobilosť
8
Rok zániku odbornej spôsobilosti
Dátum získania odbornej spôsobilosti, zaradenia do prípravy na
9
odbornú spôsobilosť
10 Dátum zániku odbornej spôsobilosti
11 Poznámka k roli OdbPracovnik

OdbPracovnik
PC_OP
ZOSPOS_KOD
SPEO_KOD
PREDPIS_KOD
KATP_KOD
POVOLOS_KOD
ROKZISKZAR
ROKZANOS
DZISKZAR
DZANOS
POZNAMKA_OP
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2 . Rola (ďalej len R)
R
Registrácia v komore
1
Kód komory
2
Registračné číslo
3
Dátum začiatku registrácie
4
Dátum ukončenia registrácie

RegvKom
KOMORA_KOD
REGCIS
DATREG_OD
DATREG_DO

R
1
2

Pracovník
Dátum začiatku
Dátum ukončenia

PRACOVNIK
DZAC
DKON

R
1
2

Poskytovanie práce
Dátum začiatku poskytovania práce
Dátum ukončenia poskytovania práce

PoskytPrace
DZAC
DKON

R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Výkon práce
Poradové číslo role VykonPrace
Kód zdravotníckeho povolania odboru vykonávanej práce
Kód odboru
Kód špecifikácie odboru
Kód predpisu v zdravotníckej štatistike
Kód poskytovania zdravotnej starostlivosti
Kód PZS pridelený ÚDZS
Kód funkcie
Pracovný úväzok
Dátum začiatku
Dátum ukončenia
Kód obce miesta výkonu práce
Poznámka k roli VykonPrace

VykonPrace
PC_VP
POVOLVP_KOD
ODBOR_KOD
SPEO_KOD
PREDPIS_KOD
POSKYTZS_KOD
KODPZS
FUNKCIA_KOD
PRUV
DZAC
DKON
MVP_OBEC_KOD
POZNAMKA_VP

R
1
2
3
4
5
6
7

Drţiteľ kódu lekára
Kód lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve pridelený ÚDZS
Kód odboru získanej odbornej spôsobilosti
Platnosť kódu odo dňa
Platnosť kódu do dňa
Dátum pozastavenia platnosti kódu odo dňa
Dátum pozastavenia platnosti kódu do dňa
Poznámka k roli DrtitelKoduLekara

DrzitelKoduLekara
KODLEKARA
ZOS_KOD
KOD_PLATNY_OD
KOD_PLATNY_DO
DPOZPLKOD_OD
DPOZPLKOD_DO
POZNAMKA_KL

Tab. 8 – Zoznam poloţiek registra – Vzťah
3. Vzťah (ďalej len „V“)
V
Pracovnoprávny vzťah
1
Kód pracovno-právneho vzťahu k právnemu subjektu
2
Dátum začiatku právneho vzťahu
3
Dátum ukončenia právneho vzťahu
4
Celkový pracovný úväzok v právnom vzťahu
5
Kód zaradenia do evidenčného počtu
6
Poznámka k vzťahu PracPravny

PracPravny
PPVZTAH_KOD
DZAC
DKON
CEPRUV
VEVIDPOC_KOD
POZNAMKA_PP
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1.1.5

EZKO

Zmyslom EZKO je poskytnúť občanovi a jeho poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (PZS) súhrn
zdravotných informácií, ktoré sú relevantné v procese diagnostiky, stanovenia terapeutického
plánu, poskytovania terapie a rehabilitácie.
EZKO nenahrádza zdravotnú dokumentáciu vedenú príslušnými PZS v zmysle platnej legislatívy, ale
je elektronickým výpisom so zdravotnej dokumentácie (sekundárnou zdravotnou dokumentáciou),
súhrnom podstatných, zdravotne relevantných informácií čerpaných zo zdravotnej dokumentácie PZS,
podkladov zdravotných poisťovní, prípadne z ďalších informačných zdrojov (napr. REGOB, register
poistencov, register PZS, ...). Súčasťou EZKO sú aj odkazy na elektronickú zdravotnú dokumentáciu
vedenú u PZS – (primárnu elektronickú zdravotnú dokumentáciu).
Vlastníkom EZKO je občan, ktorý aj určuje, v akom rozsahu sú zhromaţdené údaje jednotlivým PZS
sprístupnené cez tzv. manaţment súhlasu (consent management). Z tohto pohľadu je EZKO formou
PHR (Personal Health Record – osobný zdravotný záznam). Primárna zdravotná dokumentácia
v elektronickej forme tvorí EHR (Electronic Health Record).
Informácie v EZKO budú ukladané v takej forme, aby bez súhlasu vlastníka (občana) neboli
identifikovateľné a zneuţiteľné ani pri priamom získaní uloţených záznamov inou osobou.
Vystúpenie zo systému (Opt-out) spočíva v odoprení súhlasu k prístupu k informáciám EZKO iným
osobám. Toto vystúpenie zo systému však umoţňuje opätovný vstup do systému (Opt-in) bez straty
relevantných zdravotných informácií, čo je dôleţité najmä pri závaţných zdravotných stavoch, keď
tieto informácie sú veľmi dôleţité pre poskytnutie ZS, napr. ak sa hodnotový systém pacienta mení
tak, ţe poskytnutie lepšej zdravotnej starostlivosti je vyššou hodnotou ako riziko súvisiace so
sprístupnením jeho zdravotnej dokumentácie PZS.
Informácie z EZKO sú ukladané u NCZI ako Národného operátora eHealth (NOeH), na poţiadanie má
občan nárok získať EZKO aj na prenosnom médiu (napr. USB) alebo si ju môţe stiahnuť z NZP. Preto
NCZI bude garantom sluţieb súvisiacich s EZKO.
EZKO bude štruktúrovaná vo forme samostatných stránok, kde stránka je minimálna funkčná
jednotka, nad ktorou dáva pacient svoj súhlas k prístupu údajov zo strany PZS.
Z EZKO po anonymizácii budú získavané aj údaje potrebné pre štatistické spracovanie. Štatistické
údaje získané z EZKO občanov poskytne NCZI príslušným povinným osobám ako sú Ministerstvo
zdravotníctva, ÚDZS, Štatistický úrad a na základe dohody s NCZI o rozsahu poskytnutých údajov aj
pre ZP.
Údaje z EZKO relevantné pre špecializované zdravotné registre budú do nich automaticky prenášané.
Zápis infekčnej diagnózy do EZKO vygeneruje poţiadavku na automatické zaslanie elektronickej
hlásenky do epidemiologického informačného systému EPIS. Údaje z elektronického očkovacieho
preukazu budú dostupné ÚVZ SR a RÚVZ v SR pre pravidelné monitorovanie zaočkovanosti
populácie. Vybrané údaje z EZKO prejdú do registra mŕtvych, vrátane údajov z pitevných nálezov.
Základné údaje o úmrtí (vrátane príčin úmrtia) sa automaticky pošlú do systému monitorovania
mortality.
Kandidátske stránky EZKO
Identifikačné a administratívne údaje (príklad detailnejšej špecifikácie, údaje budú na úrovni
základnej alebo rozšírenej sady)
Identifikátory
Identifikátory fyzickej osoby (RČ / JIFO / BIFO)
Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Titul
Charakteristiky
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Pohlavie
Právne obmedzenia
Rodinný stav
Povolanie
Poistný vzťah
Kód poistenca
Kód ZP
Kontaktné tel. číslo na ZP
Elektronické kontakty
Kontaktný mobil
Kontaktný e-mail
Kontaktná pevná linka
Adresa trvalého pobytu
Štát
Obec
Ulica
Číslo
PSČ
Kontaktná adresa pre poštu
Štát
Obec
Ulica
Číslo
PSČ
Platnosť do:
Kontakty na okolie
ICE – osoba, telefón, mail
ID ošetrujúceho lekára
tel. ošetrujúceho lekára
ID zariadenia sociálnej starostlivosti
tel. zariadenia sociálnej starostlivosti
ID psychiatrickej ambulancie
tel. psychiatrickej ambulancie
Osobný účet občana
Výkaz poskytnutej ZS vrátane nákladových poloţiek (údaje od ZP)
Posledný rok
Predchádzajúce roky
Výkaz predpísaných liekov vrátane nákladových poloţiek (údaje od ZP)
Posledný rok
Predchádzajúce roky
EÚ vyţadované jednotné stránky (ich štruktúra bude definovaná v rámci projektu EÚ – epSOS)
epSOS - Patient Summary
epSOS – EDS
epSOS – Medication History
Očkovací preukaz (plánované a absolvované očkovania):
povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,
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povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných
nákaz,
povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu
vybraných nákaz,
odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu
vybraných nákaz,
odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému
nebezpečenstvu vybraných nákaz,
očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
očkovanie osôb na vlastnú ţiadosť,
povinné mimoriadne očkovanie
Alergie (podľa MKCH 10 alergie na):
penicilín
iné antibiotiká
sulfonamidy
iné prostriedky proti infekciám
anestetiká
opiáty
analgetiká
sérum a vakcínu
iné lieky a biologické látky
bliţšie neurčené lieky a biologické látky
Anamnéza
Osobná
Rodinná
Pracovná
Sociálna
Historické fyziologické záznamy (najmä u detí)
Záznamy o váhe, výške, obvod hlavy, obvod ľavého ramena.
Percentilové grafy pre zhodnotenie doterajšieho telesného vývoja dieťaťa.
Diagnostický sumár
Prekonané infekčné choroby (okrem pohlavných)
Chronické choroby
Úrazy
Operácie
Ďalšie diagnózy
Implantáty, protézy a zdravotné pomôcky
Stomatologické záznamy
Výsledky vyšetrení a analýz zo SVaLZ-ov
Genealogické väzby
Biologická matka
JIFO (rodné číslo) matky
Meno matky
Priezvisko matky
Rodné priezvisko matky
Miera záruky
Biologický otec
JIFO (rodné číslo) otca
-

22

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 3 – Katalóg poţiadaviek

Meno otca
Priezvisko otca
Rodné priezvisko otca
Miera záruky
Biologické deti
JIFO (rodné číslo) dieťaťa 1 - N
Meno dieťaťa 1 - N
Priezvisko dieťaťa 1 - N
Rodné priezvisko dieťaťa 1 - N
Miera záruky
Tehotenská kniţka
Stránka lekára prvého kontaktu
Psychologické záznamy
Psychiatrické záznamy
Stránka genetických rizík
Stránka pre záznamy a vyšetrenia občana realizované lekárom v poradni zdravia RÚVZ –
biologické a individuálne rizikové faktory
MPI (Master Patient Index) – odkazy na:
špecializované zdravotné registre
primárnu elektronickú zdravotnú dokumentáciu u PZS
prehistórie zmluvných lekárov
genetickú informáciu
Stránka udelených súhlasov (Consent data)
Stránka darcu krvi
Stránka pre lieky bez lekárskeho predpisu
Stránka pre telemonitoring
Stránka osobných záznamov občana
Športová história
Výţivové doplnky
Fotografie
Odkazy – facebook, flickr, youtube, personálne
Rôzne
Stránka skenov papierovej dokumentácie
Stránky customizované príslušnými PZS podľa oblastí (napr. ORL, gynekológia, ortopédia, ...)
Ţivotný cyklus EZKO (návrh prejednaný na komisii eHealth)
Po narodení občana a zavedení jeho dát do IS príslušného IS PZS sa zaloţí jeho EZKO
s dočasným identifikátorom.
Po zápise do matriky sa z REGOB do EZKO prenesú identifikačné údaje, ktoré pri zmene v
REGOBe sú automaticky aktualizované.
Pre EZKO je definovaný právny zástupca dieťaťa, ktorý má k EZKO dieťaťa prístup.
Do stránky Rodinná anamnéza a Genealogické väzby sa vygenerujú od rodičov všetky
relevantné údaje.
Vygeneruje sa stránka pre elektronický očkovací preukaz, kde sa vygenerujú všetky povinné
očkovania.
Vygenerujú sa ďalšie stránky EZKO.
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Pri vzniku primárnej zdravotnej dokumentácie u PZS je automaticky generovaný odkaz na
EZKO a zaznamenaný do stránky odkazov.
Akt poskytnutia ZS je udalosťou, ktorá je autorizovaná PZS a pacientom a tým generuje
poţiadavku zápisu do EZKO.
Na základe poskytnutej ZS je generovaný zápis do EZKO.
Ak sa zápis do EZKO týka zdravotných registrov, dochádza k exportu dát z EZKO do
registrov.
Po dovŕšení plnoletosti sa prístup EZKO uzavrie pre doterajších právnych zástupcov dieťaťa
a vlastníkom EZKO sa stane plnoletý občan.
Po smrti občana:
Vybrané údaje sa pseudonymizujú.
Vybrané údaje prejdú do registra mŕtvych.
Kniţka sa uzamkne.
Odomknúť kniţku moţno v legislatívne vymedzených prípadoch.
Záznam PZS do EZKO je zdravotným výkonom.
Poskytnutie záznamov EZKO zo strany NOeH pre PZS je zdravotným výkonom.
Riadenie prístupu k EZKO
K EZKO okrem pacienta, prípadne ním určenej blízkej osoby a jeho ošetrujúcich lekárov budú mať
prístup aj revízni lekári v rozsahu, ktorý je daný legislatívou. Podobne v rozsahu danom legislatívou
bude mať do EZKO prístup aj ÚDZS, ÚVZ a NCZI.
Ošetrujúci lekár bude mať podľa svojej odbornosti preddefinovaný zoznam stránok, ku ktorým
potrebuje pristupovať. Ku kaţdej stránke bude mať definované práva – len čítať na obrazovke,
skopírovať si záznam do svojho IS, vytlačiť si záznam, zapísať nový záznam, v špecifických,
legislatívne vymedzených prípadoch vymazať záznam alebo ho opraviť. Ak dá pacient súhlas prístup
k údajom danému lekárovi, dáva súhlas k spomínanej preddefinovanej sade, alebo môţe dať súhlas
ku všetkým stránkam, alebo súhlas nedať.
Osobitne musí byť riešená problematika v prípade poskytnutia urgentnej zdravotnej starostlivosti, keď
pacient nemusí byť v stave byť schopný vyjadriť sa k prístupu k svojim zdravotným záznamom. Preto
bude vytvorená stránka EDS, kde bude aplikovaný princíp implicitného súhlasu občana, pokiaľ sa
nevyjadrí inak (ako v prípade odberu orgánov od mŕtveho).
Len do vybraných stránok resp. ich častí si môţe občan aj sám zapisovať (napr. do časti venovanej
voľne predajným liekom a nepovinným očkovaniam). Časti EZKO vytvorené samotným občanom budú
farebne odlíšené.
Autorizácia údajov
Kľúčovou vlastnosťou údajov v EZKO má byť ich autentičnosť (t.j. ţe údaje sú pravdivé).
Zabezpečenie autentičnosti bude realizované tým, ţe lekár zapisujúci do EZKO bude zápis
autorizovať.
Spôsob autorizácie môţe byť prostredníctvom elektronického podpisu, zaručeného elektronického
podpisu, vloţením karty profesionála a zadaním autorizačného kódu, vytlačením zadaných dát a ich
podpísaním. Konkrétna metóda autorizácie údajov bude vybraná v rámci projektu OPIS, podprojekt
poskytovanie zdravotných informácií občana.
Zadané údaje o zdravotných výkonoch a preskripcii budú kríţovo kontrolované s výkazmi od PZS pre
ZP.
Návrh kategorizácie elektronickej zdravotnej dokumentácie
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Primárna: vedená a autorizovaná príslušným PZS v jeho IS v zmysle platnej legislatívy.
Sekundárna: odvodená z primárnej dokumentácie ako výpis resp. odpis a zaznamenaná do
EZKO prostredníctvom Národného operátora eHealth.
Terciárna: odvodená z primárnej alebo sekundárnej dokumentácie.
Doplnková: ostatná zdravotne relevantná dokumentácia.

1.1.6

NZP

Z hľadiska údajovej základne NZP predstavuje prezentačnú vrstvu pre:
JRÚZ
EZKO
Odborný obsah
Cieľoví príjemcovia informácií z NZP sú v 3 kategóriách:
Občan SR
Občan EÚ
Zdravotnícky pracovník
Všetci pouţívatelia
NZP v cieľovom stave
nasledujúcich interfejsov:

bude

poskytovať

pouţívateľovi

informácie

prostredníctvom

Hierarchický systém menu a stránok ako je beţné na portáloch (doména / subdoména /
tématický celok / téma)
Mapa portálu
Vyhľadávanie podľa kľúčových slov
Register kľúčových mémov a aktivít s odkazmi
Mapa SR so zdravotníckym GIS systémom
Avatar, napr. naviazaný na SNOMED a MKCH 10 – končí poloţkou, mémom alebo aktivitou.
Vývojové štádiá a ţivotné situácie človeka (naviazané na Avatara alebo témy)
Strom moţností pri riešení problému (končí poloţkou alebo aktivitou)
Interfejs pre nevidiacich (hlasové menu, čítanie obsahu)
Výber poloţiek riadený snímanými biometrickými dátami (napr. výsledky telemedicínskych
vyšetrení, údaje z EKO, snímanie EEG mozgu u paralyzovaných, ...)
Hierarchické členenie obsahu portálu (interfejs č. 1- 5)
Cieľový príjemca (občan / zdravotnícky pracovník / eurobčan / všetci pouţívatelia)
Členenie stránok:
Doména (veľká oblasť záujmu cieľového príjemcu vyjadriteľná slovom alebo
slovným spojením)

ustáleným

Subdoména (jemnejšie členenie domény), prípadne hierarchia subdomén vo forme
hierarchických menu
Tématický celok (konkrétny predmet záujmu cieľového príjemcu)
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Obsah stránok (informácia alebo sluţba):
Téma
Téma môţe byť realizovaná vo forme poskytnutia informačného obsahu vo forme príspevku alebo vo
forme poskytnutia elektronickej sluţby. Pri prvej verzii portálu, keď bude obsah ešte málo rozvinutý,
môţu niektoré úrovne splývať – napr. doména a subdoména, tématický celok a téma.
Informácie:
Príspevok – rozpracovanie témy konkrétnym autorom alebo autorským kolektívom. Príspevok
môţe byť predmetom autorských práv.
Poloţka – relatívne samostatná funkčná jednotka v rámci kapitoly s jedným funkčným
zámerom (napr. tabuľka, databáza, video, zoznam, veta s dôkazom, postup, opis, schéma
s opisom, ...)
Mém – ďalej nedeliteľná informačná jednotka bez narušenia inf. obsahu (napr. graf, scéna vo
filme, riadok alebo stĺpec tabuľky, poloţka v zozname, citát, citácia, vzorec, definícia,
podstatné meno ...). Mém je elementárnou jednotkou pre zaradenie do registra / indexu.
Sluţby:
Sluţba – poskytnutie jednej alebo viacerých sluţieb súvisiacich s daným tématickým celkom.
Aktivita – relatívne samostatná funkčná jednotka v rámci poskytovania sluţby s jedným
účelom (napr. vyplnenie formulára, zaslanie formulára, prijatie potvrdenky zaslania,
vygenerovanie výsledkov, spustenie videa alebo animácie). Aktivita má vyhradené svoje
samostatné okno. Aktivita je elementárnou jednotkou pre zaradenie do registra / indexu.
Elementárny prvok (komponent, dialógové okno, common control) – ďalej nedeliteľný objekt
zobrazený v okne s naviazanými metódami a atribútmi.
Navrhované domény (prejednané komisiou eHealth) pre cieľového príjemcu „Občan“ sú:
Zdravo ţiť
Ohrozenia zdravia
Pre pacienta
Darcovstvo
Vzdelávanie
Sluţby
Zahraničie
Ţivotné situácie
Rôzne
Komunity
Novinky
Doplnkové
Pre cieľového príjemcu „Zdravotnícky pracovník“ sú:
Odborné informácie
Podpora diagnostiky
Terapia
Preskripčné informácie
Legislatíva
Vzdelávanie
Komory
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Sluţby
Významným atribútom informácií na NZP je to, ţe tieto informácie sú autorizované na dvoch
úrovniach:
odborným prispievateľom
redaktorom a redakčnou radou
Redakčný systém NZP poskytne nástroje pre preukázateľnú autorizáciu obsahu NZP.
Ďalším významným atribútom bude dostupnosť NZP. Nakoľko na NZP sú naviazané sluţby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, musí byť NZP realizovaný ako systém vysokej dostupnosti.
Podrobnejšia analýza dostupnosti je vykonaná v podkapitole „Bezpečnosť“.

1.2

Bezpečnosť

1.2.1

Východiská bezpečnostnej politiky v eHealth

Úvod
Poslaním Národného operátora eHealth, ktorého rolu plní Národné centrum zdravotníckych informácií
je zabezpečiť Program implementácie eHealth a prevádzku eHealth aplikácii na národnej úrovni v
súlade so „Strategickými cieľmi eHealth“ schválenými vládou SR dňa 16.7.2008, organizačným
poriadkom NCZI, legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. Súčasne plní ďalšie úlohy
vyplývajúce z medzinárodných a národných dohôd, zmlúv, ktorých vykonávateľom je alebo bude
Národný operátor eHealth.
Pre úspešné dosiahnutie tohto poslania je potrebné zabezpečiť adekvátnu právnu, vecnú a funkčnú
ochranu všetkých aktív Programu implementácie eHealth (v ďalšom PIeH) a Národného operátora
eHealth (v ďalšom NOeH) ako sú kontinuita a funkcionalita poskytovaných eHealth sluţieb,
informačné systémy, elektronické údaje a dokumenty, osobné údaje, ľudské zdroje, hmotný a
nehmotný majetok, finančné aktíva a minimalizáciu moţných strát v súlade s legislatívou Slovenskej
republiky a Európskej únie, medzinárodnými technickými štandardami, svetovými trendmi a overenými
postupmi.
Preto vedenie NOeH vedomé si hrozieb a rizík pre vyššie uvedené aktíva, ako aj svojej zodpovednosti
za ich ochranu, stanoví a presadí bezpečnostnú politiku v navrhovanom rozsahu.
Rozsah bezpečnostnej politiky
Bezpečnostná politika
v nasledujúcom členení:

Národného

operátora

eHealth

zahŕňa

všetky

oblasti

bezpečnosti

Legislatívna bezpečnosť a súlad
Plánovanie kontinuity činností
Informačná bezpečnosť s osobitným dôrazom na ochranu osobných údajov
Objektová a fyzická bezpečnosť
Personálna bezpečnosť
Administratívna bezpečnosť
Krízový manaţment v oblasti civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie
Environmentálna bezpečnosť
Finančná bezpečnosť
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Ochrana pred poţiarmi
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Technická bezpečnosť
Ochrana dobrého mena NOeH a PIeH
Bezpečnostná politika PIeH je presadzovaná riadiacou a pracovnou dokumentáciou MZ a NOeH,
technickými, organizačnými a administratívnymi opatreniami, proaktívnou činnosťou na všetkých
stupňoch riadenia NOeH, ako aj príslušnou kontrolnou činnosťou.
Identifikácia, analýza a manaţment rizík NOeH a PIeH v rozsahu svojej pôsobnosti podľa
organizačného poriadku patrí medzi základné povinnosti nadriadených, predstavených a vedúcich
zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia NOeH.
Dodrţiavanie, presadzovanie a napĺňanie obsahu bezpečnostnej politiky NOeH všetkými
zamestnancami patrí medzi hlavné priority NOeH, bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou všetkých
činností NOeH.
Hore uvedené oblasti bezpečnostnej politiky rozpracovávajú príslušné organizačné útvary NOeH
zodpovedné za jednotlivé oblasti bezpečnosti a činnosti v rámci PIeH v interných predpisoch
(nariadenia, rozkazy, pokyny a príkazy) a ďalších dokumentoch, aby sa zaručila implementácia
bezpečnostnej politiky pre všetky systémy, sluţby a údaje na všetkých stupňoch riadenia NOeH.
Bezpečnostné ciele
Bezpečnostné ciele určujú základné smerovanie a očakávanú úroveň bezpečnostných aktivít v
jednotlivých oblastiach bezpečnosti eHealth identifikovaných v rámci PIeH.
Bezpečnostné ciele sú zamerané na:
Minimalizáciu moţnosti narušenia aktív v rámci PIeH na akceptovateľnú úroveň, s dôrazom na
preventívne bezpečnostné opatrenia.
Minimalizáciu moţných strát a dopadov v prípade narušenia aktív v rámci eHealth, s dôrazom
na detekčné a eliminačné bezpečnostné opatrenia.
Hlavné bezpečnostné ciele v oblasti eHealth sú:
ochrana aktív PIeH v celom ich ţivotnom cykle,
zabezpečenie kontinuity činností sluţieb poskytovaných NOeH aj pri narušení jednotlivých
aktív NOeH v dôsledku prírodnej katastrofy, technickej havárie, výpadku infraštruktúr, iných
nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci.
Následné bezpečnostné ciele v oblasti PIeH sú:
Zabezpečiť, aby PIeH bol v súlade s legislatívou SR a EÚ, internými aktmi riadenia a aktmi
rezortu.
Priebeţne identifikovať moţné narušenia, chyby, poruchy a výpadky systémov a sluţieb
poskytovaných v rámci eHealth NOeH a zabezpečovať ich minimalizáciu.
Zabezpečiť primeranými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami ochranu
klasifikovaných údajov (osobné údaje, tajomstvá) v eHealth pred odcudzením, stratou,
poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním v súlade s poţiadavkami
legislatívy SR, EÚ a interných riadiacich aktov.
Vybudovať v strednodobom časovom horizonte ucelený Systém riadenia informačnej a
komunikačnej bezpečnosti (SMIB) v súlade s poţiadavkami ISO 2700x, ISO/IEC 27799 a
najlepšími praktikami s adekvátnym technickým, organizačným a personálnym zabezpečením.
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1.2.2

Bezpečnostné poţiadavky, zásady a princípy kladené na eHealth

Implementácia Programu eHealth ako aj predmetného riešenia musí spĺňať v cieľovom riešení do r.
2013 definovanú mnoţinu zásad, poţiadaviek a princípov.
Bezpečnostné princípy a zásady v rámci PIeH
Zabezpečiť súlad s platnou legislatívou SR, s bezpečnostnými štandardami pre verejnú
správu, medzinárodnými normami a štandardmi, najmä ISO 27799. V prípade zistenia rozporu
v existujúcej legislatíve a funkčnými poţiadavkami iniciovať legislatívne zmeny.
Osobitnú pozornosť venovať poţiadavkám Zákona č. 428 / 2004 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov - nakoľko pôjde o IS obsahujúce osobné údaje a
pripojenie na Internet, bezpečnosť bude realizovaná na základe schváleného bezpečnostného
zámeru projektu, detailne upravené postupy budú uvedené v bezpečnostných smerniciach.
Bezpečnostné opatrenia presadzovať v súlade so základnými hodnotami demokratickej
spoločnosti, s plným rešpektovaním ústavných práv občanov.
Riešenie bezpečnosti realizovať v celom ţivotnom cykle eHealth systémov a sluţieb (SDLC).
Určiť vlastníctvo k všetkým aktívam NOeH (systémom, aplikáciám a údajom) a definovať
zodpovednosti vlastníkov za správu a riadenie príslušných aktív.
Vykonávať bezpečnostnú klasifikáciu systémov, aplikácií, sluţieb a údajov v súlade s
legislatívou SR a internou riadiacou dokumentáciou NOeH.
Všetky riziká je potrebné identifikovať, klasifikovať a riadiť. Je potrebné pravidelne vykonávať
aktualizáciu analýzy rizík a riziká evidovať vo forme katalógu rizík.
Stanoviť minimálnu úroveň bezpečnosti pre jednotlivé kategórie systémov, aplikácií a údajov
podľa schválenej klasifikačnej schémy vo forme bezpečnostného štandardu na základe
analýzy rizík.
Zabezpečiť, aby prostriedky vynakladané na bezpečnosť NOeH boli úmerné rizikám, ktoré sa
majú eliminovať.
Vykonávať pravidelné testovanie funkčnosti implementovaných bezpečnostných prvkov,
zariadení a subsystémov.
Uţ v etape vypracovania projektového zámeru pre nový IS definovať minimálne bezpečnostné
poţiadavky, ktoré musí systém spĺňať.
Pred uvedením do prevádzky IS posúdiť jeho bezpečnosť z hľadiska poţiadaviek
bezpečnostnej politiky NOeH.
Vykonávať pravidelný bezpečnostný audit informačných a komunikačných systémov a sluţieb.
Presadzovať bezpečnostnú poţiadavku „čistého stola“ a aplikovať ju aj na médiá s údajmi,
mobilné prostriedky a zobrazovacie zariadenia.
Presadzovať etické správanie sa pouţívateľov eHealth pri výkone ich činností prostredníctvom
eHealth sluţieb.
Neustále zvyšovať bezpečnostné povedomie zamestnancov NOeH a pouţívateľov eHealth.
Zabezpečiť segregáciu rolí (segregation of duties) – fyzicky oddelené sú od seba role, ktoré
predstavujú bezpečnostné riziko na základe schválenej analýzy rizík a bezpečnostnej politiky.
Ochrana do hĺbky kombináciou prevenčných, detekčných a eliminačných opatrení.
Budovanie čínskych múrov (napr. zábran pre neriadený tok dát v multiagendovom spracovaní
osobných údajov).
Aplikácia princípu ALARA (as low as reasonably achievable) na manaţment rizík súvisiacich s
osobitnou kategóriou osobných údajov.
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Poţiadavka „Need to know“ - aj oprávnená osoba pristupuje k osobným údajom pouţívateľov
len na základe explicitne definovanej potreby v rozsahu svojich oprávnení.
V IS je zabezpečené preukázateľné vyjadrenie súhlasu občana so spracovaním svojich
osobných údajov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti vyuţitím subsystému pre
tzv. Consent management.
Vţdy sú explicitne definované poţiadavky na silu bezpečnostných mechanizmov pri ochrane
osobných údajov osobitnej kategórie.
Moţnosť vlastníka osobných údajov vystúpiť z IS eHealth (Opt out) v definovanom rozsahu.
Povinné riadenie prístupu do IS, prístup do IS, databáz a dátových úloţísk je len na základe
rolí.
Fyzické priestory uloţenia osobných údajov osobitnej kategórie sú v osobitnej bezpečnostnej
zóne, logický priestor spracovania, prenosu a ukladania týchto údajov je v osobitnej
bezpečnostnej enkláve.
Vstup pouţívateľa do enklávy s osobitnou kategóriou osobných údajov z iných enkláv si
vyţaduje osobitnú autentizáciu vyuţitím tokenu alebo biometricky.
Plánovanie kontinuity činností je súčasťou návrhu kaţdého IS tak, aby v súlade s definovanou
stratégiou obnovy boli jasne deklarované a následne zabezpečené poţadované časy obnovy
IS.
Pre realizáciu bezpečnostných funkcií a mechanizmov je u Národného operátora eHealth
vytvorená organizačná štruktúra s adekvátnym personálnym, administratívnym a technickým
vybavením.
Poţiadavky na silu bezpečnostných mechanizmov
Sila poţadovaných bezpečnostných mechanizmov pre centrálne úloţisko osobných údajov
u NOeH bude minimálne na úrovni ekvivalentnej pre „Dôverné“ v oblasti utajovaných
skutočností (okrem elektromagnetického vyţarovania), nakoľko v IS budú osobné údaje
osobitnej kategórie.
Mechanizmus zabezpečí, aby boli v príslušných IS zaznamenané a následne uloţené všetky
bezpečnostne relevantné informácie o udalostiach a realizovaných transakciách tak, aby bolo
moţné preukázať, ţe dané udalosti v danom čase a danom rozsahu prebehli (auditovacie
záznamy).
Mechanizmus zabezpečí, aby aktuálny stav bezpečnosti IS ich okolia bol multiúrovňovo
(úroveň sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry, OS, databáz a aplikácií) on-line
monitorovaný, vyhodnocovaný, identifikované podozrivé aktivity a bezpečnostné incidenty
klasifikované a pri prekročení definovaného prahu závaţnosti eskalované v súlade
s definovanými eskalačnými procedúrami.
Mechanizmus zabezpečí, aby občan mal informácie o všetkých transakciách, ktoré prebehli s
jeho osobnými údajmi s tým, ţe nie je moţné túto poţiadavku obísť ani na úrovni
autorizovanej osoby typu správcu.
Mechanizmus zabezpečí, aby bezpečnostné mechanizmy ochrany proti malwaru boli
genericky schopné rozpoznávať aj nové typy narušení (day zero attacks).
Mechanizmus zabezpečí, aby databázy a dátové úloţiská obsahujúce osobné údaje boli
konfigurované tak, aby aj pri vyuţití, zneuţití či kompromitácii prístupových práv oprávnených
osôb na úrovni správcov nemohlo dôjsť k masovému úniku osobných údajov.
Mechanizmus zabezpečí komunikáciu občana s portálom cez ktorý pristupuje k svojim
zdravotným údajom tak, aby bola v maximálnej moţnej miere odolná voči útokom typu
phishing a pharming a občan mal čo najväčšiu istotu, ţe pri dodrţaní explicitne definovaného
postupu sa nedostane na falošnú stránku.
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Mechanizmus zabezpečí prenos osobných údajov na úrovni point-to-point tak, aby nedošlo k
narušeniu dôvernosti a integrity osobných údajov pri prenose.
Mechanizmus zabezpečí prenos osobných údajov tak, aby bolo moţné overiť zachovanie ich
integrity po prenose.
Mechanizmus zabezpečí, aby bola realizovaná autorizácia zdravotného výkonu
a elektronického záznamu do elektronickej zdravotnej kniţky občana zdravotníckym
pracovníkom.
Detailnejšie špecifikované poţiadavky sú uvedené v samostatnom katalógu poţiadaviek.
Najváţnejšia a najťaţšie implementovateľná cieľová poţiadavka je:
„Mechanizmus zabezpečí, aby databázy a dátové úloţiská obsahujúce osobné údaje boli
konfigurované tak, aby aj pri vyuţití, zneuţití či kompromitácii prístupových práv oprávnených osôb na
úrovni správcov nemohlo dôjsť k masovému úniku osobných údajov “
Bezpečnostná dokumentácia
Základná smernica pre bezpečnosť
Detailne rozpracúva bezpečnostnú politiku NOeH. Jasne a detailnejšie rozpracováva nielen
bezpečnostné poţiadavky a zásady na technickej úrovni, ale aj špecifikuje základné postupy pre
manaţment bezpečnosti NOeH. Z pohľadu ISO noriem je táto smernica na úrovni praktík (riadiaca
dokumentácia).
Metodické pokyny
Slúţia ako pracovný manuál pre jednotlivé bezpečnostné role. Sú vydávané formou prílohy k
nariadeniu riaditeľa NOeH. Sú na úrovni procedúr (pracovná dokumentácia) pre príslušné oblasti
bezpečnosti.
Bezpečnostná správa
Slúţi na vyhodnotenie bezpečnostných udalostí, zmeny úrovne bezpečnostných rizík NOeH.
Vypracúva sa raz ročne za predchádzajúci kalendárny rok a je súčasťou celkovej bezpečnostnej
správy predkladanej na schválenie na gremiálnej porade MZ SR.
Bezpečnostný plán
Bezpečnostný plán konkretizuje poţiadavky bezpečnostnej politiky NOeH z oblasti cieľov, zásad,
zodpovedností, opatrení do spôsobu ich realizácie v určenom časovom horizonte. Ročný
bezpečnostný plán špecifikuje realizáciu bezpečnostných opatrení na príslušný kalendárny rok.
Vychádza z analýzy rizík, bezpečnostnej správy, zmien v legislatíve SR, poţiadaviek vedenia rezortu
MZ a NOeH.
Bezpečnostný štandard
Dokument, ktorý presne špecifikuje technické poţiadavky na nastavenie jednotlivých IS a aplikácií a
vydáva sa vo forme nariadenia riaditeľa NOeH.
Legislatívou požadovaná bezpečnostná dokumentácia
Pre niektoré oblasti IKT bezpečnosti je legislatívou SR poţadovaná špeciálna bezpečnostná
dokumentácia ako je bezpečnostný zámer, bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica atď.
Vypracovanie týchto dokumentov je ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a tieto
poţiadavky sú nadradené interným poţiadavkám NOeH.
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1.2.3

Rozsah bezpečnostných aktivít v rámci implementácie eHealth

V rámci implementácie eHealth je potrebné vykonať veľký počet bezpečnostných aktivít, aby bola
dosiahnutá poţadovaná úroveň bezpečnosti. Ide o tieto aktivity:
Vypracovanie bezpečnostného zámeru
Vymedzenie rozsahu eHealth z pohľadu bezpečnosti
Legislatívny a normatívny rámec
Základné bezpečnostné ciele a poţiadavky
Klasifikácia údajov v zmysle legislatívy
Analýza aktuálneho stavu bezpečnosti z pohľadu eHealth
Vypracovanie bezpečnostného projektu pre ochranu osobných údajov
Analýza rizík
Identifikácia aktív
Klasifikácia aktív
Klasifikácia údajov (CIA)
Klasifikácia systémov (CIA)
Identifikácia hrozieb a zraniteľností
Ohodnotenie a klasifikácia rizík, vytvorenie Katalógu rizík
Návrh moţných protiopatrení
Klasifikácia moţných protiopatrení
Návrh bezpečnostnej architektúry (HLD)
Systém riadenia informačnej bezpečnosti
Bezpečnostné enklávy
Bezpečnostné vrstvy
Legislatívna úroveň bezpečnosti
Administratívna bezpečnosť (SMIB)
Bezpečnosť personálna
Aplikačná bezpečnosť
Databázová bezpečnosť
Bezpečnosť OS
Sieťová bezpečnosť
Bezpečnosť na úrovni DC
Fyzická a objektová bezpečnosť
Implementácia bezpečnostných subsystémov
Výber bezpečnostných mechanizmov
Implementácia bezpečnostných mechanizmov
Konfigurácia bezpečnostných mechanizmov
Vyladenie mechanizmov (napr. u antispam filtra, IDS vzoriek).
Pouţité bezpečnostné mechanizmy
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Fyzická vrstva:
PSN
EPS
Kamerový systém
Vstupový systém
Mreţe
Fólie na okná
Bezpečnostné dvere
Trezor
Bezpečnostný obal racku
Sieťová vrstva:
Antimalware ochrana (vírusy, červy, trójske, kone, addware, spyware)
Antispamová ochrana
Vulnerability Scanner
Firewally
IDS/IPS
SIM
QOS / anti DOS a dDOS ochrana
Incident handling
Konfiguračný manaţment
Zmenový manaţment
Disaster Recovery
OS / Portálová / databázová vrstva
Riadenie prístupu (časť bezpečnosť)
I&A (správcovia, ochrana dát)
Role a oprávnenia (správcovia, ochrana dát)
Klasifikácia a segregácia rolí (všetky role)
Bezpečnostný token
-

Prístup tretích strán
Kryptografická ochrana
Elektronický podpis
Transakčné spracovanie
Anonymizácia / Pseudonymizácia
Auditovateľnosť (logy, monitoring)
Sledovanie integrity
Zálohovanie a archivácia
Riadenie záťaţe (load balancing)
Incident handling
Disaster Recovery

Aplikačná vrstva
Kontrola vstupných údajov
Exception handling
Incident handling
Kontrolné súčty
Buffer overflow ochrana
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Auditovateľnosť (logy, monitoring)
Sledovanie integrity
Manaţment systémových zdrojov
Doby odozvy
Bezpečný programovací jazyk ( napr. C#)
Zdrojová dokumentácia
Zálohovanie a archivácia
Uţívateľský interfejs
Upozornenia pouţívateľa
...

-

Vytvorenie dokumentov bezpečnostnej politiky
Bezpečnostná politika (level 1: policies)
Bezpečnostný manuál (level 2: practices)
Riadenie bezpečnosti (SMIB)
Personálna bezpečnosť
Administratívna bezpečnosť
Bezpečnosť prevádzky
Plánovanie kontinuity činností
Bezpečnostné smernice (level 3: procedures)
Prevádzková bezpečnosť

1.2.4

Klasifikácia údajov, systémov a bezpečnostných enkláv v eHealth

Klasifikácia údajov a sluţieb z hľadiska dôvernosti
Údaje v eHealth nie sú utajovanými skutočnosťami. 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 poţiadavkami na bezpečnosť – osobitná kategória osobných údajov. Z týchto faktov
vychádza aj návrh internej klasifikácie údajov a systémov v rámci Programu implementácie eHealth.
Interná klasifikácia údajov v eHealth z hľadiska poţiadaviek na zabezpečenie dôvernosti:
MC – mimoriadne citlivé
osobitná kategória osobných údajov, biometrické údaje
privátne kryptografické kľúče správcov
prístupové heslá k údajovým základniam osobných údajov
C – citlivé
Osobné údaje
Kryptografické kľúče občana
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I – interné
Anonymizované údaje
Údajová základňa eHealth mimo OÚ
V – verejne prístupné
Údaje verejne prístupné občanom
Klasifikácia navrhovaných bezpečnostných enkláv
MC+
MC údaje významnej časti populácie
Výskyt: potenciálne NCZI, inde by sa vyskytovať nemala
MC
MC údaje
C údaje významnej časti populácie
C
C údaje
IaV
Spoločná enkláva
Obr. 2 – Znázornenie bezpečnostných enkláv eHealth

Znázornenie bezpečnostných enkláv eHealth
Bezpečnostné enklávy/zóny/domény
subjektov z okolia NOeH

Bezpečnostné enklávy NOeH/NCZI
Enkláva MC+ / MC (eHealth)
Dešifrovanie

Osobitná kategória
OÚ genetické inf.

EZKO s OÚ
populácie

Bezpečnostný
subsystém

Chránený
kanál

Enklávy MC (Vybraní PZS, Polícia)
Osobitná kategória
OÚ genetické
informácie

Kryptografické
prostriedky

Chránený
kanál

Enklávy C (PZS, ZP, ÚDZS)

Anonymicácia

Enkláva C (eHealth)

Pseudonymizácia
Aplikácie s
individuálnymi
EZKO

Jadro NZP

JÚRZ MZ

Chránený
kanál

IS s osobitnými
údajmi pacientov,
poistencov

IS s referenčnými
údajmi

Alokačné aplikácie

Enklávy I (všetky subjekty)
Štatistické
spracovania

Enkláva I
Štatistické
spracovanie

Interné IS NCZI

Rôzne

Interné aplikácie

Enklávy V (všetky subjekty)
Údajová základňa
portálu subjektu

Zo zákona
prístupné
informácie

Rôzne

Enkláva V
Prezentačná vrstva
NZP

Zo zákona
prístupné
informácie

Rôzne
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Klasifikácia sluţieb eHealth z hľadiska dostupnosti
Skratky
Tab. 9 – Skratky
HA

vysoká dostupnosť (High Availability)

DR

obnova po havárii (Disaster Recovery)

RTO

poţadovaná doba obnovy (Recovery Time Objective)

RPO

cieľ obnovy (Recovery Point Objective)

MTDL

maximálne akceptovaná strata údajov (Maximum Tolerable Data Loss)

MTPD

maximálne tolerovaná doba nedostupnosti (Maximum Tolerable Period of Disruption)

Prevádzková dostupnosť systémov a obnoviteľnosť po haváriách
Elektronické sluţby zdravotníctva kladú svojou podstatou na dostupnosť poskytovaných sluţieb (ako
na jeden z hlavných bezpečnostných atribútov) vysoký dôraz. Nakoľko minimalizácia výpadkov
radikálne zvyšuje cenu technického riešenia, je z hľadiska návrhu technickej infraštruktúry eHealth
vhodné poţiadavky na dostupnosť rozdeliť do dvoch skupín:
Prevádzková dostupnosť systémov - je obvykle udávaná v percentách a vyjadruje pomer času
prevádzky systémov voči času strávenému plánovanými/neplánovanými odstávkami.

-

Prevádzková dostupnosť v %

Prestoje / rok

90%

36.5 dní

95%

18.25 dní

99%

3.65 dní

99.9%

8.76 hodín

99.99%

52.6 minút

99.999%

5.26 minút

Prevádzková dostupnosť zohľadňuje redundanciu technických komponentov,
kvalitatívne ukazovatele, poţiadavky na pravidelnú údrţbu a iné.
V rámci prevádzkovej dostupnosti sú zahrnuté poruchové stavy spôsobené poruchou
technických komponentov systému.

Prevádzková dostupnosť pre potreby eHealth je daná poţiadavkou na prevádzku systémov
v reţime 24x7x365, bude zabezpečená technickou špecifikáciou primárnych systémov a
implementovaná vo dvoch krokoch:
Krok 1 – jednouzlová architektúra primárneho systému (dostupnosť 99.9 % )
Krok 2 – dostupnosť 99.99 %, ktorá sa dosiahne rozšírením pôvodného primárneho
systému o druhý uzol v zapojení do clustra s rozloţenou záťaţou (load balancing).
Obnoviteľnosť systémov po haváriách – je schopnosť systému zotaviť sa v poţadovanom
čase z havárie a zachovať svoju funkcionalitu na akceptovateľnej kvalitatívnej úrovni.
Poţiadavky kladené na obnoviteľnosť systémov sú dané:
Maximálnou tolerovanou dobou nedostupnosti (v hodinách)
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Maximálnou tolerovanou stratou údajov (v hodinách)
Minimálnou úrovňou poskytovaných sluţieb (v % voči štandardnej prevádzke).

-

Obnoviteľnosť systémov po haváriách bude pre potreby eHealth zabezpečená aktiváciou
technických komponentov, ktoré sú pre tento účel umiestnené v záloţnej lokalite. Poţiadavky
kladené na záloţné systémy vychádzajú z koncepcie „Seven tears of disaster recovery“,
definované skupinou SHARE v r. 1992. Pre potreby eHealth bude pouţitá úroveň 6 – Zero or
near-zero data loss. V rámci tejto úrovne budú produkčné údaje synchrónnym resp.
asynchrónnym spôsobom (v závislosti od vzdialenosti medzi primárnym a záloţným dátovým
strediskom) replikované na diskové systémy v záloţnej lokalite tak, aby MTDL ≈ 0. Zároveň budú
v záloţnej lokalite uloţené médiá s údajmi z pravidelného zálohovania.
Záloţné
MTPD:
-

systémy budú ponechané v Hot/Warm/Cold stave v súlade s poţiadavkami kladenými na
Hot stav – pre MTPD ≈ 0 (korešponduje s RTO rádovo v minútach)
Warm stav – pre MTPD < 8 hod. (korešponduje s RTO < 8 hod.)
Cold stav – pre MTPD < 24 hod. (korešponduje s RTO > 8 hod.)

Klasifikácia údajov eHealth z hľadiska integrity

1.2.5

Riziká a zraniteľnosti

Detailne sa rizikami bude zaoberať analýza rizík v rámci bezpečnostného projektu pre eHealth, ktorá
vytvorí samostatný katalóg rizík v rámci eHealth. V tejto kapitole si len vymedzíme rámec rizík
potrebný pre vymedzenie architektonického rámca eHealth v oblasti bezpečnosti.
Základné pojmy
Hrozba - pod pojmom hrozba chápeme jav, činnosť, proces, udalosť, ktorej nastaním môţe vzniknúť
škoda (napr. poţiar dátového centra, únik osobných údajov, ukradnutie servera, narušenie dôvernosti
písomnosti).
Zraniteľnosti – sú tie faktory, vplyvy, činitele, procesy, veci, udalosti, ktorých výskyt znamená zvýšenie
pravdepodobnosti nastatia hrozby alebo väčšiu moţnú škodu pri realizácii hrozby, teda zvýšenie
rizika. Zraniteľnosti sami o sebe škodu nespôsobia.
Funkčné dopady – týmto pojmom sa označuje moţný dopad pri realizácii danej hrozby. Funkčným
dopadom je napr. neplánovaná odstávka, vznik prevádzkovej nehody, narušenie dobrého mena
eHealth, spochybnenie právneho štatútu NOeH, porušenie zákona zo strany NOeH, trestné stíhanie
zodpovedných osôb.
Funkčné dopady sú zvyčajne kategorizované do 3 skupín (malé, stredné a veľké).
Riziko – týmto pojmom sa označuje miera toho, ţe daná hrozba môţe nastať a spôsobiť škodu istého
rozsahu. Riziko rastie pravdepodobnosťou nastania škody alebo rastom rozsahu moţnej škody v
dôsledku realizácie danej hrozby. Rast rizika umoţňujú zraniteľnosti.
Riziká sú hodnotiteľné kvantitatívne alebo kvalitatívne na základe definovanej stupnice. Kvalitatívne
hodnotenie môţe byť v súlade s ISO 2700x trojstupňové (malé, stredné a veľké).
Riadenie rizika – je spôsob nakladania s rizikom v troch moţnostiach:
R(riadiť) – znamená, ţe sa navrhuje prijať jedno alebo viac opatrení na zníţenie rizika na
akceptovateľnú úroveň.
A (akceptovať) – znamená, ţe sa na minimalizáciu rizika nemajú alebo nemôţu prijať opatrenia (napr.
riziká vyplývajúce s činnosti nadriadených orgánov).
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P (preniesť) – znamená, ţe na minimalizáciu rizika je prenesená na iný subjekt (napr. pri moţnom
outsourcingu ako je stráţna sluţba, poţiarna ochrana, uloţenie právne relevantných dokumentov u
notára, uskladnenie médií z IS v zabezpečenom priestore ).
Klasifikácia rizík
Z hľadiska riadenia rizík je dnes najďalej bankový sektor, ktorý klasifikuje riziká nasledujúco:
(BASEL II)
Trhové:
kurzové
úrokové
akciové
komoditné
Kreditné
Likviditné
Operačné
Právne
Hlavné riziká pre eHealth (vrátane IT rizík) spadajú do oblasti operačného rizika (part. 644 BASEL II a
vyššie).
Operačné riziko:
Riziko straty spôsobené neadekvátnymi alebo zlyhajúcimi internými procesmi, ľuďmi a systémami
alebo v dôsledku externých udalostí. Z pohľadu eHealth budeme pracovať s operačným rizikom.
Moţné hrozby a riziká pre aktíva v rámci eHealth podľa zdrojov hrozieb
Vplyvy vonkajšieho prostredia (okolia)
Prírodné udalosti
geologické
zemetrasenie – akceptovateľné riziko
zosuvy pôdy – pod kopcami
prepady pôdy – v banských oblastiach
klimatické / poveternostné
silný vietor: hurikány / tajfúny / tornáda / orkány / smršte
záplavy
prívaly vody a bahna
krupobitie
úder blesku
nadmerné sneţenie
horúčavy
silné zimy
námraza a poľadovica
mimozemské
vplyvy Slnka na magnetosféru Zeme
pád meteoru
Technické
poţiar z okolia
výbuch v okolí – chemická výroba, plyn, teroristický útok
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pád lietadla / vrtuľníka
rádioaktívne ţiarenie – z JE
rádioaktívne zamorenie – z JE
chemické zamorenie, zadymenie – chemická a hutnícka výroba
biologické zamorenie
vytopenie priestorov z okolia
prašnosť
chvenie
pôsobenie elektromagnetického poľa
Infraštruktúrne výpadky
dodávky elektrickej energie,
stabilita parametrov elektrického prúdu,
fyzické komunikačné linky,
bezdrôtové pripojenie (napr. mobily, druţice, mikrovlny),
dodávok energetických zdrojov (plyn, uhlie)
externé kúrenie,
dodávky vody,
doprava,
prístupové cesty,
Legislatívne obmedzenia
Hygienické obmedzenia
Vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní
Štátne zásahy (mobilizácia, CO, pouţitie prostriedkov organizácie pri katastrofách)
Legislatívne a obchodné spory (nútená správa, exekúcia...)
Straty a poškodenia
Zamestnanci
Výpovede
Úmrtia pri nehodách a pracovných úrazoch
Dlhodobá práceneschopnosť
Pracovný fond zamestnancov
Surfovanie po Internete mimo rozsahu pracovnej náplne
Vybavovanie súkromnej elektronickej pošty
Chatovanie mimo rozsahu pracovnej náplne
Priestory
po výbuchu v objekte
po poţiari v objekte
po zrútení časti objektu
vytopenie priestorov
zabratie inou organizačnou jednotkou
HW
krádeţ
poškodenie / zničenie vandalstvom
poškodenie / zničenie nedbanlivosťou (napr. pád notebooku na zem)
poškodenie / zničenie poţiarom
poškodenie/ zničenie prepätím
poškodenie/ zničenie neodborným zásahom
nepouţiteľnosť HW na plánovaný účel
SW a dokumentácia
strata zdrojového kódu
strata dokumentácie
strata licenčného ujednania, licenčného dokladu
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Médiá
strata / ukradnutie prenosných médií (USB, CD, DVD)
strata / ukradnutie záloţných médií (napr. pásky)
poškodenie záloţných médií
strata dostupnosti záloţných médií (ak nie je čítacie zariadenie a aplikácia)
Údaje (strata)
strata / ukradnutie /zničenie médií s uloţenými a záloţnými dátami
strata / ukradnutie /zničenie médií s uloţenými dátami
strata / ukradnutie /zničenie médií s archívnymi dátami
Dokumenty
Ukradnutie
Skartácia
Zabudnutie
Záruky
nedodrţanie podmienok prevádzky
zásah do systému v záruke
Narušenia dostupnosti aktív
Zamestnanci
štrajk
epidémie
choroby
pracovné úrazy
nedostupnosť pracoviska (napr. pri fujavici)
Priestory
hygienická závadnosť
zablokované vstupy do priestorov
nevhodné pracovné podmienky (teplo, chlad, plesne,...)
Infraštruktúry
fyzické prerušenie komunikačných liniek
fyzické narušenie elektrických rozvodov
výpadok interného producenta alebo distribúcie tepla
výpadok výťahov
HW
plánované odstávky
neplánované odstávky
výpadok HW po výpadku prúdu
SW:
Strata inštalačných médií
Nečitateľnosť inštalačných médií
Strata technickej podpory k SW
Zahltenia systému
poţiadavkami zvnútra
hoaxy
veľké prílohy zasielané interne el. poštou – napr. videá
poţiadavkami zvonku systému
DOS útoky
DDOS útoky
spamy
IT Sluţby (následné výpadky)
Zdrţania (dlhý boot, antivír, pomalé aplikácie)
Zlyhanie identifikácie a autentizácie
40

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 3 – Katalóg poţiadaviek

-

Pád lokálneho systému
Pád aplikácie

Chyby
HW (u HW aj poruchy)
servery
pracovné stanice
sieťové komponenty
appliance
SW (u SW aj exploity)
firmware
OS serverov a pracovných staníc
OS sieťových komponentov
systémový SW
databázy
kancelársky SW
eHealth aplikácie
zamestnanci
administrátori
operátori
pouţívatelia
architektúry
nekompatibilita systémov
proprietárnosť
nepostačujúci výkon
nízka škálovateľnosť
Malware
červy
vírusy
trójske kone
boty
rootkity
zadné vrátka
ostatné
addware
spyware
spam
hoaxy
DNS narušenia (phising, pharming)
Narušenie dôvernosti dát
Internými zamestnancami
oprávnené osoby
pouţívatelia
administrátori
neoprávnené osoby
Externými osobami
hackeri
zamestnanci tretích strán
bývalí zamestnanci
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-

spravodajské sluţby
kriminálne ţivly

Narušenie integrity dát a prostredia
Fraudy interné
Fraudy externé
Hacking
Phising
Pharming
Inštalácia neautorizovaného SW
Konflikty autorizovaných aplikácií
Zmeny konfigurácií
Autorizované
Neautorizované
Právne a legislatívne hrozby
Porušenie autorského zákona
Porušenie zákona o ochrane osobných údajov
Porušenie legislatívy o ochrane ďalších tajomstiev
Porušenie zákonníka práce
Porušenie environmentálnej legislatívy
Škodlivý obsah so súdnym dopadom
Detská pornografia
Neonacistický obsah
Rasistický obsah a porušujúci ľudské práva
Sexuálne obťaţujúci obsah
Nedodrţanie zmluvných podmienok s tretími stranami
Nezabezpečenie ochrany obchodného tajomstva tretích strán
Porušenie poţiadaviek internej riadiacej a pracovnej dokumentácie
Zodpovednosť za škodu
Súdne spory s poškodenými zákazníkmi
Súdne spory s poškodenými tretími stranami
Súdne spory s poškodenými zamestnancami
Chybne formulované zmluvy
Ostatné hrozby
Kurzové hrozby
Pri nákupe HIM
Pri nákupe NIM
Pri nákupe sluţieb
Projektové
Zvýšenie nákladov projektu
Predĺţenie doby realizácie projektu
Nenaplnenie funkcionality projektu
Neakceptácia výsledkov projektu pouţívateľmi
Strata dôvery pouţívateľov
Poškodenie dobrého mena NOeH
Znehodnotenie duševného know-how
Súdne spory kvôli autorským a licenčným právam
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Niektoré významné zraniteľnosti pre aktíva NOeH
Lokalita
geografické
miesto s výskytom zemetrasení (sú aj v SR)
miesto s moţným zosuvom pôdy
miesto s nestabilným podloţím
miesto v lavínovej zóne
miesto s moţnými prepadmi pôdy – v banských oblastiach
zamorená pôda
zlá dostupnosť
ťaţký prístup v zime
blízkosť lesa
klimatické / poveternostné
záplavová oblasť
lokalita ohrozená prívalmi vody a bahna (napr. pod kopcom) ...
technologické - blízkosť rizikového podniku
chemickej výroby
jadrovej elektrárne
drevospracujúceho
plynárenského zariadenia,
plynovodu alebo ropovodu
transformačnej stanice
skladov s horľavinami
skladu s výbušninami
urbanistické
len jedna prístupová cesta
blízkosť asociálnych skupín obyvateľstva
samota
slabé osvetlenie v noci
neoplotená
voľný vstup osôb a vozidiel
infraštruktúrne
nie je napojenie na verejnú kanalizáciu
len jeden bod pripojenia lokality na elektrickú sieť
zastaralá vodovodná sieť
stará trafostanica
právne
nevysporiadané vlastnícke vzťahy pozemkov
vecné bremeno na pozemkoch lokality
viacero vlastníkov pozemkov lokality
nevysporiadané vlastnícke vzťahy prístupových komunikácií
Objekt
geografické
veľké stromy v blízkosti objektu
klimatické / poveternostné
rovná strecha v oblasti s veľkým sneţením
vysoká úroveň spodnej vody pod objektom
technologické
komín v blízkosti objektu
blízkosť skladu s horľavými materiálmi
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blízkosť veľkých silových zdrojov
blízkosť zdrojov chvenia (napr. ţeleznica)
blízkosť vysokonapäťového vedenia
urbanistické
len jedna prístupová cesta
blízkosť asociálnych skupín obyvateľstva
zápchy v okolí
infraštruktúrne
nie je napojenie na verejnú kanalizáciu
len jeden bod pripojenia lokality na elektrickú sieť
zastaralá vodovodná sieť
stará trafostanica
právne
nevysporiadané vlastnícke vzťahy pozemkov
vecné bremeno na pozemkoch lokality
riadenie prístupu
voľný pohyb osôb po objekte
nerozdelenie na bezpečnostné zóny
priestory
potrubia nad miestnosťou
plesne na stenách
dvere s nízkou poţiarnou odolnosťou
horľavé materiály v priestore (napr. papier)
šmykľavé podlahy
nezabezpečené okná
voľný vstup do priestoru
nízka prípustná záťaţ podlahy
okná na prízemí bez mreţí
bez odtoku vody z podlahy
Komunikácie
aktívne sieťové prvky
umiestnenie v nechránených priestoroch
voľný prístup aj neautorizovaných osôb
nedokumentované konfiguračné zmeny
pasívne sieťové prvky
káble voľne dostupné na chodbách
nedokumentované vedenia
korózia
HW
umiestnenie v nevhodnom prevádzkovom prostredí
negarantované doby začiatku servisných zásahov
negarantované doby ukončenia servisných zásahov
chýbajúca technická podpora
nekvalitná technická podpora
zastarané zariadenia bez dostupnosti náhradných dielov
bez záruky
nekvalifikovaní technici pre dané zariadenie
ľahký prístup neoprávnených osôb
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SW
exploity
chyby
chybné pouţitie SW nekvalifikovanými pouţívateľmi
chyby v architektonickom návrhu
nekompatibilita pouţitých SW komponentov
nízka interoperabilita pouţitých SW komponentov
nemanaţovaný patch manaţment
manaţment zmien nie je riadeným procesom
nedokumentované zmeny s SW
nízka úroveň sprievodnej dokumentácie dodávaného zákazkového SW
Médiá
nekvalitné médiá
média v nevhodnom prevádzkovom prostredí
Údaje
Údaje nie sú systematicky klasifikované
Bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov nie sú adekvátne rizikám
IT architektúra
Proprietárne riešenia a formáty
Úzke hrdlá vo výkonnosti
Obmedzená škálovateľnosť
Výber nevhodných štandardov
Nesúlad s vybranými štandardami
Riešenia vytvárajúce monopolnú väzbu v ďalších etapách
Rozpor medzi architektonickými poţiadavkami funkcionality a bezpečnosti
Malá prepojenosť medzi IT a bezpečnostnou architektúrou
Nesúlad čiastočných IS aplikácií s celkovou architektúrou
Zamestnanci a personalistika
Chýbajúci zamestnanci pre danú pozíciu
Nepostačujúca miera zastupiteľnosti v kľúčových rolách
Platové podhodnotenie kľúčových zamestnancov
Nespokojnosť zamestnancov s organizáciou práce
Nepostačujúca úroveň prípravy zamestnancov na dané pozície
Organizačná štruktúra a systém riadenia
Chýbajúci bezpečnostný administrátor
Chýbajúci bezpečnostný útvar
Útvar bezpečnosti je nízko v organizačnej štruktúre
Nie je oddelenie povinností v oblasti bezpečnosti
Procesy
Chýbajúci procesný model
Chýbajúce priradenie zodpovedností za procesy
Formálne neidentifikované procesy
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Projekty
nezavedený formálny projektový manaţment – Prince 2 pre eHealth
projektoví manaţéri nemajú dostatočne osvojený projektový manaţment
neskúsení projektoví manaţéri a členovia tímov
nemanaţovaná závislosť medzi projektmi
SDLC
Chýbajúci model ţivotného cyklu aplikácií
Poţiadavky na bezpečnosť nie sú jasne definované alebo sú definované chybne
Chýbajúci model implementácie bezpečnosti v jednotlivých fázach SDLC
Bezpečnosť nie je implementovaná počas celého ţivotného cyklu
V zadaní projektu nie sú jasne špecifikované bezpečnostné poţiadavky
Riadiaca a pracovná dokumentácia
Nerozlíšená riadiaca a pracovná dokumentácia
Chýbajúca vrcholová bezpečnostná politika
Chýbajúca smernica pre IT
Chýbajúca smernica pre bezpečnosť IT
Nepokryté oblasti bezpečnosti riadiacou dokumentáciou
Zmluvné vzťahy
Chýbajúci pozáručný servis
Chýbajúce sankcie
Chýbajúce NDA
Nevymedzené povinnosti tretích strán pri servisných zásahoch a zodpovednosti za škodu

1.2.6

Poţiadavky

Metodika pre klasifikáciu všeobecných poţiadaviek vychádza z nasledujúcich zdrojov: ISO TR 9126,
RUP, FURPS+, knihy: P. Zielczynski „Requirements Managment Using IBM Rational Requisite Pro“.
Miesto katalógu poţiadaviek v implementácii Programu
V „Katalógu potrieb a sluţieb“ bola uvedená nasledujúca postupnosť implementačných krokov:
Pred štúdiami uskutočniteľnosti:
Identifikácia kľúčových komponentov eHealth a ich väzieb na základe skúseností vyspelých
krajín s implementáciou národných programov eHealth.
Identifikácia potrieb jednotlivých účastníkov poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Vytvorenie zoznamu potenciálnych externých sluţieb eHealth na základe identifikácie potrieb
a poţiadaviek jednotlivých účastníkov, výskytu eHealth sluţieb vo svete.
Špecifikácia základných funkčných a bezpečnostných poţiadaviek na jednotlivé sluţby.
Vysokoúrovňová identifikácia moţných prínosov sluţieb (zdravotných, ekonomických, iných)
a zhodnotenie zloţitosti ich implementácie.
Klasifikácia sluţieb a prvé určenie krátkodobých priorít (v závislosti aj od ŠR).
Rozpracovanie krátkodobých priorít.
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V čase realizácie štúdií uskutočniteľností a analytických prác
Procesno-funkcionálna analýza systému starostlivosti o zdravie občanov SR s analýzou
aktuálneho stavu a návrhom procesných zmien v dôsledku informatizácie.
Špecifikácia základných technických, legislatívnych, bezpečnostných,
poţiadaviek, nárokov a dopadov na jednotlivé komponenty.

organizačných

Vymedzenie architektonického rámca eHealth na základe funkčných, bezpečnostných
a technických poţiadaviek na sluţby, posúdení obmedzení a moţností uskutočniteľnosti
(feasibility).
Vymedzenie mnoţiny interných potrieb a sluţieb eHealth v rámci jednotlivých komponentov
pre realizáciu externých sluţieb eHealth.
Systémové review priorít a moţností ich implementácie na základe záverov štúdií
uskutočniteľnosti.
Namapovanie sluţieb a komponentov na projekty.
Rámcová špecifikácia projektov v rámci štúdie uskutočniteľnosti implementácie Programu
eHealth pre nasadenie vybraných sluţieb ako podklad pre výberové konania.
Po ukončení štúdií vykonateľnosti (pre priority po ich rozpracovaní v bode 7):
Výberové konania.
Realizácia projektov / implementácia sluţieb vrátane príslušných bezpečnostných projektov
podľa Zákona o ochrane osobných údajov.
Monitorovanie a vyhodnocovanie efektívnosti sluţieb.
Neustále zvyšovanie kvality sluţieb poskytovaných v rámci eHealth.
Dopĺňanie katalógu sluţieb eHealth o nové sluţby a ich postupná implementácia.
Nasledujúca kapitola sa zaoberá krokom č.9.
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2

Poţiadavky
Postupnosť krokov pri manaţmente poţiadaviek

2.1

Manaţment poţiadaviek pre eHealth bude realizovaný v nasledujúcich krokoch:
Identifikácia rozsahu eHealth.
-

Tá je vykonaná v dokumente „Strategické ciele eHealth“ a v matici komponentov
eHealth.

Identifikácia relevantných subjektov (stakeholderov).
-

Primárna je vykonaná v dokumente „Katalóg potrieb a sluţieb eHealth“.

-

Detailná sa realizovala v rámci štúdie uskutočniteľnosti „Procesno-funkcionálna analýza
systému starostlivosti o zdravie občanov“.

Identifikácia potrieb stakeholderov.
-

Potreby sú uvedené vo v.3b dokumentu „Katalóg potrieb a sluţieb eHealth“.

-

Aktualizácia dokumentu potrieb prebehne po uzavretí pripomienkovania z eHealth fóra.

Identifikácia potenciálnych eHealth sluţieb.
-

Primárna je vykonaná v dokumente „Katalóg potrieb a sluţieb eHealth“. V rámci tohto
dokumentu sú špecifikované aj priority.

-

Doplnenie bude vykonané po ukončení štúdií uskutočniteľnosti.

Klasifikácia poţiadaviek – generická je uvedená v nasledujúcej kapitole.
Špecifikácia všeobecných poţiadaviek na základe identifikovaných potrieb, legislatívneho
rámca, noriem a štandardov, najlepších praktík vo svete.
Špecifikácia poţiadaviek na prioritné sluţby na základe identifikovaných potrieb:
-

Atribúty a črty (features) – sú to IS funkcie uvedené v Štúdiách uskutočniteľnosti pre
prvú a druhú prioritnú oblasť.

-

Spôsoby pouţitia (use cases) – vypracuje dodávateľ po výberovom konaní.

-

Scénare (scenarios) – vypracuje dodávateľ po výberovom konaní.

-

Spôsoby testovania (test cases) – vypracuje dodávateľ po výberovom konaní.

Špecifikácia poţiadaviek na technické komponenty potrebné pre eHealth sluţby.
Analýza poţiadaviek.
Spracovanie poţiadaviek do podkladu pre architektonický rámec (candidate architectures).
Spracovanie poţiadaviek do pokladov pre obstarávanie.
Sledovanie plnenia poţiadaviek v rámci implementácie.

2.1.1

Vzťah jednotlivých úrovní poţiadaviek

Rozdiel medzi potrebami a poţiadavkami: potreby pochádzajú od stakeholderov, poţiadavky
pochádzajú od analytikov.
Jednotlivé úrovne poţiadaviek moţno znázorniť v nasledujúcom vzťahu:
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Obr. 3 – Znázornenie úrovní poţiadaviek

Znázornenie úrovní požiadaviek

Potreby
(needs)
Všeobecné požiadavky
(supplementary
requirements)

Črty a atribúty
(features)

Spôsoby testovania
(test cases)

Spôsoby použitia
(use cases)

Scenáre
(scenarios)

Spôsoby testovania
(test cases)

2.2

Klasifikácia všeobecných poţiadaviek (Supplemental Requirements)

Podľa konkrétnej aplikácie a rozsahu projektu je moţné vybrať adekvátnu podmnoţinu
z doleuvedených kategórií a subkategórií. Po výbere dodávateľa vykoná tento klasifikáciu poţiadaviek
uvedených v Katalógu podľa nasledujúcej štruktúry:
Tab. 10 – Štruktúra klasifikácie poţiadaviek
Kategória

Subkategória

Funkcionalita

Špecifická, závisí od typu aplikácie

(Functionality)

(Specific, based on apllication type)

Pouţiteľnosť

Dosiahnuteľnosť (Accessibility)

(Usability)

Estetika (Aesthetics)
Konzistencia uţívateľ. interfejsu (UI consistency)
Ergonómia (Ergonomics)
Jednoduchosť pouţitia (Ease of use)

Spoľahlivosť

Dostupnosť (Availability)
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Kategória

Subkategória

(Reliability)

Robustnosť (Robustness)
Presnosť (Accuracy)
Obnoviteľnosť (Recoverability)
Odolnosť voči zlyhaniu (Fault tolerance)
Ochrana (Safety)
Bezpečnosť (Security)
Správnosť (Correctness)

Výkonnosť

Priepustnosť (Throughoutput)

(Performance)

Doba odozvy (Response time)
Doba obnovy (Recovery Time)
Doba nábehu / ukončenia (Startup / shutdown time)
Kapacita (Capacity)
Vyuţiteľnosť zdrojov (Utililization of resources)

Podpora a prevádzka

Testovateľnosť (Testability)

(Supportability)

Adaptovateľnosť (Adaptability)
Údrţba (Maintainability)
Kompatibilita (Compatibility)
Konfigurovateľnosť (Configurability)
Upgradovateľnosť (Upgradeability)
Inštalovateľnosť (Installability)
Škálovateľnosť (Scalability)
Portabilita (Portability)
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Kategória

Subkategória
Opätovné vyuţitie (Reusability)
Interoperabilita (Interoperability)
Súlad (Compliance)
Nahraditeľnosť (Replacebality)
Meniteľnosť (Changeability)
Auditovateľnosť (Auditability)
Lokalizovateľnosť (Localizability)

Obmedzenia designu
(Design constraints)
Implementačné poţiadavky
(Implementation requirements)
Interfejsové poţiadavky
(Interface requirements)
Fyzické poţiadavky
(Physical requirements)
Poţiadavky na dokumentáciu
(Documentation requirements)
Licenčné a legislatívne poţiadavky

Legislatívne poţiadavky (Legal requirements)

(Licensing and legal requirements)
Licenčné poţiadavky (Licensing requirements)

2.3

Upresnenie niektorých subkategórií

2.3.1

Pouţiteľnosť (Usability)

Dosiahnuteľnosť (Accessibility)
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Odkiaľ a ako jednoducho sa k aplikácii moţno dostať:
jednotné obsluţné miesto
kiosk
call centrum
pracovná stanica / notebook profesionála
domáca pracovná stanica / notebook
mobil / PDA
Estetika (Aesthetics)
Estetické kritériá v:
typografii,
dizajne stránky,
farebnej škále,
grafike,
uţívateľskom interfejsi,
výstupoch.
Napr. nemiešať pätkové a bezpätkové písmo, jednotný typ zarovnávania textu.
Konzistencia uţívateľského interfejsu (UI consistency)
Napr. :
Nemixovať rôzne typy uţívateľských interfejsov (Windows a Unix).
Pouţívať rovnaké klávesové skratky.
Help je vţdy na F1.
Ergonómia (Ergonomics)
Ergonomické aspekty pouţívateľského interfejsu, napr.:
Kurzor je na obrazovke vţdy ľahko nájditeľný.
Jednotlivé prvky a činnosti na obrazovke sú navrhnuté tak, aby minimalizovali záťaţ očí
pouţívateľa.
Interfejs podporuje aj ergonomické aspekty pouţívateľov s dysfunkciou.
Jednotlivé prvky a činnosti na obrazovke sú navrhnuté tak, aby minimalizovali stres
pouţívateľa.
Ak sa otvorí dialógové okno, aktívne je prvé políčko.
Jednoduchosť pouţitia (Ease of use)
Je určená dobou zaučenia typického pouţívateľa, napr.
K ovládaniu aplikácie stačí poznať prácu s myšou a vedieť čítať.
K ovládaniu aplikácie stačí znalosť pouţitia webového prehliadača.
Pouţívateľ sa nemôţe dostať do zloţitej situácie, keď nevie, čo ďalej.
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K ovládaniu stačia znalosti na úrovni pouţívateľa daného nemocničného IS.
Na zaučenie správcu stačí 4 hodinové školenie.

2.3.2

Spoľahlivosť (Reliability)

Dostupnosť (Availability)
Ide o charakteristiku časovej dostupnosti systému, napr.
Systém pracuje v reţime 8/5 alebo 24/7.
Poţadovaná dostupnosť systému je 99.9 %.
Ročné plánované výpadky sú 8 hodín.
Maximálna doba výpadku systému sú 4 hodiny.
MTBF diskového poľa 50 000 hodín.
Robustnosť (Robustness)
Ide o odolnosť voči narušeniam, napr.
Systém nemá SPoF (single point of failure).
Systém pri zadaní chybného vstupu kaţdú chybu ošetrí, podá chybové hlásenie a vráti sa
k zadaniu vstupu.
Systém je odolný voči výpadku 30 % serverov serverovej farmy.
Systém je odolný voči výpadku jedného zdroja napájania.
Presnosť (Accuracy)
Ide o určenie presnosti výpočtov v rámci aplikácie, napr.
Cenové kalkulácie budú rátané s presnosťou na 4 desatinných miesta, zobrazenie na 2
desatinné miesta.
Kurzové prevody budú kalkulované s presnosťou na 6 platných číslic.
Biochemické hodnoty budú zaznamenávané s presnosťou na 4 desatinné miesta,
zobrazované na 2 desatinné miesta.
Obnoviteľnosť (Recoverability)
Ide o schopnosť automatického zotavenia sa z narušenia, napr.
Systém cez exception handling sa vie zotaviť z načítania chybného súboru (napr. pri pokuse
o buffer overflow).
Systém sa vie zotaviť po náhlom výpadku prúdu a ďalej pracovať v mieste, kde skončil.
Odolnosť voči zlyhaniu (Fault tolerance)
Ide o schopnosť odolávať výpadku niektorého z technických komponentov, napr.
Systém je schopný pracovať aj po výpadku pevného disku servera (vyuţitie RAID 5).
Systém je odolný voči výpadku radiča pevných diskov.
Systém je odolný voči výpadku vnútorného napájacieho zdroja servera.
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Ochrana (Safety)
V eHealth ide najmä o ochranu zdravia pacienta. Napr.
Systém automaticky zabráni tomu, aby pacient dostal nadmernú dávku ţiarenia pri
snímkovaní.
Systém zabráni tomu, aby pacient dostal nadmernú dávku lieku pri automatickom dávkovaní.
Systém zabráni zámene vzoriek v laboratóriu.
Systém zabráni zámene detí v pôrodnici.
Monitor má matný povrch, aby minimalizoval záťaţ očí operátora v dôsledku odrazov.
Centrálna tlačiareň má minimalizovanú produkciu ozónu.
Bezpečnosť (Security)
Ide o bezpečnosť aktív systému, v oblasti IT v súlade ISO 27799 pre bezpečnosť v eHealth,
s dôrazom na Dôvernosť, následne Integritu a čiastočne Dostupnosť, napr.
Autentizácia pouţívateľa je prostredníctvom tokenu.
Osobitná kategória osobných údajov je prenášaná po sieti v šifrovanom tvare.
Správnosť (Correctness)
Ide o mieru garancie, nakoľko je systém a jeho výstupy bezchybné, napr.:
Chyby pri identifikácii odtlačku prsta sú pod 1 %.
Frekvencia chýb pri čítaní čiarového kódu na skúmavkách je niţšia ako 0.1 %.
Je formálne dokázaná odolnosť jadra transakčného systému voči buffer overflow.
Systém pri odovzdaní neobsahuje ţiadnu kritickú a závaţnú chybu, maximálne 10 minoritných
chýb.

2.3.3

Výkonnosť (Performance)

Priepustnosť (Throughoutput)
Ide o mieru maximálneho rozsahu niektorého výkonového parametra systému, napr.
Garantovaná priepustnosť pásma je 2 Mbit / sek.
Systém garantuje spracovanie 10.000 elektronických receptov za minútu.
Garantovaná rýchlosť čítania z diskového poľa je 4 Gbit / sek.
Doba odozvy (Response time)
Ide o dobu odozvy systému na udalosti, napr.
Priemerná doba odozvy systému pri zobrazení poloţky z EHR pacienta nepresiahne 3 sek.,
maximálna doba odozvy nepresiahne 5 sek.
Priemerná doba odozvy na poţiadavku zobrazenia liekovej interakcie pri počte liekov do 7
nepresiahne 5 sek., maximálna doba nepresiahne 10 sek.
Doba obnovy (Recovery Time)
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Ide o dobu, za ktorú je funkcionalita systému obnovená. Doba je meraná z pohľadu pouţívateľa, ale aj
systému ako celku. Je to dôleţitý parameter v SLA., napr.
Poţadovaná doba obnovy systému je do 4 hodín od nahlásenia výpadku.
Doba prechodu na náhradné napájanie cez dieselgenerátor je 5 minút.
Doba presmerovania na záloţný server je do 30 sekúnd.
Doba nábehu / ukončenia (Startup / shutdown time)
Ide o dobu, za ktorú systém nabehne, alebo ukončí svoju prácu. Shutdown servera je dôleţité poznať
z hľadiska plánovania UPS kapacity. Príklad:
Prvá odozva aplikácie ePreskripcia je do 30 sekúnd od jej spustenia.
Shutdown preskripčného servera je do 7 minút.
Operačný systém sa nabootuje do 2 minút.
Kapacita (Capacity)
Ide o kvantitatívny parameter udávajúci maximálny rozsah príslušných technických parametrov
systému, napr.
Preskripčný systém umoţní aktuálny (concurrent) prístup 20.000 pouţívateľom.
Systém umoţní pracovať minimálne s 3.000 mil. elektronických receptov.
Diaková kapacita archívu obrázkov je minimálne 10.000 TB.
Vyuţiteľnosť zdrojov (Utililization of resources)
Ide o moţnosť efektívneho vyuţívania systémových zdrojov (procesorový výkon, vnútorná a vonkajšie
pamäte a pod.). Typickým problémom je nedostatočný manaţment uvoľňovania alokovaných zdrojov.
Príklad:
Systém po ukončení transakcie vráti alokovaný rozsah pamäte.
Maximálny počet poloţiek v aktuálnej databáze je do 1 mil., pri prekročení tohto počtu sú
najmenej pouţívané poloţky presúvané do archívu.
Súbory pouţívateľa na serverom disku staršie ako 3 roky sú presúvané do archívu.
Po prekročení veľkosti 1 GB log súboru preskripčného servera sú logy automaticky podľa
dátumu vymazávané.

2.3.4

Podpora a prevádzka (Supportability)

Testovateľnosť (Testability)
Ide o mieru podpory testovania systému. Napr.
Aplikácia neobsahuje moduly, ktoré blokujú jej debugging.
Uţívateľský interfejs neobsahuje moduly, ktoré by neboli automaticky testovateľné
prostredníctvom aplikácie Rational Robot.
Systém podporuje generovanie systémových logov v rámci exception handling.
Adaptovateľnosť (Adaptability)
Ide o mieru adaptovateľnosti systému do nového prostredia. Napr.
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Migrácia aplikácie z prostredia MS Windows XP do MS Vista zaberie maximálne 30 minút.
Migrácia aplikácie na nový typ PDA s Windows mobile zaberie max. 10 minút.
Údrţba (Maintainability)
Ide o ľahkosť údrţby systému, najmä z hľadiska lokalizácie chýb. Napr.
Aplikácia umoţňuje vzdialenú správu a údrţbu cez servisné porty.
Error log obsahuje všetky relevantné informácie, ktoré sú dostupné vývojárom cez vzdialený
prístup z Internetu.
Kompatibilita (Compatibility)
Ide najmä o kompatibilitu jednotlivých verzií systému, napr.
Subverzie produkčného systému plne podporujú všetky formy transakcií.
Nová verzia EHR systému nemení EHR formát dát.
Nová verzia Wordu z Office 2007 umoţňuje načítanie súborov .DOC od verzie Word 2000.
Konfigurovateľnosť (Configurability)
Ide o mieru konfigurovateľnosti systému. Napr.
Je moţné upraviť si rozloţenie pracovnej plochy aplikácie.
Administrátor môţe nastaviť minimálnu dĺţku hesla a dobu vynútenej zmeny hesla.
Screen saver má nastaviteľnú dobu aktivácie.
Je moţné nastaviť si dobu zablokovania aplikácie bez vstupnej odozvy.
Konfiguračné dáta sú v konfiguračnom súbore, ktorý je editovateľný v textovom editore.
Upgradovateľnosť (Upgradeability)
Ide o ľahkosť rošírenia resp. vylepšenia systému. Napr.
Zmeny systému pri upgrade aplikácie sa prejavia len na strane servera, nie pracovnej stanice.
Pracovná stanica ponúka upgrade vnútornej pamäte, videokarty, zvukovej karty, sieťovej karty
a pevného disku .
Server má 4 voľné sloty pre pevné disky.
Inštalovateľnosť (Installability)
Ide o ľahkosť inštalácie aplikácie. Napr.
Aplikácia sa inštaluje na pozadí, bez zásahu pouţívateľa pracovnej stanice.
Inštalácia novej verzie aplikácie trvá na pracovnej stanici max. 30 minút.
Inštalácia si vyţaduje zadanie sériového čísla.
Inštalácia si vyţaduje výmenu inštalačných CD diskov.
Škálovateľnosť (Scalability)
Ide o schopnosť systému zvyšovať svoje výkonové parametre bez zásahu do architektúry. Napr.
Diskové pole je rozšíriteľné na 500 TB.
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Pracovná stanica ponúka rozšíriteľnosť vnútornej pamäte na 8 GB RAM.
OS umoţňuje prácu aţ so 64 procesorovými servermi.
Architektúra systému umoţňuje zvýšenie výkonu pridávaním blade serverov aţ na 100.000
transakcií za minútu.
Portabilita (Portability)
Ide o mieru schopnosti portovania aplikácie do iného SW alebo HW prostredia. Napr.
Zmena databázy si nevyţaduje zmeny v kóde aplikácie, len v middleware.
Systém je členený na viacero relatívne samostatných vrstiev, pričom systémová zmena
v danej vrstve vyţaduje len zmenu v middlewari.
Kód aplikácie je vytvorený v Jave.
Opätovné vyuţitie (Reusability)
Ide o moţnosť viacnásobného vyuţitia modulov alebo časti zdrojového kódu. Napr.
Notifikačný modul budú vyuţívať všetky aplikácie eGovernmentu.
Elektronický občiansky preukaz bude pouţiteľný pre bezpečnú autentizáciu do všetkých
eHealth aplikácií.
Interoperabilita (Interoperability)
Ide o mieru moţnosti kooperácie systémov medzi sebou. Napr.
Systém ePreskripcie vie zaslať dáta z elektronického receptu do systému EHR.
eObjednávanie vie zaslať notifikačnú poţiadavku do notifikačného modulu.
Súlad (Compliance)
Ide mieru plnenia poţiadaviek legislatívy, noriem a štandardov.
Bezpečnostný token so zaručeným elektronickým podpisom je pouţívaný v súlade
s legislatívou NBÚ pre zaručený elektronický podpis.
Aplikácia je v súlade s výnosom MF o informačných štandardoch vo verejnej správe.
Spracovanie osobných údajov v eMedikácii je v súlade so zákonom 428/2004 o ochrane
osobných údajov.
Nahraditeľnosť (Replacebality)
Ide mieru moţnosti nahradenia jednotlivých systémových komponentov. Napr.
Ako pevný disk servera je prípustný kaţdý ATA-3 disk.
Meniteľnosť (Changeability)
Ide o mieru moţnosti zmien systému. Napr.
Odberateľ má k dispozícii zdrojový kód aplikácie a povolenie ju modifikovať.
Odberateľ má k dispozícii zdrojový kód aplikačnej vrstvy.
Aplikáciu je moţné doladiť prostredníctvom zabudovaného makrojazyka.
Systém umoţňuje zmenu usporiadania stromovej štruktúry menu.
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Texty aplikácie sú v samostatnom súbore resourcov.
Auditovateľnosť (Auditability)
Ide o mieru moţností auditovať činnosti v systéme. Napr.
Systém produkuje chybové záznamy (error logs).
Všetky bezpečnostne relevantné udalosti sú zaznamenávané v bezpečnostnom logu.
Všetky transakčne relevantné skutočnosti sú zaznamenávané v transakčnom logu.
Lokalizovateľnosť (Localizability)
Ide o mieru lokalizovateľnosti do rôznych jazykov. Napr.
Všetky texty pouţívané aplikáciou sú v samostatnom súbore.
Všetky názvy pre poloţky v menu sú v samostatnom súbore.
NZP podporuje slovenskú a anglickú verziu.

2.3.5

Ostatné

Obmedzenia dizajnu (Design constraints)
Ide o poţiadavky na dizajn systému. Napr.
Systém musí byť postavený na báze J2EE architektúry.
Systém musí byť postavený na báze Open source.
Prípustné formáty súborov sú len ISO štandardy.
Implementačné poţiadavky (Implementation requirements)
Ide o poţiadavky na implementačný proces. Napr.
Ako databáza bude pouţitá Oracle alebo MS SQL.
Ako programovací jazyk pre aplikačnú úroveň bude pouţitá Java.
Jadro systému bude napísané v jazyku ADA.
Ako OS pracovných staníc bude prípustný MS Windows XP SP3 a Vista SP1.
Zberané logy budú alokovať maximálne 64 KB / sek. linkovej kapacity.
Interfejsové poţiadavky (Interface requirements)
Ide o poţiadavky na rôzne úrovne interfejsov. Napr.
Uţívateľský inteferjs.
Komunikačný interfejs.
Databázový interfejs.
Fyzické poţiadavky (Physical requirements)
Ide o poţiadavky na fyzické priestory umiestnenia HW. Napr.
Priestor dátového centra umoţňuje záťaţ 400 kg / m2 pre umiestnenie diskového poľa.
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Sála dátového centra má zdvihnutú podlahu.
Úloţiská osobných údajov sú v samostatnej, fyzicky izolovanej zóne.
Priestory dátového centra nie sú v blízkosti silných zdrojov elektromagnetického ţiarenia.
Priestor umiestenia rackov garantuje stálu prevádzkovú teplotu (klimatizácia).
Poţiadavky na dokumentáciu (Documentation requirements)
Ide o poţiadavky na dokumentáciu dodávanú so systémom. Napr.
Dokumentácia bude dodaná v PDF formáte na CD.
Súčasťou dokumentácie je Príručka administrátora a príručka pouţívateľa.
Dokumentácia je v slovenskom a anglickom jazyku.
Legislatívne poţiadavky (Legal requirements)
Ide o priame plnenie legislatívnych poţiadaviek. Napr.
Systém musí byť certifikovaný NBÚ.
Systém musí byť akreditovaný NCZI.
Dodávateľ má vysporiadané autorské práva.
Na systém je povinná doba záruky daná legislatívou EÚ.
Licenčné poţiadavky (Licensing requirements)
Ide o plnenie licenčných poţiadaviek, napr.
Na kaţdú pracovnú stanicu je potrebná samostatná licencia aplikácie.
Na server je potrebná licencia umoţňujúca maximálny prístup 10.000 paralelných
pouţívateľov (concurrent users).
Licencia databázy je na kaţdé jadro procesora.
Licencia zahŕňa v sebe aj ročnú podporu.
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3

Katalóg poţiadaviek

Zjednodušený katalóg poţiadaviek je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 11 – Štruktúra klasifikácie poţiadaviek
ID

Špecifikácia poţiadavky

Subdoména

1

eHealth sluţby

1.1

eAlokácia

1.1.1

eAlokácia

1.1.1.1

Umoţniť občanom objednať sa na konkrétny termín u
lekára prvého kontaktu

1

ESO 1

1.1.1.2

Poskytnúť centralizovanú správu ţiadaniek na alokáciu
výkonov zdravotnej starostlivosti pre občanov i
zdravotníckych profesionálov.

1

ESO 1

1.1.1.3

Umoţniť občanom s doporučeným praktického lekára
objednať sa na konkrétny termín u odborných lekárov

1

ESO 1

1.1.1.4

Umoţniť lekárom presmerovať pacienta ku iným
odborným lekárom

1

ESO 1

1.1.1.5

Umoţniť centralizovanú správu kalendárov
poskytovateľov ZS

1

ESO 1

1.1.1.6

Umoţniť občanom i zdravotníckym profesionálom
vyhľadávať voľné termíny v kalendároch PZS

1

ESO 1

1.1.1.7

Umoţniť občanovi s odporučením odborného lekára
poţiadať o zaradenie do čakacieho zoznamu na výkon
zdravotnej starostlivosti.

2

ESO 1

1.1.1.8

Umoţniť centralizovanú správu čakacích zoznamov na
výkony zdravotnej starostlivosti

2

ESO 1

1.1.1.9

Umoţniť občanom informovať sa o ich pozícii v čakacom
zozname.

2

ESO 1

1.1.1.10

Umoţniť objednávanie na laboratórne vyšetrenia

1

ESO 1

1.1.1.11

Riadiť identitu vzorky vyšetrení a podávať správy o
výsledkoch laboratórnych vyšetrení.

1

ESO 1

1.1.1.12

Vytvoriť očkovacie plány pre všetkých občanov podľa
aktuálnych pravidiel

1

ESO 1

1.1.1.14

Zaznamenať vykonané očkovania do očkovacieho
preukazu

1

ESO 1

1.1.1.15

Upozorniť občana na blíţiaci sa termín výkonu
zdravotnej starostlivosti podľa jeho preferencie e-mailom
alebo SMS

1

ESO 1

1.2

ePreskripcia

1.2.1

Zapísanie medikačného záznamu lekárom

1

ESO 1

1.2.1.1

Sprístupniť medikačné záznamy uloţené v EZKO pre
lekára

1

ESO 1

1.2.1.2

Kontrolovať medikačný záznam pri zápise lekárom

1

ESO 1

1.2.1.3

Sprístupniť stránku v EZKO pre zápis medikačného
záznamu lekárom

1

ESO 1

1.2.1.4

Vyţadovať identifikáciu pacienta pri zápise medikačného
záznamu lekárom

2

ESO 1

Priorita

Projekt
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ID

Špecifikácia poţiadavky

Subdoména

1.2.1.5

Vyţadovať súhlas pacienta pri zápise medikačného
záznamu lekárom

2

ESO 1

1.2.1.6

Vyţadovať autentifikáciu lekára pri zápise medikačného
záznamu lekárom

2

ESO 1

1.2.2

Zapísanie medikačného záznamu lekárňou

1

ESO 1

1.2.2.1

Sprístupniť medikačné záznamy uloţené v EZKO pre
lekáreň

2

ESO 1

1.2.2.2

Kontrolovať medikačný záznam pri zápise lekárňou

1

ESO 1

1.2.2.3

Vyţadovať identifikáciu pacienta pri zápise medikačného
záznamu lekárňou

1

ESO 1

1.2.2.4

Vyţadovať autentifikáciu lekára pri zápise medikačného
záznamu lekárňou

1

ESO 1

1.2.3

Informovanie sa o elektronickom recepte lekárnikom

1

ESO 1

1.2.3.1

Vyhľadať recept lekárňou

1

ESO 1

1.2.3.2

Overiť platnosť receptu lekárňou

1

ESO 1

1.2.3.3

Kontrolovať oprávnenia poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti na predpísanie lieku lekárňou

2

ESO 1

1.2.3.4

Kontrolovať medikačný záznam lekárňou

1

ESO 1

1.2.3.5

Vykonanie rozsahu kontrol lekárňou

2

ESO 1

1.2.3.6

Vyţadovať identifikáciu pacienta pri informovaní sa o
elektronickom recepte

1

ESO 1

1.2.3.7

Vyţadovať autentifikáciu lekárnika pri informovaní sa o
elektronickom recepte

2

ESO 1

1.2.3.8

Poskytnúť informácie o úhrade - finančné údaje

1

ESO 1

1.2.4

Vydanie elektronického receptu (jednorazový, dlhodobý)

1

ESO 1

1.2.4.1

Overiť lekára pri výdaji receptu

1

ESO 1

1.2.4.2

Overiť liek pri výdaji receptu

1

ESO 1

1.2.4.3

Overiť poistný vzťah pri výdaji receptu

1

ESO 1

1.2.4.4

Overiť alternatívy pri výdaji receptu

2

ESO 1

1.2.4.5

Kontrolovať medikáciu pri výdaji receptu

1

ESO 1

1.2.4.6

Vygenerovať a vydať ID receptu v databáze receptov

1

ESO 1

1.2.4.7

Zapísanie vydania jednorazového receptu a údajov
lekára, pacienta, liečiva, dávkovania do databázy
vystavených receptov

1

ESO 1

1.2.4.8

Vyţadovať identifikáciu pacienta pri výdaji elektronického
receptu

1

ESO 1

1.2.4.9

Vyţadovať autentifikáciu lekára pri výdaji elektronického
receptu

1

ESO 1

1.2.4.10

Poskytnúť tlačový výstup (čiarový kód) identifikujúci
recept

2

ESO 1

1.2.5

Vydanie lieku na základe receptu

1

ESO 1

1.2.5.1

Overiť ID pacienta pri výdaji lieku

1

ESO 1

1.2.5.2

Overiť poistný vzťah pri výdaji lieku

1

ESO 1

1.2.5.3

Overiť medikačný záznam pri výdaji lieku

2

ESO 1

1.2.5.4

Poskytnúť a kontrolovať substitúciu lieku

2

ESO 1

Priorita

Projekt
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ID

Špecifikácia poţiadavky

Subdoména

1.2.5.5

Poskytnúť tlačené informácie o vydanom lieku

2

ESO 1

1.2.5.6

Zapísať vydanie elektronického receptu do databázy
receptov a do stránky medikačnej histórie EZKO

1

ESO 1

1.2.5.7

Poskytnúť moţnosť záznamu o úhrade

2

ESO 1

1.2.5.8

Zapísať medikačný záznam pri výdaji lieku

1

ESO 1

1.2.5.9

Vyţadovať autentifikáciu lekárnika pri výdaji lieku

1

ESO 1

1.2.6

Zneplatnenie receptu

1

ESO 1

1.2.6.1

Zneplatniť recept automaticky

1

ESO 1

1.2.6.2

Zneplatniť recept manuálne

1

ESO 1

1.2.6.3

Kontrolovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri
zneplatnení receptu

2

ESO 1

1.2.6.4

Kontrolovať vydanie receptu pri zneplatnení

1

ESO 1

1.2.6.5

Zadať dôvod zneplatnenia

1

ESO 1

1.2.6.6

Vyţadovať autentifikáciu lekára pri zneplatnení receptu

1

ESO 1

1.2.7

Zmena receptu – znovuobnovenie

3

ESO 1

1.2.7.1

Znovuobnoviť exspirovaný recept a kontrolovať
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri znovuobnovení

2

ESO 1

1.2.7.2

Znovuobnoviť zneplatnený recept a kontrolovať
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri znovuobnovení

2

ESO 1

1.2.7.3

Zadať dôvod znovuobnovenia

2

ESO 1

1.2.7.4

Vyţadovať autentifikáciu lekára pri znovuobnovení
receptu

2

ESO 1

1.2.8

Poskytnutie depersonifikovaných údajov na štatistické
účely

3

ESO 1

1.2.8.1

Vybudovať dátový sklad pre účely analýzy a štatistiky na
zlepšenie procesov preskripcie, dispenzácie a medikácie

2

ESO 1

1.2.8.2

Umoţniť postupné budovanie štatistických a analytických
funkcií systému (BI – Business Intelligence) za účelom
zlepšovania procesov preskripcie, medikácie a výdaja
liekov

2

ESO 2

1.2.8.3

Vyţadovať identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu
pouţívateľa pri vyuţívaní reportov

2

ESO 1

1.2.8.4

Definovať alarmy na základe sledovania údajov

2

ESO 1

1.2.8.5

Umoţniť sémantickú analýzu údajov

2

ESO 2

1.2.9

Ďalšie poţiadavky

2

1.2.9.1

Vybudovať dátový sklad pre účely reportov a štatistík

2

ESO 2

1.2.9.2

Zapísať historické preskripčné údaje

2

ESO 2

1.2.9.3

Podať objednávku na liek v lekárni

2

ESO 2

1.2.9.4

Získať podporné informácie v preskripčnom procese

1

ESO 2

1.2.9.5

Vydať liek, optickú pomôcku, zdravotnú potrebu atď. bez
lekárskeho predpisu

2

ESO 2

1.2.9.6

Vydať elektronický recept bez nutnosti návštevy PZS

3

ESO 2

1.2.9.7

Informovať sa o štatistických údajoch z ePreskripcie

2

ESO 2

1.3

eMedikácia

1.3.1

Informovanie sa o liekovej interakcii

1

ESO 1
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1.3.1.1

Skúmať liekové interakcie voči medikačnému záznamu

1

ESO 1

1.3.1.2

Skúmať diagnózy pri liekových interakciách

1

ESO 1

1.3.1.3

Vyţadovať autentifikáciu pouţívateľa pri informovaní sa
o liekovej interakcii

2

ESO 1

1.3.2

Informovanie sa o ďalších preskripčne relevantných
skutočnostiach

1

ESO 1

1.3.2.1

Informovať sa o dostupnosti, doplatkoch a alternatívach
lieku

1

ESO 1

1.3.2.2

Informovať sa o mieste výskytu a moţnosti dodávky lieku

2

ESO 1

1.3.2.3

Informovať sa o medikačnej histórii pacienta

1

ESO 1

1.3.2.4

Získať komplexný pohľad na poznatky o pacientovi

3

ESO 1

1.3.2.5

Získať komplexnú informáciu o dávkovanej rádioaktivite

3

ESO 1

1.3.2.6

Vyţadovať identifikáciu pouţívateľa pri informovaní sa o
medikačnej histórii

1

ESO 1

1.3.2.7

Vyţadovať autentifikáciu pouţívateľa pri informovaní sa
o medikačnej histórii

1

ESO 1

1.3.2.8

Získať informácie z liekopisu

1

ESO 2

1.3.2.9

Zadať medikačné pravidlá a algoritmy

3

ESO 2

1.3.2.10

Konzultovať liekopis

2

ESO 2

1.3.2.11

Zadať rozhodnutie kategorizácie liekov

1

ESO 2

1.3.3

Poskytovanie informácií o liekoch a podpora
rozhodovania pri preskripcii

1

ESO 1

1.3.3.1

Vyhľadať liečivá podľa údajov pacienta

1

ESO 1

1.3.3.2

Vyhľadať generiká k vybranému lieku

1

ESO 1

1.3.3.3

Vyhľadať kontraindikácie k lieku

1

ESO 1

1.3.3.4

Vyhľadať zlučiteľnosť rôznych liekov

1

ESO 1

1.3.3.5

Vyhľadať doplnkovú terapiu k lieku

2

ESO 1

1.3.3.6

Vyţadovať identifikáciu pouţívateľa pri poskytovaní
informácií o liekoch

2

ESO 1

1.4

EZKO

1.4.1

Všeobecné poţiadavky

1.4.1.1

Zapísať fakturačné údaje od ZP do elektronickej
zdravotnej kniţky: Importovať prírastok fakturačných
údajov od ZP; Importovať zmeny kapitujúcich lekárov;
Odpovedať na import prírastku údajov od ZP

1

ESO 1

1.4.1.2

Poskytnúť údaje z osobného účtu poistenca v
elektronickej podobe: Umoţniť zadať výberové kritéria
pre výpis z osobného účtu poistenca; Vygenerovať výpis
z osobného účtu v elektronickej forme; Umoţniť vytlačiť
výpis z osobného účtu poistenca

1

ESO 1

1.4.1.3

Poskytnúť údaje z osobného účtu poistenca v papierovej
podobe: Umoţniť zadať výberové kritéria na hromadné
vygenerovanie výpisu z osobného účtu; Umoţniť
vygenerovať hromadný súbor s výpismi z osobného účtu
v dohodnutej štruktúre na zaslanie distribučnej firme

1

ESO 1
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1.4.1.4

Zabezpečiť podporu pre celý ţivotný cyklus EZKO:
Vytvoriť EZKO; Uzamknúť EZKO na základe ţiadosti
občana o vystúpenie z eHealth; Odomknúť EZKO na
základe ţiadosti občana o vstup do eHealth; Uzamknúť
EZKO; Priradenie zákonného zástupcu občana k EZKO;
Zrušenie priradenia zákonného zástupcu občana
k EZKO

1

ESO 1

1.4.1.5

Zapísať údaje do elektronickej zdravotnej kniţky (časom
do EHR): Zaevidovať identifikačné a administratívne
údaje pacienta; Aktualizovať identifikačné a
administratívne údaje pacienta; Prijať poţiadavku na
zápis zdravotných údajov pacienta do EZKO (medikačné
údaje, výsledky laboratórnych vyšetrení (štruktúrované
dáta), výsledky očkovaní do elektronického očkovacieho
preukazu, lieky vydané na recept, údaje pacienta do
EDS, výsledky ambulantného lekárskeho vyšetrenia);
Zapísať uţívanie voľnopredajných liečiv pacientom do
EZKO; Zaevidovať poznámku k poskytnutej ZS
pacientom do EZKO; Zapísať depersonifikované údaje
do dedikovaného úloţiska

1

ESO 1

1.4.1.6

Informovať sa o zdravotných informáciách pacienta
(subEHR): Prijať poţiadavku na vyhľadanie EZKO
pacienta cez API; Zaslať odpoveď na vyhľadanie
pacienta; Auditovať prístupy k zdravotným informáciám
pacienta; Umoţniť prístup k údajom v súlade so
schváleným súhlasom; Prijať poţiadavku na poskytnutie
informácií z EZKO; Poskytnúť zdravotné informácie
pacienta (identifikačné a administratívne údaje, výsledky
laboratórnych vyšetrení (štruktúrované dáta), informácie
z elektronického očkovacieho preukazu, výsledky z
ambulantného lekárskeho vyšetrenia, medikačnú
históriu, informácie z EDS pacienta)

1

ESO 1

1.4.1.7

Umoţniť sprístupniť stránky v rámci extraktu: Umoţniť
sprístupniť v rámci extraktu stránky alebo jednotlivé
záznamy na stránkach EZKO; Umoţniť vytvoriť extrakt z
EZKO na lekára; Umoţniť vytvoriť extrakt na ţiadanku

1

ESO 1

1.4.1.8

Zabezpečiť poskytnutie extraktu z EZKO: Poskytnúť
extrakt lekárovi, ktorému je určený; Poskytnúť extrakt
lekárovi, ktorý dostal ţiadanku

1

ESO 1

1.4.1.9

Podať súhlas na prístup k zdravotným informáciám:
Vybrať oprávnenú osobu; Poskytnúť typy stránok EZKO
na podanie súhlasu; Podať súhlas pacienta na prístup k
stránkam EZKO; Zaevidovať nový súhlas; Poskytnúť
zoznam podaných súhlasov s prístupom; Zmeniť
vybrané parametre súhlasu

1

ESO 1

1.4.1.10

Zneplatniť súhlas na sprístupnenie zdravotných
informácií

1

ESO 1

1.4.1.11

Poskytnúť záznamy o prístupoch k zdravotným
informáciám pacienta: Zobraziť záznamy o prístupoch k
zdravotným informáciám pacienta; Zobraziť zoznam
pokusov o neoprávnený prístup

1

ESO 1
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1.4.1.12

Informovanie sa o komplexných zdravotných
informáciách pacienta: Poskytnutie rozšírených
informácií z elektronickej zdravotnej kniţky občanovi a
ďalším ţiadateľom v súlade so schváleným súhlasom
pacienta prostredníctvom komponentov NZP. Rozširuje
stránky EZKO z prvej vlny (Alergie, Anamnéza, Stránka
lekára prvého kontaktu, Diagnostický sumár, Poskytnutie
odkazov na primárnu dokumentáciu v IS PZS (EMPI),
Stránka osobných záznamov občana (mimo rozsahu
ostatných stránok), Historické fyziologické záznamy
(najmä u detí), Stomatologické záznamy (priamy vstup
lekára), Implantáty a protézy, Zdravotné potreby a
pomôcky, Tehotenská kniţka, Zahraničné intervencie
(epSOS), Stránka pre záznamy a vyšetrenia občana
realizované lekárom v poradni zdravia RÚVZ, Stránka
darcu, Rozšírenie stránky Medikácie o lieky bez
lekárskeho predpisu , Stránka genetických rizík,
Genealogické väzby); Logovanie prístupov k zdravotným
informáciám a ich uloţenie do elektronickej schránky
pacienta.

2

ESO 2

1.4.1.13

Informovanie sa o zdravotných informáciách pacienta v
špecializovaných oblastiach podľa odborností lekárov:
Poskytovanie špecializovaných stránok podľa hlavných
odborností lekárov (napr. ORL, gynekológ, ortopéd, a
podobne); Umoţniť na základe súhlasu pacienta a na
základe odbornosti lekára sprístupnenie
špecializovaných stránok lekárom; Logovanie prístupov k
zdravotným informáciám a ich uloţenie do elektronickej
schránky pacienta

2

ESO 2

1.4.1.14

Zabezpečiť funkčný manaţment snímok: Podanie
ţiadosti o pridelenie jednoznačného identifikátora snímky
z PACS; Získanie prístupu k jednoznačnému
identifikátoru snímky v PACS pre špecializované
pracovisko; Zadanie odkazu a popisu snímky k
jednoznačnému identifikátoru snímky; Zadanie
digitalizovanej snímky k jednoznačnému identifikátoru
snímky; Informovanie sa o digitalizovaných snímkach;
Zadanie odkazu na digitalizovanú snímku k vyšetreniu

2

ESO 2

1.4.1.15

Zabezpečiť podmienky pre digitalizáciu historickej
zdravotnej dokumentácie do EZKO: Vytvoriť stránku
EZKO pre historickú zdravotnú dokumentáciu;
Sprístupniť stránky EZKO s historickými záznamy pre
pouţívateľov; Umoţniť zadať historický papierový
záznam v elektronickej forme (Umoţniť digitalizovať
historickú dokumentáciu pomocou skenovacieho
zariadenia a uloţiť ju do centrálneho úloţiska historickej
dokumentácia, Vytvoriť mechanizmus identifikácie
historických dokumentov, Zaradiť digitalizovanú
historickú zdravotnú dokumentáciu do EZKO); Umoţniť
zadanie metadát k historickému papierovému záznamu v
elektronickej forme

2

ESO 2

1.4.1.16

Zabezpečiť rozšírenie EZKO na EHR: Navrhnúť
legislatívne opatrenia pre definovanie EHR;
Implementovať legislatívne prijatý návrh EHR;
Zabezpečiť nasadenie a inicializačné naplnenie EHR

3

ESO 3

1.4.1.17

Zabezpečiť zavedenie epizód liečby pacienta:
Zabezpečiť zavedenie epizód liečby pacienta ako
postupnosti aktivít a udalostí pri liečbe pacienta a tým
poskytnúť ucelený pohľad na priebeh určitej liečby;

3

ESO 3
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Implementácia rozšírenie EHR a implementácia úprav
rozhraní

1.4.1.18

Zabezpečiť podporu pre plánovanie liečby pacienta:
Umoţniť definovať všeobecný odporúčaný postup liečby
pre určité špecifické podmienky (diagnóza, fyziologické
parametre pacienta); Umoţniť výber a stanovenie
individuálneho postupu liečby pre pacienta – plán
zdravotnej starostlivosti; Zabezpečiť podporu pri liečbe
na základe stanoveného plánu zdravotnej starostlivosti

3

ESO 3

1.4.1.19

Vytvoriť a udrţiavať očkovací preukaz pre všetkých
občanov

1

ESO 1

1.5

NZP

1.5.1

ESB (message hub)

1

ESO 1

1.5.1.1

Umoţniť sprístupňovanie a integráciu nových
elektronických sluţieb pomocou integračného hubu bez
nutnosti meniť jeho dizajn a bez výpadku
prevádzkovaných sluţieb

1

ESO 1

1.5.1.2

Zabezpečiť aby pri návrhu elektronickej sluţby boli v
maximálnej miere vyuţité zdieľané sluţby integračného
hubu.

1

ESO 1

1.5.1.3

Navrhnúť riešenie tak aby bolo zaloţené na
autonómnych komponentoch, ktoré budú poskytované
sluţby publikovať ako webové sluţby v súlade s
princípmi SOA

1

ESO 1

1.5.1.4

Navrhnúť riešenie tak aby bolo zaloţené na komunikácii
prostredníctvom webových sluţieb za pouţitia
štandardov WS-*

1

ESO 1

1.5.1.5

Navrhnúť riešenie tak aby bolo zaloţené na komunikácii
jednotlivých komponentov prostredníctvom centrálneho
integračného hubu, ktorý bude zaloţený na overenom
softvérovom produkte (produkt od celosvetovo známeho
softvérového výrobcu, so známym ţivotným a vývojovým
cyklom)

1

ESO 1

1.5.1.6

Navrhnúť riešenie tak aby poskytovalo adresár sluţieb s
cieľom zabezpečiť jeden zo základných princípov SOA –
transparentnosť umiestnenia sluţby pre jej konzumentov

1

ESO 1

1.5.1.7

Navrhnúť riešenie tak aby bolo v prípade potreby
schopné poskytnúť aj iné ako webové sluţby v súlade s
výnosom MF SR Výnos č. MF/013261/2008-132 o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (s
účinnosťou od 1.10.2008) publikovaného na
http://www.informatizacia.sk/legislativa-sr/684s

1

ESO 1

1.5.1.8

Navrhnúť riešenie tak aby pre asynchrónne komponenty
bolo schopné v prípade zlyhania pri odosielaní správy
automatického a manuálneho opätovného preposlania
správy.

1

ESO 1

1.5.1.10

Navrhnúť riešenie tak aby poskytovalo funkcionalitu
dynamického definovania pravidiel správania sa
business procesov

1

ESO 1

1.5.1.11

Navrhnúť riešenie tak aby poskytovalo moţnosti správy a
sledovania výkonu jednotlivých business procesov

2

ESO 1
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1.5.1.12

Navrhnúť riešenie tak aby podporovalo smerovanie
správ na základe ich obsahu a metadát

1

ESO 1

1.5.1.13

Navrhnúť riešenie tak aby podporovalo za účelom
škálovateľnosti distribuovanú architektúru integračnej
platformy tzn. umoţniť jednotlivým serverom priradiť
špecifickú zodpovednosť za účelom rozloţenia záťaţe

1

ESO 1

1.5.2

Funkcionalita NZP

1.5.2.1

Zabezpečiť aby NZP bol navrhnutý v súlade s výnosom
MF SR z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,
hlavne v časti týkajúcej sa Štandardov prístupnosti a
funkčnosti webových stránok

1

ESO 1

1.5.2.2

Architektúra riešenia bude zohľadňovať poţiadavku, ţe
vstupným bodom pre pouţitie sluţieb eHealth bude
Národný zdravotný portál, (portál 2. úrovne podľa
NKIVS)

1

ESO 1

1.5.2.3

Ponúkané riešenie pre oblasť NZP bude zaloţené na
overenom softvérovom produkte (produkt od celosvetovo
známeho softvérového výrobcu, so známym ţivotným a
vývojovým cyklom) a portálová časť bude spĺňať
špecifikáciu XHTML1.0

1

ESO 1

1.5.2.4

Poskytnúť redakčnej rade nástroj na správu statického
obsahu (Content Management System)

1

ESO 1

1.5.2.5

Poskytnúť prostredie pomocou ktorého bude moţné
implementovať uţívateľské procesy k jednotlivým
elektronickým sluţbám dostupných prostredníctvom NZP

1

ESO 1

1.5.2.6

Poskytnúť prostredie pomocou ktorého bude moţné
implementovať uţívateľské procesy súvisiace s
autentifikáciu uţívateľa NZP

1

ESO 1

1.5.2.7

Poskytnúť moţnosť fulltextového vyhľadania verejne
dostupných informácií v celom obsahu NZP

1

ESO 1

1.5.2.8

Poskytnúť moţnosť kontextového vyhľadania
zdravotníckych informácií oprávneným uţívateľom.

2

ESO 1

1.5.2.9

Pri návrhu NZP zohľadniť moţnosť sprostredkovania
obsahu a sluţieb NZP aj prostredníctvom iných zariadení
a s pouţitím nových interaktívnych technológií

3

ESO 1

1.5.3

Prezentačná vrstva

1.5.3.1

Zabezpečiť aby všetky GUI, s ktorými príde do styku
uţívateľ boli v súlade so schváleným dizajn manuálom.

1

ESO 1

1.5.3.2

Zabezpečiť aby návrh dizajn manuál v maximálnej miere
podporoval jednoduchosť a prehľadnosť zobrazovaných
informácií

1

ESO 1

1.5.3.3

Zabezpečiť aby návrh informačnej architektúry v
maximálnej miere podporoval zrozumiteľnosť a
jednoduchý prístup k poţadovaným informáciám a
elektronickým sluţbám

1

ESO 1

1.5.3.4

Zabezpečiť aby navrhované GUI boli podrobené testom
pouţiteľnosti na testovacej vzorke budúcich uţívateľov

1

ESO 1

1.5.3.5

Navrhnúť prezentačnú vrstvu tak, aby spĺňala princípy
RIA (Rich Internet Application)

1

ESO 1

Priorita

Projekt
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1.5.3.6

Poskytnúť platformu, ktorá podporuje oddelený vývoj
vizuálneho stvárnenia prezentačnej vrstvy od vývoja
programového podporného kódu uţívateľských procesov

1

ESO 1

1.5.3.7

Zabezpečiť aby prezentačná vrstva navrhovaného
riešenia zaobalila asynchrónnu komunikáciu so sluţbami
centrálneho integračného hub-u

1

ESO 1

1.5.4

Informačný obsah portálu

1.5.4.1

Zabezpečiť fungovanie redakčnej rady NZP s určením
zodpovedných tímov za jednotlivé subdomény NZP

1

ESO 1

1.5.4.2

Zabezpečiť aby publikovaný obsah bol odsúhlasený
odborným garantom príslušnej témy

1

ESO 1

1.5.4.3

Zabezpečiť mechanizmus získavania spätnej väzby
obsah poskytovaný NZP a jej zapracovanie pri rozvoji
NZP

1

ESO 1

1.5.4.4

Zabezpečiť mechanizmus vyhodnocovania kvality
poskytovaných sluţieb NZP a jej zapracovanie pri rozvoji
sluţieb NZP

2

ESO 1

1.6.

eZdravotný výkon

1.6.1

Všeobecné poţiadavky

1.6.1.1

Umoţniť zadanie záznamu o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti: Umoţniť oprávnenému poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti zaevidovať prevedenú zdravotnú
starostlivosť do príslušnej EZKO; Zabezpečiť proces
ţivotného cyklu pre zdravotný výkon; Pripraviť rozhranie
pre napojenie zdravotných poisťovní; Previazať
zadávanie záznamu o poskytnutej ZS s procesmi
preskripcie a alokácie

1

ESO 2

1.6.1.2

Umoţniť zadávanie špecifických údajov o pacientovi:
Umoţniť oprávnenému poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti vyplniť špecifické údaje o pacientovi do
EZKO (Alergie, Anamnéza, Stránka lekára prvého
kontaktu, Diagnostický sumár, Poskytnutie odkazov na
primárnu dokumentáciu v IS PZS (EMPI), Stránka
osobných záznamov občana (mimo rozsahu ostatných
stránok), Historické fyziologické záznamy (najmä u detí),
Stomatologické záznamy (priamy vstup lekára),
Implantáty a protézy, Zdravotné potreby a pomôcky,
Tehotenská kniţka, Zahraničné intervencie (epSOS),
Stránka pre záznamy a vyšetrenia občana realizované
lekárom v poradni zdravia RÚVZ, Stránka darcu,
Rozšírenie stránky Medikácie o lieky bez lekárskeho
predpisu , Stránka genetických rizík, Genealogické
väzby)

1

ESO 2

1.6.1.3

Zabezpečiť podporu pre informovanie zdravotnej
poisťovne o výkaze zdravotných výkonov: Poskytnúť
zdravotným poisťovniam informácie o zdravotných
výkonoch, ktoré boli v definovanom časovom období pre
jej poistencov zaevidované v EZKO; Poskytnúť On-line a
dávkový prístup; Zabezpečiť ţivotný cyklus zdravotných
výkonov – sledovať v EZKO, ktoré výkony boli ZP
akceptované

2

ESO 2

1.6.1.4

Vykonať syntaktickú a sémantickú kontrolu výkazu
poskytnutých zdravotných výkonov pred jeho
odosielaním do zdravotnej poisťovne

2

ESO 2

Priorita

Projekt
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1.6.1.5

Informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o
výsledkoch sémantickej a syntaktickej kontroly a príčine
nekonzistencií v zasielanom výkaze

2

ESO 2

1.6.1.6

Vytvoriť komunikačné rozhranie medzi poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou
umoţňujúce obojsmernú komunikáciu sprievodných
dokumentov (Faktúry, zmluvy a pod.)

2

ESO 2

1.6.1.7

Zabezpečiť autentifikáciu poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti ako aj zdravotnej poisťovne pri komunikácií
so zdravotnou poisťovňou.

2

ESO 2

1.7

Terminológia

1.7.1

Všeobecné poţiadavky

1.7.1.1

Vytvoriť technické a personálne predpoklady pre
zabezpečenie jazykového prekladu terminologických
pojmov z angličtiny do slovenčiny.

1

ESO 2

1.7.1.2

Poskytnúť harmonizačné funkcie pre lokálne pouţívané
katalógy (MKCH-10, katalóg výkonov, databáza liekov a
zdravotníckych pomôcok) a budovanou terminologickou
vrstvou

1

ESO 2

1.7.1.3

Zabezpečenie konzistencie údajov umoţňujúce ich
spracovanie v systémoch rôznej generácie

2

ESO 2

1.7.1.4

Vytvoriť jednotnú údajovú základňu postavenú na
svetovo uznávanom štandarde pre klinickú terminológiu
zabezpečujúcu reprezentáciu všetkých relevantných
pojmov vrátane ich kódovej reprezentácie.

2

ESO 2

1.7.1.5

Vykonať preklad a lokalizáciu slovenských výrazov, ktoré
budú reprezentované preferovanými termínmi
pouţívanými v klinickej praxi.

2

ESO 2

1.7.1.6

Umoţniť identifikáciu kaţdého komunikovaného
terminologického pojmu v systéme vrátane informácie o
jeho súvislostiach s inými pojmami v systéme vrátane
navigácie v pojmových schémach.

2

ESO 2

1.7.1.7

Zabezpečiť legálny prístup k štruktúrovanému
terminologickému zdroju podľa ktorého bude vytvorená
jeho slovenská verzia.

2

ESO 2

1.7.1.8

Vytvoriť podmienky pre prenos nezameniteľnej
informácie naprieč jazykovými a klinickými doménami.

2

ESO 2

1.7.1.9

Uplatniť štruktúrovanú formu zdravotnej dokumentácie
postavenej na existujúcich štandardoch pre klinickú
terminológiu

2

ESO 2

1.7.1.10

Vytvorenie terminologického kontrolovaného slovníka
umoţňujúceho jednoznačnú identifikáciu pojmov a
definovanie ich významu a vzťahu s inými pojmami v
systéme zrozumiteľného pre ľudí aj pre počítače.

2

ESO 2

1.7.1.11

Vytvoriť podmienky pre sémantickú interoperabilitu
zdravotníckych údajov.

2

ESO 2

1.7.1.12

Zabezpečiť rozšírené moţnosti analýzy medicínskych
dát prostredníctvom vyuţitia ich vzájomnej príbuznosti,
kontextu a logických súvislostí.

3

ESO 2

1.8.

epSOS (EÚ a svet)

1.8.1

Všeobecné epSOS poţiadavky

Priorita

Projekt
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1.8.1.1

Identifikovať pacienta pre prístup k jeho zdravotnému
záznamu (Pacientsky sumár, ePreskripcia, eDispenzácia
(vydanie lieku)).

2

ESO 2

1.8.1.2

Umoţniť pacientovi udeliť/zrušiť súhlas s poskytovaním
jeho zdravotných údajov v rámci projektu epSOS.

2

ESO 2

1.8.1.3

Identifikovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre
prístup k zdravotným záznamom pacienta na základe
jeho roly a oprávnení (Pacientsky sumár, ePreskripcia,
eDispenzácia (vydanie lieku))

2

ESO 2

1.8.1.4

Zaznamenať všetky transakcie prebiehajúce v systéme
pre zistenie a zabránenie neoprávneným prístupom a
detekciu moţných chýb.

2

ESO 2

1.8.1.5

Zabezpečiť výmenu údajov v rámci infraštruktúry
projektu epSOS (prostredníctvom národných
kontaktných bodov) pri splnení poţiadaviek
špecifikovaných projektom epSOS (bezpečnosť,
prístupové práva, formát údajov a ich integrita, doba
odozvy a pod.).

2

ESO 2

1.8.1.6

Zobraziť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
vyţiadané zdravotné záznamy (Pacientsky sumár,
ePreskripcia, eDispenzácia (vydanie lieku)) v jemu
prirodzenej a zrozumiteľnej forme.

2

ESO 2

1.8.1.7

Sprístupniť zdravotné záznamy (Pacientsky sumár,
ePreskripcia, eDispenzácia (vydanie lieku))
prostredníctvom Elektronickej zdravotnej kniţky občana
(EZKO).

2

ESO 2

1.8.1.8

Aktualizovať v prípade potreby údaje zdravotných
záznamov poskytovaných v rámci projektu epSOS.

2

ESO 2

1.8.1.9

Zabezpečiť prístup do systému výmeny údajov projektu
epSOS vybudovaním NCP (National Contact Point)

2

ESO 2

1.8.1.10

Zabezpečiť štandardizáciu obsahu zdravotných
záznamov a jej harmonizáciu s terminologickými a
klasifikačnými systémami pouţívanými v SR.

3

ESO 2

1.8.1.11

Zriadiť výkonný orgán pre projekt epSOS. Projekt epSOS
samotný sa bude vyvíjať, rovnako prídu následné
projekty. Konečným cieľom je prispievať do epSOSu
priamou selekciou údajov z EZKO. Bude nevyhnutné
Sémantická
spravovať domácu referenčnú terminológiu ako aj jej
interoperabilita
mapovanie na centrálne európske dátové štruktúry.
Rovnako bude potrebné spolupracovať na
medzinárodnej úrovni na ďalšom vývoji terminologických
systémov, ku ktorým SR pristúpi.

1.8.1.12

Poţiadavka na rozhodnutie o kódovacích systémoch pre
terminológiu pacientskeho sumáru a elektronickej
preskripcie. Referenčná terminológia, ktorá v rámci
projektu epSOS vznikne bude kódovaná
medzinárodnými kódovacími systémami ako ICD, ICPC,
SNOMED CT, LOINC, ATC. Slovenská republika má
doposiaľ ustanovenú lokálnu verziu štandardu ICD-10.
Je potrebné vykonať analýzu súčasného stavu pokrytia
existujúcimi číselníkmi a katalógmi a prijať rozhodnutie o
pouţívaní ďalších štandardov, ktoré budú pokrývať celú
šírku referenčnej terminológie.

Sémantická
interoperabilita

Priorita

1

1

Projekt
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1.8.1.13

Poţiadavka na preklad a mapovanie referenčnej
terminológie epSOS. Po prijatí štandardov pre kódovanie Sémantická
terminológie bude potrebné uskutočniť preklad a
interoperabilita
namapovanie referenčnej terminológie projektu epSOS.

2

ESO 2

1.8.5.1

Poţiadavka na súlad údajov EZKO s údajmi pre PS a
ePreskripciu (eDispenzáciu), aby bol aspoň minimálny
dáta set naplnený údajmi z EZKO.

Integrácia s
programom

1

ESO 2

1.8.2

ZS pre občanov SR v EÚ

1.8.2.1

Zostaviť pre občana Pacientsky sumár podľa
poţiadaviek epSOSu na základe dostupných
zdravotných údajov z rôznych zdrojov (EZKO, EHR,
výpisy zo zdravotnej dokumentácie a manuálne vstupom
od lekára).

Pacientsky sumár

2

ESO 2

1.8.2.2

Sprístupniť záznamy zo slovenského riešenia
ePreskripcie pre pouţitie pri preskripcii v iných krajinách
EÚ v rámci siete výmeny údajov a vo formáte epSOS.

ePreskripcia

2

ESO 2

1.8.2.3

Sprístupniť záznamy zo slovenského riešenia
ePreskripcie pre pouţitie pri vydaní lieku (eDispenzácia)
v iných krajinách EÚ v rámci siete výmeny údajov a vo
formáte epSOS.

eDispenzácia

2

ESO 2

1.8.2.4

Zabezpečiť preklad zdravotného záznamu (Pacientsky
sumár, ePreskripcia, eDispenzácia (vydanie lieku)) zo
slovenskej kódovanej terminológie do referenčnej
terminológie projektu epSOS s vyuţitím sémantických
sluţieb.

3

ESO 2

1.8.2.5

Poskytnúť občanovi SR informácie o moţnosti a
podmienkach poskytnutia svojich zdravotných záznamov
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v iných
krajinách EÚ.

1

ESO 2

1.8.2.6

Poţiadavka na stanovenie metodického postupu tvorby
Patient Summary. Nedá sa predpokladať, ţe ku dňu
štartu pilota epSOS budeme mať funkčnú EZKO s
moţnosťou (semi)automatického filtrovania dát do
Patient Summary. Naopak, pravdepodobne bude musieť
byť tvorený spočiatku lekárom. Toto metodické
usmernenie pomôţe vyvinúť software na toto obdobie.
Skúsenosti budú následne vyuţiteľné aj pre tvorbu
obsahu EZKO.

Pacientsky sumár

1

ESO 2

1.8.2.7

Poţiadavka na rozhodnutie o adaptácii setov PS do
národného elektronického zdravotného záznamu.
Definitívny obsah setu dát PS bude potrebné adaptovať
a pretransformovať do národnej elektronickej zdravotnej
dokumentácie občana (EZKO) vrátane dostupnosti dát,
právnych a technických otázok.

Pacientsky sumár

1

ESO 2

1.8.2.8

Poţiadavka na zabezpečenie prekladu výrobného názvu
lieku, liekovej formy, sily a veľkosti balenia do epSOS
formátu v NCP

Elektronická
preskripcia

2

ESO 2

1.8.2.9

Poţiadavka na posúdenie moţnosti, vyplývajúcich
z vlastností ePreskripcie a zváţiť ich zavedenie do
národnej legislatívy

Elektronická
preskripcia

2

ESO 2

1.8.3

ZS pre občanov SR mimo EÚ

Priorita
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1.8.3.1

Zostaviť pre občana Pacientsky sumár na základe
dostupných zdravotných údajov z rôznych zdrojov
(EZKO, EHR, výpisy zo zdravotnej dokumentácie a
manuálne vstupom od lekára) vo formáte umoţňujúcom
preklad do zvolených jazykov.

Pacientsky sumár

3

ESO 2

1.8.3.2

Vytvoriť pre občana záznam pre potreby predpisovania a
vydávania liekov v zahraničí mimo EÚ na základe údajov ePreskripcia
zo slovenského riešenia ePreskripcie.

2

ESO 2

1.8.3.3

Zabezpečiť preklad zdravotného záznamu (Pacientsky
sumár, ePreskripcia, eDispenzácia (vydanie lieku)) zo
slovenskej kódovanej terminológie do zvoleného jazyka.

3

ESO 2

1.8.3.4

Exportovať údaje zo zdravotného záznamu (Pacientsky
sumár, ePreskripcia, eDispenzácia (vydanie lieku)) vo
forme textového dokumentu na elektronické médium
alebo ich vytlačiť.

1

ESO 2

1.8.3.5

Poskytnúť občanovi SR informácie o moţnosti a
podmienkach poskytnutia svojich zdravotných záznamov
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v krajinách
mimo EÚ.

1

ESO 2

1.8.4

ZS pre občanov EÚ v SR

1.8.4.1

Umoţniť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
(lekárovi) vyţiadať si Pacientsky sumár pacienta, ktorý je Pacientsky sumár
občanom inej krajiny.

2

ESO 2

1.8.4.2

Umoţniť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
(lekárovi) vystaviť elektronický recept (ePreskripcia) pre
pacienta, ktorý je občanom inej krajiny.

ePreskripcia

2

ESO 2

1.8.4.3

Umoţniť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
(lekárovi) prístup k elektronickým receptom
(ePreskripcia) pacienta, ktoré boli vystavené v inej
krajine.

ePreskripcia

2

ESO 2

1.8.4.4

Umoţniť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
(lekárnikovi) vydať liek na základe elektronického
receptu (eDispenzácia) vystaveného občanovi inej
krajiny doma.

eDispenzácia

2

ESO 2

1.8.4.5

Umoţniť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
(lekárnikovi) vydať liek na základe elektronického
receptu (eDispenzácia) vystaveného v zahraničí.

eDispenzácia

3

ESO 2

1.8.4.6

Zabezpečiť preklad zdravotného záznamu (Pacientsky
sumár, ePreskripcia, eDispenzácia (vydanie lieku)) z
referenčnej terminológie projektu epSOS do slovenskej
kódovanej terminológie s vyuţitím sémantických sluţieb.

2

ESO 2

1.8.4.7

Umoţniť zápis o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do
zdravotného záznamu (pacientsky sumár, ePreskripcia,
eDispenzácia) občana.

3

ESO 2

1.8.4.8

Poskytnúť občanom iných krajín EÚ informácie a
moţnostiach a podmienkach poskytnutia zdravotných
záznamov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR.

1

ESO 2

1.9

eLearning

1.9.1

Sprístupniť vzdelávacie témy eHealth prostredníctvom
NZP pre definované skupiny uţívateľov a umoţniť
registráciu uţívateľa

2

ESO 2

Projekt
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Subdoména

1.9.2

Definovať štandardný zoznam tém, ktoré bude mať
občan k dispozícii v danom štádiu štúdia, monitorovať
stav jeho štúdia a odporučiť postup v jednotlivých
témach.

1

ESO 2

1.9.3

Poskytnúť interaktívny help pre začiatočníkov a
poradenstvo ako študovať a vyuţívať eHealth
vzdelávacie témy, ponúknuť moţnosti a podmienky
prístupu k náročnejším témam po zvládnutí základného
balíka.

1

ESO 2

1.9.4

Poskytnúť moţnosti testovania v rámci vzdelávacích tém

2

ESO 2

1.9.5

Zabezpečiť moţnosť generovania, tlače a získania
osobného certifikátu o absolvovaní tém e-learningového
vzdelávania

3

ESO 2

1.10

Telemedicína

1.10.1

Telemonitorovanie a telediagnostika

1.10.1.1

Umoţniť zápis aktuálnych údajov o stave pacienta z
pripojeného monitorovacieho zariadenia do
telemedicínskej stránky EZKO pacienta z jeho
domáceho prostredia

2

ESO 2

1.10.1.2

Vytvoriť štruktúru manaţmentu súhlasov pacienta pre
telemedicínske stránky EZKO.

1

ESO 2

1.10.1.3

Vytvoriť štruktúru telemedicínskych stránok EZKO.

1

ESO 2

1.10.1.4

Vytvoriť aplikačné monitorovacie rozhranie pre
monitorovacie zariadenia.

2

ESO 2

1.10.1.5

Umoţniť aktualizáciu údajov o stave pacienta v
telemedicínskych stránkach EZKO z monitorovacieho
systému.

2

ESO 2

1.10.1.6

Umoţniť (automatické) zasielanie správ o stave pacienta
prijaté z monitorovacieho systému. Napríklad
automatické upozornenie: lekára, záchrannej sluţby,
príbuzných, v prípade kritických hodnôt.

2

ESO 2

1.10.1.7

Vybudovať znalostný systém pre analýzu stavu pacienta
na základe zosnímaných hodnôt z monitorovacích
zariadení.

3

ESO 2

1.10.1.8

Zobrazovať a ukladať reakciu znalostného systému na
údaje z monitorovacieho systému (analýza stavu
pacienta).

3

ESO 2

1.10.1.9

Zabezpečiť prepojenie monitorovacieho systému, IS PZS
a EZKO pacienta.

2

ESO 2

1.10.1.10

Ukladať históriu procedúr monitorovania pacienta s ich
parametrami a výsledkami.

2

ESO 2

1.10.1.11

Vytvoriť manaţment monitorovacích procedúr (pre
lekára, pacienta).

3

ESO 2

1.10.1.12 Umoţniť editáciu telemedicínskych záznamov lekárom.

2

ESO 2

Vytvoriť vizualizáciu nameraných hodnôt monitorovania
1.10.1.13 stavu pacienta vo forme jemu zrozumiteľnej (napr. 3D
obraz tela, orgánu,...).

3

ESO 3

Vytvoriť štatistické sledovanie vývoja zdravotného stavu
1.10.1.14 na základe histórie monitorovaní (moţnosť dedukcie
vývoja).

3

ESO 3

1.10.1.15 Umoţniť telekonzultácie ošetrujúci lekár - pacient a v
reálnom čase pri procese domáceho monitorovania

3

ESO 3

Priorita

Projekt
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(vyšetrenia).
1.10.2

Telerádiológia

2

ESO 2

1.10.2.1

Umoţniť automatickú reakciu NZIS na informácie o stave
pacienta prijaté z monitorovacieho zariadenia. Napríklad
automatické upozornenie: lekára; záchrannej sluţby;
príbuzných

2

ESO 2

1.10.2.2

Vytvoriť/dobudovať technologické a komunikačné
prepojenie (centrum) telerádiologických špecialistov.

2

ESO 2

1.10.2.3

Umoţniť prenos rádiologických snímok na diaľku.

2

ESO 2

1.10.2.4

Vybudovať infraštruktúru pre manaţment PACS snímok
v EZKO pacienta (riešené v sluţbe EZKO).

2

ESO 2

1.10.3

Telekonzultácie

1.10.3.1

Umoţniť telekonzultácie ošetrujúci lekár - pacient, v
reálnom čase nad EZKO záznamami pacienta.

3

ESO 3

1.10.3.2

Umoţniť telekonzultácie ošetrujúci lekár - špecialista, v
reálnom čase nad EZKO záznamami pacienta.

3

ESO 3

1.10.3.3

Umoţniť telekonzultácie lekárov špecialistov (konzíliá).

3

ESO 3

1.10.3.4

Umoţniť lekárom ZZS v prípade urgentných situácií
telekonzultácie o aktuálnom zdravotnom stave pacienta
a o jeho EDS.

2

ESO 2

1.10.4

Telepreskripcia

1.10.4.1

Umoţniť PZS predpisovanie liekov na diaľku, viď.
funkčná doména ePreskripcia.

2

ESO 2

1.11

Personálna genomika

1.11.1

Všeobecné poţiadavky

1.11.1.1

Vybudovať centrálny register genetických informácií.

2

ESO 3

1.11.1.2

Umoţniť export údajov z genetických vyšetrení.

2

ESO 3

1.11.1.3

Umoţniť zápis genetických údajov a rizík do genetických
stránok EZKO.

2

ESO 3

1.11.1.4

Umoţniť export údajov z genetických vyšetrení.

2

ESO 3

1.11.1.5

Umoţniť zápis genetických údajov a rizík do genetických
stránok EZKO.

2

ESO 3

1.11.1.6

Podporiť vytváranie genetických analýz z genetických
vyšetrení.

3

ESO 3

1.11.1.7

Podporiť tvorbu analýz dedičných genetických
predispozícií (napr. pomocou znalostných systémov).

3

ESO 3

1.11.1.8

Upraviť existujúce softvérové riešenia, pouţívané na
genetických pracoviskách tak, aby vedeli zapisovať
informácie získané z genetickej analýzy do národného
genetického registra, resp. EZKO.

2

ESO 3

1.11.1.9

Vytvárať farmakogenomické a toxikogenomické záznamy
v EZKO pacienta.

3

ESO 3

1.11.1.10

Umoţniť vytvorenie analýzy genetických predispozícií
potomkov pacienta na základe aktuálnych záznamov.

3

ESO 3

1.12

Kvalita PoZS

1.12.1

Všeobecné poţiadavky
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1.12.1.1

Umoţniť občanovi, pacientovi, resp. príbuznému podať
elektronicky cez NZP podanie v súvislosti s kvalitou
poskytovanej zdravotnej starostlivosti

3

ESO 2

1.12.1.2

Posúdiť oprávnenosť podania občana v súvislosti s
kvalitou PZS

3

ESO 2

1.12.1.3

Zabezpečiť workflow pre evidenciu a spracovanie
podania a jeho posunutie ÚDZS k ďalšiemu procesingu.

3

ESO 2

1.12.1.4

Vygenerovať pre občana informáciu o akceptácii podania
informovať ho o harmonograme priebehu riešenia
podania, potrebe jeho súčinnosti

3

ESO 2

1.12.1.5

Komunikovať s pacientom(podávateľom podania) a PZS
rozhodnutie ÚDZS o podaní, výsledkoch a prijatých
opatreniach

3

ESO 2

1.12.1.6

Zabezpečiť moţnosť preventívnej kontroly kvality
poskytovanej ZS vzdialeným prístupom k kontrolných
orgánov v zmysle schválenej legislatívy

2

ESO 2

1.12.1.7

Zabezpečiť preukazný log o vyuţívaní moţnosti
vstupovať do EHR pacienta a linkovať dáta o prístupe
k EHR s podaním občana

1

ESO 2

2

Podporné sluţby

2.1

Integrácia

2.1.1

Všeobecné poţiadavky

2.1.1.1

Ustanoviť na úrovni MZ SR alebo ním poverenej
inštitúcie orgán schvaľovania štandardov výmeny
informácií medzi eHealth a externými IS na základe
normy EN 13606. Legislatíva ustanoví záväznosť
prijatých štandardov pre všetkých účastníkov eHealth.
MZ SR bude zodpovedné za motiváciu účastníkov ku
pouţívaniu štandardov a pripojenie sa k eHealth.

1

ESO 1

2.1.1.2

Ustanoviť autoritu pre certifikáciu resp. akreditáciu IS
účastníkov eHealth s cieľom zabezpečenia kompatibility
a kvality pripájaných IS tak po stránke technickej ako aj
organizačnej.

2

ESO 2

2.1.1.3

Publikovať štandardy pripojenia externých IS a
poţiadavky na ich vlastnosti a následnú certifikáciu resp.
akreditáciu.

1

ESO 1

2.1.1.4

Dodať systém, ktorý umoţní interoperabilitu v rámci EÚ

1

ESO 1

2.1.2

Integrácia s IS PZS

2.1.2.1

Umoţniť občanom a zdravotníckym profesionálom
alokovať zdroje poskytovateľov ZS. IS PZS poskytnú
eHealthu informáciu o aktuálnej dostupnosti
poţadovaných zdrojov a umoţnia ich alokáciu.

1

ESO 1

2.1.2.2

Umoţniť poskytovateľom ZS pristupovať z ich IS k
funkciám eAlokácie, viď poţiadavky 1.1.x

2

ESO 2

2.1.2.3

Umoţniť poskytovateľom ZS pristupovať z ich IS k
funkciám ePreskripcie, viď poţiadavky 1.2.x

2

ESO 2

2.1.2.4

Umoţniť poskytovateľom ZS pristupovať z ich IS k
funkciám eMedikácie, viď poţiadavky 1.3.x

2

ESO 2

2.1.2.5

Umoţniť poskytovateľom ZS pristupovať z ich IS k
funkciám EZKO, viď poţiadavky 1.4.x

2

ESO 2

2.1.3

Integrácia s LeIS

Priorita

Projekt
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2.1.3.1

Umoţniť lekárnikom prostredníctvom ich IS vyhľadať
elektronické recepty občana a vydať na ich základe
predpísané lieky.

2.1.4

Integrácia s IS ZP

2.1.4.1

Subdoména

Priorita

Projekt

1

ESO 1

Umoţniť zmigrovať z IS zdravotných poisťovní historické
dáta o poskytnutých výkonoch a vydaných liekoch
všetkých (poistených) občanov

1

ESO 1

2.1.4.2

Umoţniť aktualizovať z IS zdravotných poisťovní na
mesačnej báze dáta o poskytnutých výkonoch a
vydaných liekoch všetkých (poistených) občanov

1

ESO 1

2.1.5

Integrácia s IS povinných osôb

2.1.5.1

IS eHealth musia umoţniť integráciu IS povinných osôb

2

ESO 2

2.1.6

Integrácia so základnými registrami podľa NKIVS

2.1.6.1

Získavať číselníky, kódy a ďalšie atribúty zo základných
registrov podľa NKIVS

2

ESO 2,3

2.1.6.2

Zasielať poţiadavku na aktualizáciu dát v základných
registroch podľa NKIVS na základe interakcie s
pouţívateľmi eHealth

2

ESO 2,3

2.1.7

Integrácia so spoločnými modulmi ÚPVS

2.1.7.1

Získavať číselníky, kódy a ďalšie atribúty z registrov
ÚPVS

2

ESO 2,3

2.1.7.2

Zasielať poţiadavku na aktualizáciu dát v spoločných
moduloch ÚPVS na základe interakcie s pouţívateľmi
eHealth

2

ESO 2+

2.1.7.3

Pouţiť komponenty ÚPVS (keď budú dostupné) v rámci
NZP, napr. správu pouţívateľov a ich rolí, mechanizmus
identifikácie a autentifikácie a pod.

2

ESO 2+

2.1.8

Integrácia s JRÚZ

2.1.8.1

Získavať číselníky, kódy a ďalšie atribúty z registrov
jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu
zdravotníctva

1

ESO 1

2.1.8.2

Zasielať poţiadavku na aktualizáciu dát v jednotnej
referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva na
základe interakcie s pouţívateľmi eHealth

2

ESO 1

2.1.9

Integrácia aplikácií s ESB

2.1.9.1

Implementovať aplikačnú logiku v súlade so zásadami
SOA so striktným odtienením dát servisných
komponentov a publikovaním servisných rozhraní na
ESB

1

ESO 1

2.1.9.2

Vytvárať kompozitné aplikácie resp. biznis procesy, ktoré
pouţívajú sluţby servisných komponentov a sú riadené
ESB

1

ESO 1

2.1.9.3

Navrhnúť dátové rozhrania medzi servisnými
komponentmi pripojenými ku ESB na základe archetypov
v súlade s normou EN 13606

1

ESO 1

2.1.10

Integrácia aplikácií s NZP

2.1.10.1

Pouţívať pri implementácii aplikácií spoločné prvky
architektúry národného zdravotného portálu, napr.
správu pouţívateľov a ich rolí, výmenu informácií medzi
aplikáciami na portáli, a pod.

1

ESO 1
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2.1.10.2

Pouţívať pri implementácii aplikácií design guide a prvky
GUI definované pre všetky aplikácie na portáli

2.1.11

Integrácia s epSOS CP

2.1.11.1

Subdoména

Priorita

Projekt

1

ESO 1

Prepojiť obojsmerne eHealth s centrálnym hubom
epSOS za účelom výmeny informácií o poskytovanej ZS
občanov Slovenska v iných krajinách EÚ

2

ESO 2

2.1.11.2

Prepojiť obojsmerne eHealth s centrálnym hubom
epSOS za účelom výmeny informácií o poskytovanej ZS
občanov iných krajín EÚ na Slovensku

2

ESO 2

2.1.11.3

Poskytnúť základnú sadu zdravotných údajov (Patient
Summary) občanov Slovenska do výmenného systému
epSOS

2

ESO 2

2.1.11.4

Poskytnúť základnú sadu údajov občanov Slovenska pre
preskripciu liekov (ePrescription) do výmenného systému
epSOS

1

ESO 2

2.1.11.5

Poskytnúť základnú sadu údajov občanov Slovenska pre
vydanie liekov (eDispensation) do výmenného systému
epSOS

2

ESO 2

2.1.11.6

Poskytnúť základnú sadu zdravotných informácií (Patient
Summary) občanov Slovenska do výmenného systému
epSOS

1

ESO 2

2.1.11.7

Poskytnúť základnú sadu údajov občanov Slovenska pre
preskripciu liekov (ePrescription) do výmenného systému
epSOS

2

ESO 2

2.1.11.8

Poskytnúť základnú sadu údajov občanov Slovenska pre
vydanie liekov (eDispensation) do výmenného systému
epSOS

3

ESO 2,3

2.2

Migrácia

2.2.1

Všeobecné poţiadavky

2.2.1.1

Navrhnúť zdroje migrovaných údajov a postup ich
migrácie do eHealth

1

ESO 1

2.2.1.2

Navrhnúť rozhranie na migráciu údajov

1

ESO 1

2.2.1.3

Zabezpečiť import inicializačných údajov do eHealth
(fakturačné údaje od ZP, kapitujúci lekári)

1

ESO 1

2.3

QA

2.3.1

Všeobecné poţiadavky

2.3.1.1

Zabezpečiť manaţment kvality v rámci implementácie
projektu v súlade s ISO 900x.

1

ESO 1-3

2.3.1.2

V rámci zabezpečenia kvality definovať stratégiu QA.

1

ESO 1-3

2.3.1.3

V súlade s metodológiou PRINCE2 navrhnúť a
implementovať prístup k zabezpečeniu kvality
pracovných výstupov na úrovni Pracovných balíčkov a
úrovni celého projektu.

1

ESO 1-3

2.3.4

Metodika overenia kvality - testovania

2.3.4.1

Navrhnúť metodiku testovania aplikovanú na rozsah,
organizáciu projektu a špecifiká projektu eHealth s
cieľom overenia kvality pracovných výstupov
(dokumentácia a systém).

1

ESO 1-3
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Subdoména

2.3.4.2

V rámci aplikovanej metodiky testovania navrhnúť formu
kontroly a overenia, nástroje a postupy pri overení:
FUNKČNOSTI; VÝKONNOSTI; SPOĽAHLIVOSTI;
POUŢITEĽNOSTI; INTEGRITY; BEZPEČNOSTI;
KONFIGURÁCIE

1

ESO 1-3

2.3.4.3

Navrhnúť plán automatizácie testovania obsahujúci:
kritéria na rozsah automatizácie v rámci projektu; typy
testov; nástroje pre automatizáciu testovania

1

ESO 1-3

2.3.4.4

Definovať organizačné poţiadavky na zabezpečenie
súčinnosti zákazníka pre oblasť QA (popis rolí a
zodpovedností, poţiadavky na znalosti a skúsenosti k
jednotlivým rolám, reportovacie hierarchie, poţiadavky
na kapacity - časové a odhady
prácností/zaneprázdnenosti aktivít QA)

1

ESO 1-3

2.4

PgM / PM

2.4.1

Všeobecné poţiadavky

2.4.1.1

Zabezpečiť projektový manaţment dodávateľa v rámci
projektu v súlade s metodológiou PRINCE2.

1

ESO 1-3

2.4.2

Plán riadenia projektu

1

ESO 1-3

2.4.2.1

Pripraviť Definíciu projektu obsahujúcu: Východiská;
Ciele; Rozsah; Výstupy projektu; Prístup; Riziká;
Predpoklady; Obmedzenia; Externé závislosti; Kritické
faktory úspechu; Potreby technických zdrojov (nástroje,
facility); Zodpovednosti zákazníka

1

ESO 1-3

2.4.2.2

Pripraviť Projektový plán, ktorý je následne priebeţne
aktualizovaný a spresňovaný pri plánovaní jednotlivých
etáp projektu. Projektový plán musí pokrývať: PBS/WBS;
Diagram závislostí projektu; Harmonogram projektu;
Projektový plán
Organizáciu projektu; Poţiadavky na kvalifikáciu
zdrojov/pracovníkov; Projektový rozpočet; Harmonogram
finančných plnení

1

ESO 1-3

2.4.2.3

Definovať navrhované nástroje projektového riadenia a
ich zabezpečenie, procedúry projektového riadenia:
nástroje PM; Procedúra identifikácie, riadenia a riešenia Nástroje PM
otvorených otázok; Procedúry riadenia dokumentácie;
Procedúry riadenia dát / zdrojových kódov; Iné procedúry

1

ESO 1-3

2.4.2.4

Definovať návrhy ostatných podporných riadiacich
plánov: Plán štartu projektu (Start-up Plan); Plán riadenia
konfigurácií (Configuration Management); Plán
akceptácií dodávok (Acceptance Plan); Plán riadenia
komunikácie (Communication Management); Plán
riadenia stakeholderov (Stakeholder Management); Plán
školení (Training Plan); Plán riadenia rizík (Risk
Podporné riadiace
Management); Plán riadenia kvality (Quality
plány
Management); Plán ukončenia projektu (Completion
Plan); Plán riadenia benefitov projektu (Benefits
Management); Plán riadenia znalostí (Knowledge
Management); Plán meraní a kontroly produktivity
(Performance Measurement); Plán aktualizácií (Update
Plan)

2

ESO 1-3

2.4.3

Projektový Plán

2.4.3.1

Definovať rámec riadenia projektu a integrácie
projektových aktivít a projektových tímov. Identifikovať
základný harmonogram, rozpočet a organizáciu potrebné
k úspešnej realizácii projektu.

1

ESO 1-3

Definícia projektu

Priorita

Projekt
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2.4.3.2

Definovať hierarchickú dekompozíciu dodávaných
produktov spoločne s popismi produktov a produktový
tok.

PBS/WBS

1

ESO 1-3

2.4.3.3

Definovať hierarchickú dekompozíciu projektu na hlavné
elementy projektových prác reflektujúce všetky
komponenty pracovných výstupov a taktieţ proces
potrebný na dodávku pracovných výstupov a riešenia
projektu. Dekompozícia bude obsahovať nasledujúce
elementy: Fázy a etapy; Pracovné / Plánované balíčky;
Aktivity a úlohy

1

ESO 1-3

2.4.3.4

Definovať sieťový diagram predstavujúci závislosti
previazaných pracovných balíčkov, aktivít, prípadne
úloh.

2

ESO 1-3

2.4.3.5

Definovať načasovanie identifikovaných komponentov a
pracovných výstupov projektu spoločne s dĺţkami trvania
jednotlivých aktivít a pracovných výkonov minimálne na
Harmonogram
úrovni pracovných balíčkov. Harmonogram bude
projektu
následne priebeţne aktualizovaný a spresňovaný pri
plánovaní jednotlivých etáp projektu.

1

ESO 1-3

2.4.3.6

Definovať organizáciu projektu za dodávateľa v
hierarchickej forme spoločne s popisom rolí a
zodpovedností.

1

ESO 1-3

2.4.3.7

Definovať organizačné poţiadavky na zabezpečenie
súčinnosti zákazníka a dodávateľa pre oblasť
organizácie PM (popis rolí a zodpovedností, poţiadavky Poţiadavky na
na znalosti a skúsenosti k jednotlivým rolám,
kvalifikáciu
reportovacie hierarchie, poţiadavky na kapacity - časové zdrojov/pracovníkov
a odhady pracnosti/zaneprázdnenosti aktivít v rámci PM
organizácie)

1

ESO 1-3

2.4.3.8

Rozpad projektového rozpočtu na úroveň podaktivít
identifikovaných vo WBS

Projektový rozpočet 2

ESO 1-3

2.4.3.9

Zdokumentovať kontraktačné dohody o finančných
plneniach v rámci projektu - harmonogram faktúr a
platieb vzťahujúcich sa k naplánovaných míľnikom
dodávok pracovných výstupov.

Harmonogram
finančných plnení

1

ESO 1-3

2.4.4

PM Work Products

2.4.4.1

Definovať návrhy šablón pracovných produktov
projektového riadenia, nástroje pre správu pracovných
produktov projektového riadenia a procedúry pre
aktualizáciu týchto pracovných produktov

1

ESO 1-3

2.4.4.2

Vytvoriť pracovné produkty projektového riadenia,
definovať nástroje pre správu pracovných produktov
projektového riadenia a procedúry pre aktualizáciu týchto
pracovných produktov v oblasti Riadenia konfigurácií:
Plán riadenia konfigurácií; Zmenová poţiadavka /
Identifikácia problému s CI; Log zmenových poţiadaviek
/ problémov s CI; Definícia konfiguračnej základne
(Configuration baseline definition); Zoznam
konfiguračných poloţiek (CIL=Config. Item List); Zoznam
dokumentácie konfiguračnej základne (BDL=Baseline
Documents List)

2

ESO 1-3

2.4.4.3

Vytvoriť pracovné produkty projektového riadenia,
definovať nástroje pre správu pracovných produktov
projektového riadenia a procedúry pre aktualizáciu týchto
pracovných produktov v oblasti Riadenia kvality: Plán
riadenia kvality; Verifikačné záznamy; Register kvality

1

ESO 1-3

Diagram závislostí
projektu

Organizáciu
projektu

Projekt
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2.4.4.4

Vytvoriť pracovné produkty projektového riadenia,
definovať nástroje pre správu pracovných produktov
projektového riadenia a procedúry pre aktualizáciu týchto
pracovných produktov v oblasti Riadenia rizík: Register
rizík; Plán opatrení k identifikovaným rizikám (Risk
Mitigation Plan); Nástroj hodnotenia rizika

1

ESO 1-3

2.4.4.5

Vytvoriť pracovné produkty projektového riadenia,
definovať nástroje pre správu pracovných produktov
projektového riadenia a procedúry pre aktualizáciu týchto
pracovných produktov v oblasti Riadenia otvorených
otázok: Report otvorených otázok; Register/Log
otvorených otázok

1

ESO 1-3

2.4.4.6

Vytvoriť pracovné produkty projektového riadenia,
definovať nástroje pre správu pracovných produktov
projektového riadenia a procedúry pre aktualizáciu týchto
pracovných produktov v oblasti Monitorovania a
sledovania stavu projektu: Harmonogram zadaní úloh;
Projektový kalendár; Report stavu projektu; Štatistiky
projektovej výkonnosti a produktivity (performance)

1

ESO 1-3

2.4.4.7

Definovať návrhy šablón pracovných produktov
projektového riadenia, nástroje pre správu pracovných
produktov projektového riadenia a procedúry pre
aktualizáciu týchto pracovných produktov v oblasti
Výsledkov projektu: Akceptačný protokol; Postprojektový posudok úspešnosti projektu

2

ESO 1-3

2.4.5

Riadenie rizík

2.4.5.1

V rámci manaţmentu projektu je potrebné identifikovať,
ohodnotiť a klasifikovať riziká spojené s realizačnými
prácami na projekte.

1

ESO 1-3

2.4.5.2

Identifikované a klasifikované riziká je potrebné uviesť v
Katalógu rizík eHealth, ktorý je následne priebeţne
aktualizovaný.

1

ESO 1-3

2.4.5.3

Definovať návrh nástrojov a popísať návrh procedúry pre
správu Katalógu otvorených otázok.

1

ESO 1-3

2.4.5.4

V rámci analýzy rizík je potrebné identifikovať oblasti
dopadov, ohodnotiť dopady a prioritizovať riziká podľa
dopadov, nadefinovať stratégiu riešení.

1

ESO 1-3

2.4.5.5

Ku identifikovaným rizikám je potrebné vytvoriť zoznam
opatrení na zníţenie rizík v poţadovanom rozsahu podľa
rozhodnutých stratégií riešení.

1

ESO 1-3

2.4.6

Riadenie zmien

2.4.6.1

Definovať proces identifikácie, hodnotenia a riadenia
potenciálnych a akceptovaných zmien projektovej
základne (baseline)

1

ESO 1-3

2.4.6.2

V rámci Inicializácie projektu definovať a nastaviť dohľad
(proces a plán) nad otvorenými otázkami a problémami,
zmenami a riadením konfigurácií. Tento proces a plán sú
následne aktualizované v rámci uzatváracích aktivít
projektových etáp.

1

ESO 1-3

2.4.6.3

Rozsah riadenia zmien bude pokrývať nasledujúce
produkty riadenia: Plán riadenia konfigurácií; Záznamy
konfiguračných poloţiek; Register otvorených otázok a
problémov; Report otvorených otázok a problémov

1

ESO 1-3

2.4.7

Riadenie konfigurácií

Priorita

Projekt
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2.4.7.1

V rámci manaţmentu projektu je potrebné definovať
konfiguráciu dodávok pracovných výstupov a systémov,
spôsoby uloţenia a umiestnenia konfigurácií, spôsoby
naplnenia, správy a verifikácie integrity konfigurácií a
spôsoby monitorovania aktivít v rámci konfiguračného
riadenia.

1

ESO 1-3

2.4.7.2

Definovať návrh kritérií pre identifikáciu konfiguračných
elementov/typov a na základe navrhnutých kritérií
zoznam konfiguračných poloţiek (na úrovni hlavných
pracovných výstupov projektu) a vzťahov medzi
jednotlivými konfiguračnými elementmi.

1

ESO 1-3

2.4.7.3

Definovať nástroje pre správu konfigurácií a prístupy
uloţenia konfigurácií projektu vrátane konvencie
pomenovaní a správy dát (dizajn úloţísk,
nastavenie/nakonfigurovanie, naplnenie, aktualizácia,
správa, zálohovanie a obnova úloţísk)

1

ESO 1-3

2.4.7.4

Navrhnúť prístup a spôsob akým budú v rámci projektu
vytvárané buildy a uvoľnenia pracovných výstupov resp.
systémov (vývojové, testovacie, implementačné, apod.)

1

ESO 1-3

2.4.7.5

Definovať obsahy, míľniky a vzťahy jednotlivých
projektových základní (baselines)

1

ESO 1-3

2.4.7.6

Definovať spôsob akým budú riadené zmeny v
konfiguračných elementoch (procedúry návrhu zmien,
akceptácie, implementácie zmien a sledovania)

1

ESO 1-3

2.4.7.7

Definovať plán auditu a iných aktivít (harmonogram a
rozsah) zabezpečujúcich monitorovanie a zaistenie
integrity konfigurácií.

2

ESO 1-3

2.4.7.8

Definovať organizačné poţiadavky na zabezpečenie
riadenia konfigurácií (popis rolí a zodpovedností,
poţiadavky na znalosti a skúsenosti k jednotlivým rolám,
reportovacie hierarchie, poţiadavky na kapacity - časové
a odhady prácnosti/zaneprázdnenosti aktivít CM)

1

ESO 1-3

2.4.8

Riadenie otvorených otázok

2.4.8.1

V rámci manaţmentu projektu je potrebné identifikovať,
klasifikovať, sledovať a riadiť otvorené otázky spojené s
realizačnými prácami na projekte.

1

ESO 1-3

2.4.8.2

Identifikované a klasifikované otvorené otázky je
potrebné uviesť v Katalógu otvorených otázok eHealth,
ktorý je následne priebeţne aktualizovaný.

1

ESO 1-3

2.4.8.3

Definovať návrh nástrojov a popísať návrh procedúry pre
správu Katalógu otvorených otázok.

1

ESO 1-3

2.4.8.4

V rámci analýzy otvorených otázok je potrebné popísať
dopady a identifikovať oblasti dopadov, na základe
ohodnotenia dopadov otvorené otázky prioritizovať a
nadefinovať akčný plán riešení.

1

ESO 1-3

2.4.8.5

Ku identifikovaným rizikám je potrebné vytvoriť zoznam
opatrení na zníţenie rizík v poţadovanom rozsahu podľa
rozhodnutých stratégií riešení.

1

ESO 1-3

2.4.9

Riadenie kvality

2.4.9.1

V rámci manaţmentu projektu je potrebné definovať
ciele, účely, prístupy a organizačné zabezpečenie
riadenia kvality.

1

ESO 1-3

Priorita

Projekt
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2.4.9.2

V relácii s dôleţitými projektovými etapami alebo
míľnikmi projektových výstupov definovať hlavné udalosti
riadenia kvality: plánované overenia posudkov kvality;
audity; hodnotenia a odhady

1

ESO 1-3

2.4.9.3

Navrhnúť adopciu štandardov riadenia kvality, procedúry
a nástroje k riadeniu a sledovaniu kvality rozdelené
podľa typu pracovných výstupov resp. fáz projektu.

1

ESO 1-3

2.4.9.4

Definovať metriky pre kvantifikáciu a reportovanie kvality
vrátane zdrojov meraní, mechanizmov získania meraní a
dôvody jednotlivých meraní. Taktieţ popísať povinné a
odporúčané typy analýz a spôsob a adresátov reportingu
výsledkov meraní a sledovania metrík.

2

ESO 1-3

2.4.9.5

Navrhnúť a implementovať proces správy verifikačných
záznamov obsahujúcich dokumentáciu auditov
pokrývajúcich operácie a výsledky aktivít riadenia kvality

2

ESO 1-3

2.4.10

Riadenie komunikácie

2.4.10.1

V rámci manaţmentu projektu je potrebné navrhnúť plán
riadenia komunikácie obsahujúci: identifikáciu
stakeholderov, ich rolí a zodpovedností; poţiadavky
jednotlivých stakeholderov k informáciám (rozsahové a
časové); spôsoby informovanosti jednotlivých
stakeholderov o projekte; komunikačné metódy a kanály
šírenia informácií; spôsob a prístup k zabezpečeniu
jednotnej, dostatočnej a včasnej informovanosti
stakeholderov.

1

ESO 1-3

2.4.11

Plán riadenia znalostí (Knowledge Management)

2.4.11.1

Definovať vlastníctvo znalostnej báze a znalostných
poloţiek - aké typy znalostí sa budú v rámci projektu
zhromaţďovať, akým spôsobom budú znalosti v rámci
projektových tímov absorbované a zdieľané.

2

ESO 1-3

2.4.11.2

Definovať a implementovať proces riadenia znalostí

3

ESO 1-3

3

Infraštruktúra

3.1

Fyzická infraštruktúra

3.1.1

Objekty

3.1.1.1

Vybudovať steny, podlahy a stropy citlivého priestoru z
pevnej stavebnej konštrukcie.

2

ESO 2-3

3.1.1.2

Dvere, uzávery a všetky ich súčasti alebo mreţe
spĺňajúce poţiadavky triedy
odolnosti 2.

2

ESO 2-3

3.1.1.3

Okná a všetky ich súčasti alebo mreţe spĺňajúce
poţiadavky najmenej triedy odolnosti 2.

2

ESO 2-3

3.1.2

Vybavenie objektov

3.1.2.1

Úschovný objekt (trezor)

1

ESO 1

3.1.2.2

Systém kontroly vstupu

1

ESO 1-2

3.1.2.3

Elektrický zabezpečovací systém

1

ESO 1-2

3.1.2.4

Elektrická poţiarna signalizácia

1

ESO 1-2

3.1.2.5

Kamerový systém

1

ESO 1-2

3.1.2.6

Zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií
(skartovacie zariadenie)

2

ESO 1-2

3.2

Technická infraštruktúra

Priorita

Projekt
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3.2.1

Dátové centrum

3.2.1.1

Vybrať lokalitu pre umiestnenie DC bez priamych
ţivelných a priemyselných hrozieb.

Lokalita

2

ESO 2-3

3.2.1.2

Vybrať lokalitu pre umiestnenie DC s vybudovanou
cestnou, dátovou a energetickou infraštruktúrou.

Lokalita

2

ESO 2-3

3.2.1.3

Vypracovať analýzu lokality a s tým súvisiacich dopadov. Lokalita

1

ESO 2-3

3.2.1.4

Vypracovať základný energetický koncept DC.

Lokalita

2

ESO 2-3

3.2.1.5

Zabezpečiť prevedenie obvodového plášťa DC (steny,
stropy) s primeranou: termoizoláciou, mechanickou
odolnosťou, poţiarnou odolnosťou.

Stavba

2

ESO 2-3

3.2.1.6

Zabezpečiť obvodový plášť DC bleskozvodom a
tienením voči elektromagnetickému rušeniu.

Stavba

2

ESO 2-3

3.2.1.7

Vytvoriť oddelené priestory a technické zázemie pre:
hlavnú sálu DC, backup miestnosť, komunikačnú
miestnosť, miestnosť pre energo.

Stavba

2

ESO 2-3

3.2.1.8

Vybudovať výťah pre 2. a vyššie nadzemné podlaţia DC. Stavba

3

ESO 2-3

3.2.1.9

Zabezpečiť poţadovanú plošnú a bodovú statickú
zaťaţiteľnosť podlahy.

Stavba

1

ESO 2-3

3.2.1.10

Vybaviť podlahu antistatickou povrchovou úpravou.

Stavba

2

ESO 2-3

3.2.1.11

Vybaviť priestory DC osvetlením v súlade s príslušnými
normami.

Stavba

2

ESO 2-3

3.2.1.12

Vybudovať komplexný systém napájania a rozvodov
vrátane zálohovania a redundancie.

Energo

1

ESO 2-3

3.2.1.13

Zabezpečiť systém núdzového vypnutia DC.

Energo

2

ESO 2-3

3.2.1.14

Zabezpečiť dostupnosť kabeláţe.

Štrukturovaná
kabeláţ

2

ESO 2-3

3.2.1.15

Zabezpečiť priestor na rast výkonu a rýchlosti.

Štrukturovaná
kabeláţ

2

ESO 2-3

3.2.1.16

Zabezpečiť odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
a odpočúvaniu.

Štruktúrovaná
kabeláţ

3

ESO 3

3.2.1.17

Pouţiť pasívnu časť kategórie 6a alebo 7.

Štruktúrovaná
kabeláţ

2

ESO 2-3

3.2.1.18

Zabezpečiť prípustné hodnoty teploty a vlhkosti pre
magnetické média a hardware.

Klimatizácia a
vzduchotechnika

2

ESO 2-3

3.2.1.19

Zabezpečiť hygienické normy obnovy vzduchu v
priestoroch s trvalým a dočasným pobytom, odvod
škodlivých plynov, filtráciu vzduchu.

Klimatizácia a
vzduchotechnika

3

ESO 2-3

3.2.1.20

Zabezpečiť rovnomernú cirkuláciu vzduchu v DC
pomocou studených a chladných uličiek.

Klimatizácia a
vzduchotechnika

2

ESO 2-3

3.2.1.21

Zabezpečiť redundanciu klimatizácie.

Klimatizácia a
vzduchotechnika

2

ESO 2-3

3.2.1.22

Zabezpečiť poţiarnu ochranu priestorov v súlade
všeobecne záväznými predpismi z oblasti poţiarnej
ochrany.

Poţiarna ochrana

1

ESO 1-2

3.2.1.23

Pouţiť v priestoroch DC nehorľavé materiály, prípadne
materiály so zvýšenou poţiarnou odolnosťou.

Poţiarna ochrana

2

ESO 2-3

3.2.1.24

Rozdeliť vnútorné priestory DC do separátnych
poţiarnych úsekov s primeranou poţiarnou odolnosťou.

Poţiarna ochrana

1

ESO 2-3

3.2.1.25

Zabezpečiť EPS a VESDA.

Poţiarna ochrana

2

ESO 2-3
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3.2.1.26

Zabezpečiť preferované priame telefónne linky z EPS na
políciu a hasičský zbor.

Poţiarna ochrana

1

ESO 2-3

3.2.1.27

Zabezpečiť poţiarne zóny hasiacim systémom.

Poţiarna ochrana

3

ESO 2-3

3.2.1.28

Zabezpečiť spoluprácu EPS, hasiaceho systému a
systémov VZT.

Poţiarna ochrana

2

ESO 2-3

3.2.1.29

Zabezpečiť ochranu plášťa objektu, viď. funkčná doména Fyzická a objektová
- Bezpečnosť, subdoména - objektová bezpečnosť.
bezpečnosť

2

ESO 2-3

3.2.1.30

Zabezpečiť rozdelenie vnútorných a vonkajších
priestorov DC na bezpečnostné zóny s definovanou
úrovňou ochrany.

Fyzická a objektová
bezpečnosť

2

ESO 2-3

3.2.1.31

Zabezpečiť ochranu bezpečnostných zón, viď. funkčná
doména - Bezpečnosť, subdoména - objektová
bezpečnosť.

Fyzická a objektová
bezpečnosť

2

ESO 2-3

3.2.1.32

Zabezpečiť monitorovanie prevádzky DC vyuţitím zberu
a spracovania hodnôt definovaných veličín
poskytovaných jednotlivými monitorovanými
zariadeniami Energo, HVAC, EPS a automatickými
hasiacimi zariadeniami, FOB.

Monitoring DC

2

ESO 2-3

3.2.1.33

Zabezpečiť prehľad aktuálneho stavu zariadení pre
operátorov, štruktúrovanou vizualizáciou jednotlivých
zariadení s ohľadom na jednoznačnú identifikáciu
zariadení a ich hierarchické logické a fyzické členenie
(budova, poschodie, miestnosť, skriňa, schéma a
podobne).

Monitoring DC

3

ESO 2-3

3.2.1.34

Zabezpečiť včasné audiovizuálne upozornenie
operátorov na kritické stavy, ktoré vznikajú na
monitorovaných technologických zariadeniach.

Monitoring DC

2

ESO 2-3

3.2.1.35

Zabezpečiť systém notifikácia zodpovedných ľudí o
výskyte kritických stavov vzniknutých na monitorovaných Monitoring DC
zariadeniach.

2

ESO 2-3

3.2.1.36

Umoţniť rozšírenú diagnostiku na základe pouţívateľsky
definovaných prehľadov z historických údajov uloţených
v databáze.

Monitoring DC

3

ESO 2-3

3.2.1.37

Umoţniť vytváranie akumulovaných dlhodobých
výstupov sledovania zdrojov a činností pre potreby
optimalizácie činnosti údajového centra.

Monitoring DC

2

ESO 2-3

3.2.1

Sieťová infraštruktúra

3.2.2.1

Vybudovať infraštruktúru DC s vysokým výkonom a
vysokou dostupnosťou

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.2

Implementovať riešenie s prihliadnutím na vysokú
dostupnosť a rýchlosť zotavenia sa z poruchy
(NSF/SSO)

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.3

Vybudovať riešenie s moţnosťou ďalšieho rozšírenia a
implementácie ďalších sluţieb

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.4

Zabezpečiť poţadovanú kvalitu sluţieb QoS s vyuţitím
DSCP bitov

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.5

Zabezpečiť moţnosť virtualizácie na logickej úrovni

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.6

Zabezpečiť podporu prenosu IP multicastu

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.7

Implementovať riešenie s oddelením funkčných blokov
po vrstvách (core, agregačná, servisná, prístupová
vrstva)

DC

1

ESO 1-3

Projekt

84

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 3 – Katalóg poţiadaviek
ID

Špecifikácia poţiadavky

Subdoména

Priorita

3.2.2.8

Zabezpečiť sieťovú konektivitu pre pripojenie serverov v
DC s vysokou dostupnosťou (redundantné zapojenie
liniek ku serverom, redundantné riadiace jednotky,
pouţitie NHRP, ladenie STP)

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.9

Zabezpečiť sieťovú konektivitu pre pripojenie dátových
úloţísk v DC s vysokou dostupnosťou a kapacitou

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.10

Zabezpečiť sieťovú konektivitu pre pripojenie DC ku
WAN

DC

1

ESO 1-2

3.2.2.11

Spracovať a implementovať konfiguračné štandardy s
prihliadnutím na optimalizáciu výkonnosti

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.12

Realizovať hardening sieťových technológií v DC podľa
best practices a odporúčaní výrobcov

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.13

Implementovať mechanizmy pre výkonnostný,
konfiguračný a chybový manaţment

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.14

Implementovať mechanizmy centrálnej správy sieťových
zariadení

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.15

Pouţiť zabezpečené komunikačné protokoly pre správu
a monitoring sieťových zariadení

DC

2

ESO 2-3

3.2.2.16

Vybudovať HIN s vysokým výkonom a vysokou
dostupnosťou pre pripojenie PZS a poisťovní

HIN

1

ESO 2-3

3.2.2.17

Zabezpečiť oddelenie jednotlivých typov prevádzky
pomocou VPN

HIN

1

ESO 2-3

3.2.2.18

Realizovať hardening sieťových technológií v HIN podľa
best practices a odporúčaní výrobcov

HIN

2

ESO 2-3

3.2.2.19

Spracovať a implementovať konfiguračné štandardy s
prihliadnutím na optimalizáciu výkonnosti (ladenie
detekcie poruchy na rozhraní, konvergencie
smerovacích a prepínacích protokolov, )

HIN

2

ESO 2-3

3.2.2.20

Zabezpečiť podporu prenosu IP multicastu

HIN

2

ESO 2-3

3.2.2.21

Implementovať mechanizmy centrálnej správy sieťových
zariadení

HIN

1

ESO 1-3

3.2.2.22

Pouţiť zabezpečené komunikačné protokoly pre správu
a monitoring sieťových zariadení

HIN

2

ESO 1-3

3.2.3

HW

3.2.3.1

zariadenie musí byť v kompaktnom prevedení v
kombinácii s minimálne tromi slotom pre ďalšie typy
expanzných modulov

DC-pripojenie do
HIN a Internetu

2

ESO 1-3

3.2.3.2

celkový prepínací výkon zariadenia minimálne 9,8Gbps a DC-pripojenie do
minimálne 7,8Mpps
HIN a Internetu

2

ESO 1-3

3.2.3.3

zariadenie musí obsahovať minimálne 4 pevné
(integrované) porty s rozhraním 1Gigabit Ethernet a
minimálne 2 porty s rozhraním 10 Gigabit Ethernet

DC-pripojenie do
HIN a Internetu

2

ESO 1-3

3.2.3.4

zariadenie musí obsahovať minimálne 2 napájacie zdroje DC-pripojenie do
(230V) vymeniteľné za prevádzky (hot-swap)
HIN a Internetu

2

ESO 1-3

3.2.3.5

zariadenie musí obsahovať integrovanú zónovú firewall
funkcionalita s poţadovaným výkonom minimálne
9,8Gbps a s podporou minimálne 1milión súčasných
spojení

DC-pripojenie do
HIN a Internetu

2

ESO 1-3

3.2.3.6

zariadenie musí poskytovať enkrypčné sluţby
3DES/AES implementované v hardware s výkonom min.
4 Gbps

DC-pripojenie do
HIN a Internetu

2

ESO 1-3
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3.2.3.7

zariadenie musí podporovať dynamické smerovacie
protokoly

DC-pripojenie do
HIN a Internetu

2

ESO 1-3

3.2.3.8

zariadenie musí podporovať hierarchické QoS

DC-pripojenie do
HIN a Internetu

2

ESO 2-3

3.2.3.9

zariadenie musí byť v modulárnom prevedení, minimálne
9 slotov pre riadiace moduly a I/O karty z toho minimálne DC-kostrový
1 vyhradený slot pre riadiaci modul a o minimálne 7
prepínač
slotov pre I/O moduly

3

ESO 1-3

3.2.3.10

zariadenie musí navyše obsahovať minimálne 4
vyhradené sloty pre moduly prepínacích matíc

DC-kostrový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.11

poţadovaná priepustnosť na kaţdý slot zariadenia
minimálne 220Gbps

DC-kostrový
prepínač

3

ESO 1-3

3.2.3.12

celkový prepínací výkon zariadenia minimálne 4Tbps

DC-kostrový
prepínač

3

ESO 1-3

3.2.3.13

zariadenie musí obsahovať minimálne 3 sloty pre
napájanie osadené min. dvoma nezávislými za
prevádzky vymeniteľnými napájacími zdrojmi (230V),
vymeniteľnými za prevádzky (hot-swap)

DC-kostrový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.14

rozširujúce karty (I/O moduly) musia byť vymeniteľné za
chodu (hot-swap)

DC-kostrový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.15

zariadenie musí podporovať Ethernetové rozhrania s
rýchlosťou 10Gbps

DC-kostrový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.16

zariadenie musí podporovať virtuálne LAN

DC-kostrový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.17

zariadenie musí umoţňovať spájanie viacerých fyzických
liniek do virtuálnych logických zväzkov medzi dvomi
chassis tandemového systému umoţňujúcich vytvárať
DC-kostrový
bezslučkové topológie pre downstream zariadeniam
prepínač
napr. pomocou protokolu LACP (Link Aggregation
Control Protocol)

2

ESO 2-3

3.2.3.18

zariadenie musí poskytovať hardwérovú podporu
linkového kryptografického štandardu IEEE 802.3AE
spolu s nasadením 128-bitového enkrypčného štandardu
DC-kostrový
AES (Advnaced Encryption Standard), hardwérovú
prepínač
podporu skupinových filtračných pravidiel a hardwérovú
podporu značkovania uţívateľských bezpečnostných
skupín

1

ESO 1-3

3.2.3.19

zariadenie musí poskytovať integrovanú podporu
Intrusion Detection System funkcie na dátovej zbernici
za účelom kontroly protokolovej zhody s jej štandardom

DC-kostrový
prepínač

1

ESO 1-3

3.2.3.20

zariadenie musí poskytovať podporu segmentácie na
úrovni operačného systému zariadenia a jeho
hardwérových zdrojov do virtuálnych kontextov, ktoré
emulujú virtuálne zariadenie v minimálnom počte 4
virtuálne zariadenia

DC-kostrový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.21

zariadenie musí obsahovať podporu vytvárania
štruktúrovaných skupín administrátorov s moţnosťou
granulárneho členenia prístupových práv

DC-kostrový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.22

zariadenie musí byť v modulárnom prevedení, minimálne
9 slotov pre riadiace moduly a rozširujúce karty, pričom
DC-servisný
riadiaci modul zariadenia musí podporovať minimálne
prepínač
dva 10Gbps rozhrania

2

ESO 1-3

3.2.3.23

rozširujúce karty musia byť vymeniteľné za chodu (hot-

2

ESO 1-3

DC-servisný
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swap)

prepínač

3.2.3.24

zariadenie musí byť osadené min. dvoma nezávislými,
za prevádzky vymeniteľnými napájacími zdrojmi (hotswap) 230V

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.25

zariadenie musí poskytovať moţnosť zapojenia dvojice
takýchto prepínačov v tandeme v konfigurácii
rozkladajúcej si záťaţ, tandemové prepojenie musí byť
podporované všetkými ponúknutými zásuvnými modulmi
s rozhraniami 10GE, podpora upgradu operačného
systému bez nutnosti odstávky celého tandemu

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.26

prepínací výkon zbernice jednotlivých prvkov tandemu
720Gbps, celkovo 1440Gbps

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.27

podpora Ethernetových rozhraní rýchlosti 10Gbps

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.28

podpora virtuálnych LAN

DC-servisný
prepínač

1

ESO 1-3

3.2.3.29

hardvérová podpora MPLS

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.30

podpora QoS (značky DSCP a radenie do front podľa
nich)

DC-servisný
prepínač

3

ESO 1-3

3.2.3.31

podpora zásuvných servisných modulov (load-balancer,
SSL offload, firewall, …)

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.32

zásuvný LB/SSL offload modul musí poskytovať
priepustnosť aţ do 16Gbps, 6.5 Mps, 4 milióny
súčasných spojení a min. 300 tisíc zrealizovaných
transakcií za sekundu

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.33

zásuvný LB/SSL offload modul musí poskytovať podporu
plnej virtualizácie s moţnosťou pevnej alokácie zdrojov a
výkonu pre jednotlivé virtuálne zariadenia s moţnosťou
DC-servisný
úplnej separácie managementu jednotlivých virtuálnych
prepínač
zariadení a jeho delegácie na báze definovateľných
uţívateľských funkcií a oprávnení

2

ESO 1-3

3.2.3.34

zásuvný LB/SSL offload modul musí poskytovať
akceleráciu s výkonom škálovateľným aţ do minimálne
3Gbps a 15000 transakcií za sekundu, v počiatočnej
konfigurácii výkon minimálne 5 tisíc zrealizovaných
transakcií za sekundu

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.35

zásuvný LB/SSL offload modul musí poskytovať
integrovanú funkcionalitu aplikačného firewalling s
inšpekciou beţných aplikačných protokolov a ochranou
pred DoS útokmi

DC-servisný
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.36

zariadenie musí byť v kompaktnom prevedení v
kombinácii s minimálne jedným slotom pre ďalšie typy
expanzných modulov

DC-prístupový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.37

zariadenie musí poskytovať celkový prepínací výkon
minimálne 510Gbps alebo 380mpps

DC-prístupový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.38

integrované porty zariadenia s rozhraním 10Gigabit
Ethernet musia podporovať technológiu FCoE (Fibre
Channel over Ethernet) a data center bridging

DC-prístupový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.39

zariadenie musí obsahovať minimálne 8 natívnych Fibre
Channel portov s rozhraním 4/2/1 Gbps SFP

DC-prístupový
prepínač

2

ESO 1-3
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3.2.3.40

10 Gigabit Ethernet porty musia podporovať rozšírenia
pre data center bridging a to priority-based flow control,
data center bridging exchange (DCBX) protocol a IEEE
802.3Qaz Bandwidth management

DC-prístupový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.41

zariadenie musí obsahovať minimálne 2 napájacie zdroje
DC-prístupový
(230V) vymeniteľné za prevádzky (hot-swap) a
prepínač
minimálne 2 ventilátorové moduly

2

ESO 1-3

3.2.3.42

zariadenie musí podporovať vytvárania štruktúrovaných
skupín administrátorov s moţnosťou granulárneho
členenia prístupových práv

DC-prístupový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.43

zariadenie musí podporovať vytvárania virtuálnych SAN
sietí

DC-prístupový
prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.44

zariadenie musí podporovať VSAN trunkingu na ISL
prepojeniach medzi prepínačmi

DC-prístupový
prepínač

3

ESO 1-3

3.2.3.45

zariadenie musí podporovať vytváranie virtuálnych LAN

DC-prístupový
prepínač

1

ESO 1-3

3.2.3.46

zariadenie musí byť v kompaktnom alebo v modulárnom
prevedení

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.47

celkový prepínací výkon zariadenia minimálne 191Gbps

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.48

zariadenie musí obsahovať porty s rozhraním Fibre
Channel s automatickou podporou rýchlostí 4/2/1Gbps

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.49

zariadenie musí podporovať minimálne 2 napájacie
zdroje (230V) vymeniteľné za prevádzky (hot-swap) a
minimálne 2 ventilátorové moduly

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.50

zariadenie musí podporovať vytvárania logických
zväzkov fyzických rozhraní za účelom zvyšovania
kapacity a spoľahlivosti trunkových spojení, podpora
agregácie minimálne 15 portov

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.51

zariadenie musí podporovať vytváranie virtuálnych SAN
sietí, minimálny počet 15

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.52

zariadenie musí podporovať vytváranie zón v rámci
jednotlivých virtuálnych SAN sietí

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.53

zariadenie musí podporovať vytváranie VSAN trunkingu
na ISL prepojeniach medzi prepínačmi

DC-SAN prepínač

3

ESO 1-3

3.2.3.54

zariadenie musí podporovať vytváranie štruktúrovaných
skupín administrátorov s moţnosťou granulárneho
členenia prístupových práv pre kaţdú jednotlivú virtuálnu
SAN sieť

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.55

zariadenie musí poskytovať inteligentnú paketovú
inšpekciu na úrovni jednotlivých portov

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.56

zariadenie musí podporovať hardvérovú aplikáciu
filtračných pravidiel na úrovni zón a virtuálnych SAN sietí

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.57

zariadenie musí poskytovať podporu plynulého,
nedisruptívneho upgradu operačného systému

DC-SAN prepínač

2

ESO 1-3

3.2.3.58

zariadenie musí byť v kompaktnom prevedení v
kombinácii s minimálne jedným slotom pre ďalšie typy
expanzných modulov

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3

3.2.3.59

celkový prepínací výkon zariadenia minimálne 5Gbps a
minimálne 3,5Mpps

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3

3.2.3.60

zariadenie musí obsahovať minimálne 2 pevné
(integrované) porty s rozhraním 1Gigabit Ethernet

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3
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3.2.3.61

zariadenie musí podporovať dynamické smerovacie
protokoly

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3

3.2.3.62

zariadenie musí podporovať QoS

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3

3.2.3.63

zariadenie musí podporovať protokol 802.1x

HIN-CE zariadenie

1

ESO 1-3

3.2.3.64

zariadenie musí podporovať aplikáciu filtračných
pravidiel pre Layer 2 port

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3

3.2.3.65

zariadenie musí podporovať multi-VRF

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3

3.2.3.66

zariadenie musí podporovať smerovanie pomocou
staticky definovaných politík

HIN-CE zariadenie

2

ESO 1-3

3.2.3.67

zariadenie musí podporovať smerovanie IP multicastu

HIN-CE zariadenie

3

ESO 1-3

3.2.3.68

Vybudovať serverovú infraštruktúru s vysokým výkonom
a vysokou dostupnosťou

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.69

Vybudovať serverovú infraštruktúru od renomovaného
výrobcu

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.70

Zabezpečiť servery s redundantným napájaním

Ďalšie

1

ESO 1-3

3.2.3.71

Zabezpečiť, aby boli servery a infraštruktúra pre dátové
úloţiská (Storage Area Network [SAN]) chránene proti
výpadku napájania pomocou UPS

Ďalšie

1

ESO 1-3

3.2.3.72

Zabezpečiť Servery, ktoré podporujú vzdialený
manaţment

Ďalšie

1

ESO 1-3

3.2.3.73

Zabezpečiť, aby servery obsahovali redundanciu na
úrovni adaptérov (HBA) pre pripojenie do infraštruktúry
dátových úloţísk (SAN) , sieťových adaptérov (NIC)
poprípade zrkadlenie pamäte RAM a podobne

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.74

Implementovať redundantné cesty medzi servermi a
sieťovou infraštruktúrou

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.75

Vybudovať infraštruktúru pre dátové úloţiská (SAN) s
vysokým výkonom a vysokou dostupnosťou

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.76

Vybudovať infraštruktúru pre dátové úloţiská (SAN) od
renomovaného výrobcu

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.77

Zabezpečiť dátové úloţisko(á) s redundantným
napájaním

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.78

Zabezpečiť dvojradičové dátové úloţisko(á)

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.79

Zabezpečiť dátové úloţisko(á), ktoré umoţňuje pouţitie
rôznych typov diskov pre rôzne typy aplikácií

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.80

Zabezpečiť dátové úloţisko(á), ktoré umoţňuje zrkadliť
celé dátové úloţisko na záloţné dátové úloţisko

Ďalšie

1

ESO 1-3

3.2.3.81

Vybudovať infraštruktúru pre archiváciu dát (páskové
kniţnice a podobne)

Ďalšie

2

ESO 2-3

3.2.3.82

Implementovať redundantné cesty medzi servermi a
dátovým úloţiskom(kami)

Ďalšie

2

ESO 1-3

3.2.3.83

Spracovať a implementovať konfiguračné štandardy s
prihliadnutím na optimalizáciu výkonnosti

Ďalšie

1

ESO 1-3

3.2.3.84

Realizovať konfiguráciu serverovej infraštruktúry a
infraštruktúry pre dátové úloţisko(á) podľa best practices Ďalšie
a odporúčaní výrobcov

2

ESO 1-3

3.2.4

Balíkový SW
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3.2.4.1

Pri pouţití balíkového SW zabezpečiť aby pouţitý
softvérový produkt bol od celosvetovo známeho
softvérového výrobcu, so známym ţivotným a vývojovým
cyklom s referenciami nasadenia v podobnom projekte
na národnej úrovni

1

ESO 1-3

3.2.4.2

Zabezpečiť aby k pouţitým softvérovým produktom bola
k dispozícii bezplatná technická podpora vo forme
bezpečnostných aktualizácií a service packov po dobu
minimálne 10 rokov od ukončenia predaja softvérového
produktu

1

ESO 1-3

3.2.4.3

Zabezpečiť aby ku softvérovým produktom,
zabezpečujúcim prevádzku kritických aplikácií bola k
dispozícií aj platená rozšírená nonstop podpora (v
reţime 24x7, 365 dni v roku)

1

ESO 1-3

3.2.4.4

Zabezpečiť aby aj pri vypovedaní zmluvy o rozšírenej
podpore, zostalo právo na pouţitie licencii softvérových
produktov s moţnosťou prístupu k bezpečnostným
aktualizáciám vydávaným k produktu na ktorý je
výrobcom poskytovaná technická podpora

1

ESO 1-3

3.2.5

Software

3.2.5.1

Implementovať komplexnú platformu pre zálohovanie
serverovej infraštruktúry a infraštruktúry pre dátové
úloţisko(á) (SAN)

2

ESO 2-3

3.2.5.2

Implementovať komplexnú platformu pre manaţment
serverovej infraštruktúry

2

ESO 1-3

3.2.5.3

Implementovať komplexnú platformu pre manaţment
infraštruktúry pre dátové úloţisko(á) [SAN]

2

ESO 1-3

3.2.5.4

Implementovať riešenie, ktoré bude pripravené na
rozšírenie o záloţnú (disaster recovery) lokáciu

2

ESO 2-3

3.3.

Bezpečnosť

3.3.1

Všeobecné

3.3.1.1

Nakoľko sa u NOeH budú nachádzať aj osobitné
kategórie osobných údajov veľkého počtu obyvateľov
SR, poţadovaná úroveň bezpečnosti pre eHealth u
NOeH je analogická úrovni "Dôverné" oblasti
utajovaných skutočností.

Úroveň bezpečnosti

1

ESO 1-3

3.3.1.2

Bezpečnosť a minimalizácia rizík budú presadzované
podľa princípu ALARA ("as low as reasonably
acceptable") pouţívanom v oblasti bezpečnosti
jadrových elektrární.

Úroveň bezpečnosti

1

ESO 1-3

3.3.1.3

V prípade rozporu funkčných a bezpečnostných
poţiadaviek v oblasti spracovania osobných údajov v
rámci eHealth majú bezpečnostné poţiadavky vyššiu
prioritu.

Úroveň bezpečnosti

1

ESO 1-3

3.3.1.4

Pre interné účely NOeH budú údaje v rámci eHealth
klasifikované do 4 úrovní: mimoriadne citlivé, citlivé,
interné a verejne prístupné.

Klasifikácia údajov

1

ESO 1

3.3.1.5

PIeH bude realizovaný v súlade s platnou legislatívou
SR..

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.6

Pokiaľ PIeH identifikuje potenciálny nesúlad, bude včas
inicializovať zmenu potrebnej legislatívy.

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.7

PIeH bude realizovaný v súlade s dokumentom
"Strategické ciele eHealth" schváleným vládou SR

Súlad

1

ESO 1-3

Priorita
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16.7.2008

3.3.1.8

PIeH bude realizovaný v súlade so štúdiami
uskutočniteľnosti "Elektronické sluţby zdravotníctva Prvá a druhá prioritná oblasť".

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.9

Bezpečnosť v rámci PIeH bude implementovaná v
súlade s ISO 27799 a ISO 2700x.

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.10

Návrh štruktúry zdravotných záznamov pacienta v rámci
PIeH bude realizovaný s ISO 13606.

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.11

Návrh štruktúry pacientskeho sumára v rámci PIeH bude
realizovaný v súlade s návrhom sumára v rámci projektu
EÚ - epSOS.

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.12

Projektový manaţment PIeH bude realizovaný v súlade s
metodológiou Prince 2 určenou v rámci OPIS pre
Súlad
projektový manaţment.

1

ESO 1-3

3.3.1.13

PIeH bude realizovaný v súlade s koncepciu NKIVS,
architektúrou eGovernmentu a štandardami pre oblasť
verejnej správy.

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.14

NZP bude realizovaný v súlade s koncepciou NKIVS ako
portál druhej úrovne ako platformovo jednotný s
Ústredným portálom verejnej správy.

Súlad

1

ESO 1-3

3.3.1.15

Pre PIeH je potrebné vypracovať vrcholový dokument
bezpečnostnej politiky v súlade legislatívou SR a s ISO
2700x a 27799.

Bezpečnostná
politika

1

ESO 1-2

3.3.1.16

Pre PIeH je potrebné vypracovať bezpečnostný manuál v Bezpečnostná
súlade s ISO 2700x a 27799 (úroveň praktík).
politika

1

ESO 1-2

3.3.1.17

Pre PIeH po implementácii bezpečnostných
subsystémov je potrebné vypracovať príslušné
bezpečnostné procedúry v súlade s ISO 2700x a
27799.a poţiadavkami zákona č. 428/2004.

Bezpečnostná
politika

1

ESO 1-3

3.3.1.18

Pre všetky subsystémy v PIeH je potrebné vypracovať
bezpečnostný zámer a projekt minimálne v rozsahu
danom zákonom č. 428/2004.

Bezpečnostná
politika

1

ESO 1-3

3.3.1.19

Pre naplnenie bezpečnostnej politiky je potrebné u
NOeH realizovať Systém manaţérstva informačnej
bezpečnosti v súlade s ISO 2700x.

Bezpečnostná
politika

1

ESO 1-3

3.3.1.20

Bezpečnostná politika zahrnie všetky oblasti
bezpečnosti, vrátane objektovej, fyzickej, informačnej,
personálnej, administratívnej, legislatívnej a súladu,
envirnomentálnej, plánovania kontinuity činností.

Bezpečnostná
politika

1

ESO 1-3

3.3.1.21

Pre naplnenie poţiadaviek Systému manaţérstva
informačnej bezpečnosti v súlade s ISO 2700x je
potrebné vytvoriť u NOeH organizačnú jednotku
zodpovednú za bezpečnosť a ochranu osobných údajov.

Organizačné
zabezpečenie

1

ESO 1-3

3.3.1.22

Organizačná jednotka musí mať vytvorené role
bezpečnostného manaţéra, bezpečnostných správcov a
operátorov v rozsahu danom závermi bezpečnostného
projektu.

Organizačné
zabezpečenie

1

ESO 1-3

3.3.1.23

Bezpečnostný manaţér má byť priamo podriadený
riaditeľovi NOeH.

Organizačné
zabezpečenie

1

ESO 1-3

3.3.1.24

Pre rolu bezpečnostného manaţéra a bezpečnostných
správcov je potrebné vyţadovať previerku na úrovni
"Dôverné".

Organizačné
zabezpečenie

1

ESO 1-3
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3.3.1.25

Zodpovednosť za bezpečnosť v rozsahu svojich
kompetencií musí byť súčasťou pracovnej náplne
kaţdého zamestnanca NOeH.

Organizačné
zabezpečenie

1

ESO 1-3

3.3.1.26

Analýza rizík má byť súčasťou všetkých
implementačných projektov v rámci PIeH.

Analýza rizík

1

ESO 1-3

3.3.1.27

V rámci analýzy rizík je potrebné identifikovať a
ohodnotiť hrozby pre aktíva.

Analýza rizík

1

ESO 1-3

3.3.1.28

V rámci analýzy rizík je potrebné ohodnotiť a klasifikovať
riziká pre jednotlivé aplikácie eHealth a jednotlivé
subjekty v rámci eHealth.

Analýza rizík

1

ESO 1-3

3.3.1.29

Identifikované a klasifikované riziká je potrebné uviesť v
Katalógu rizík eHealth, ktorý je následne priebeţne
aktualizovaný.

Analýza rizík

1

ESO 1-3

3.3.1.30

V rámci analýzy rizík je potrebné venovať osobitnú
pozornosť osobným údajom, ktoré súvisia so zdravotným Analýza rizík
stavom osoby.

1

ESO 1-3

3.3.1.31

Ku identifikovaným rizikám je potrebné vytvoriť zoznam
kandidátskych bezpečnostných mechanizmov na
zníţenie rizík v poţadovanom rozsahu.

Analýza rizík

1

ESO 1-3

3.3.1.32

Analýza rizík je v pravidelných intervaloch stanovených
bezpečnostnou politikou opakovaná a katalóg rizík
následne aktualizovaný.

Analýza rizík

1

ESO 1-3

3.3.1.33

NOeH má mať vytvorený integrovaný systém pre
bezpečnostný monitoring zahŕňajúci oblasť objektovej
bezpečnosti, prevádzky IS, sieťovej infraštruktúry, OS,
databáz a aplikácií.

Manaţment
bezpečnostných
incidentov

1

ESO 1-3

3.3.1.34

NOeH má zabezpečený nepretrţitý dohľad v rámci
systému bezpečnostného monitoringu.

Manaţment
bezpečnostných
incidentov

1

ESO 1-3

3.3.1.35

V rámci bezpečnostného manuálu má mať NOeH
uvedenú špecifikáciu bezpečnostne relevantných
udalostí, podozrivých aktivít a bezpečnostných
incidentov.

Manaţment
bezpečnostných
incidentov

1

ESO 1-3

3.3.1.36

NOeH má mať jasne definovaný proces eskalácie a
postupov v prípade identifikácie podozrivých aktivít a
bezpečnostných incidentov.

Manaţment
bezpečnostných
incidentov

1

ESO 1-3

3.3.1.36

O spôsobe reakcie na podozrivé aktivity a bezpečnostné
incidenty sú vedené a archivované záznamy
autorizované bezpečnostným manaţérom.

Manaţment
bezpečnostných
incidentov

1

ESO 1-3

3.3.2

Plánovanie kontinuity činností

Manaţment
bezpečnostných
incidentov

3.3.2.1

Bezpečnostná politika v oblasti plánovania kontinuity
činností má garantovať, ţe ţiaden výpadok IS ESO
(vrátane výpadku akéhokoľvek komponentu) nesmie
zabrániť poskytnutiu zdravotnej starostlivosti.

Odolnosť voči
výpadkom

1

ESO 1-2

3.3.2.2

Je potrebné vypracovať prevádzkový manuál popisujúci
postupy pouţívateľov pre prácu v štandardnom
prevádzkovom stave.

Odolnosť voči
výpadkom

1

ESO 1-3

3.3.2.3

Je potrebné vypracovať alternatívne postupy, ktoré
pouţívatelia IS ESO uplatnia v čase výpadku systému

Odolnosť voči
výpadkom

1

ESO 1-3
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3.3.2.4

Riešenie musí byť navrhnuté tým spôsobom, aby bola
Dostupnosť
garantovaná prevádzkovateľnosť kritických komponentov
systémov
v reţime 24 x 7 x 365 s dostupnosťou 99.95 %

1

ESO 2-3

3.3.2.5

Spracovať klasifikačnú schému na ohodnotenie
kritickosti komponentov IS ESO (úroveň kritickosti,
poţiadavky na dostupnosť, poţiadavky na obnovu)

Dostupnosť
systémov

1

ESO 1-3

3.3.2.6

Stanoviť technologické štandardy pre kaţdú úroveň
klasifikačnej schémy so zreteľom dostupnosť a
obnoviteľnosť poskytovaných sluţieb (napr. poţiadavky
na infraštruktúru, redundanciu, zálohovacie mechanizmy
a pod.)

Dostupnosť
systémov

1

ESO 1-2

3.3.2.7

Ohodnotiť komponenty IS ESO podľa klasifikačnej
schémy na základe analýzy dopadov (BIA) a analýzy
rizík (RA)

Dostupnosť
systémov

1

ESO 1-3

3.3.2.8

Navrhnúť riešenie a zabezpečiť implementáciu
komponentu v súlade s definovanými technologickými
štandardmi.

Dostupnosť
systémov

1

ESO 1-3

3.3.2.9

Prevádzkovať komponent v súlade s prevádzkovou
dokumentáciou.

Dostupnosť
systémov

1

ESO 1-3

3.3.2.10

Riešenie musí garantovať obnoviteľnosť komponentov IS Obnoviteľnosť
ESO v súlade s poţiadavkami vyplývajúcimi z výstupov
systémov po
BCM procesu (BIA, RA, stratégie kontinuity a obnovy)
výpadkoch

1

ESO 1-3

3.3.2.11

Spracovať riadiace dokumenty BCM v súlade so
štandardom BS 25999 (smernica, metodiky)

Obnoviteľnosť
systémov po
výpadkoch

1

ESO 1-3

3.3.2.12

Vytvoriť organizačnú štruktúru pre riadenie aktivít v
havarijnom stave (tzv. havarijný manaţment)

Obnoviteľnosť
systémov po
výpadkoch

1

ESO 1-3

3.3.2.13

Pripraviť záloţné zdroje a mechanizmy pre IS ESO
(záloţné DC, technické prostriedky, ...)

Obnoviteľnosť
systémov po
výpadkoch

1

ESO 2-3

3.3.2.14

Spracovať dokumentáciu pre zvládanie neštandardných
stavov v súlade so štandardom BS 25999: detekcia a
nahlasovanie chybových stavov; riešenie chybových
stavov; eskalácia problému; plány obnovy komponentov
IS ESO po výpadkoch

Obnoviteľnosť
systémov po
výpadkoch

1

ESO 1-3

3.3.2.15

Zabezpečiť mechanizmus pravidelného testovania
funkčnosti záloţných mechanizmov a aktuálnosti plánov
a procedúr

Obnoviteľnosť
systémov po
výpadkoch

1

ESO 1-3

3.3.2.16

Stanoviť spôsob vypracovania, distribúcie a
uskladňovania plánov.

Obnoviteľnosť
systémov po
výpadkoch

1

ESO 1-3

3.3.2.17

Zabezpečiť mechanizmus vzdelávania a osvety v oblasti
BCM (spojiť túto poţiadavku so vzdelávaním v oblasti
bezpečnosti)

Obnoviteľnosť
systémov po
výpadkoch

1

ESO 1-3

3.3.3

Objektová bezpečnosť

3.3.3.1

Klasifikovať objekty stakeholderov eHealth z hľadiska
bezpečnosti.

1

ESO 1

3.3.3.2

Pre jednotlivé kategórie bezpečnosti definovať
bezpečnostné štandardy, ktoré musia objekty do daného
termínu splniť

1

ESO 1

3.3.3.3

Bezpečnosť objektov v pravidelných intervaloch
vyhodnocovať

1

ESO 1-3

Priorita

Projekt

93

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 3 – Katalóg poţiadaviek
ID

Špecifikácia poţiadavky

Subdoména

3.3.4

Sieťová bezpečnosť

3.3.4.1

Aktivovať inherentné vlastností sieťových a
bezpečnostných zariadení pre ochranu pred útokmi na
L2
úrovni L2(dhcp snooping, IP source guard, dynamic ARP
inspection, port security).

1

ESO 1-3

3.3.4.2

Autentizovať pripojenie do LAN pracovných staníc vstup do LAN DC umoţniť iba pracovným staniciam
ktoré majú platný prístupový účet alebo certifikát a
pouţívateľ má platný účet

L3

1

ESO 1-3

3.3.4.3

V bezpečnostných zónach, kde nie je potrebná
komunikácia medzi jednotlivými aktívami v rámci zóny,
pouţiť privátne VLAN na oddelenie a ochranu aktív
navzájom.

L4

1

ESO 1-3

3.3.4.4

dôsledne rozsegmentovať produkčnú sieť DC na
bezpečnostné zóny, pričom je nutné oddeliť od seba
aktíva s rôznou poţiadavkou na bezpečnosť, citlivosťou
informácií, obmedzeniami prístupu (sieťového alebo
fyzického). Je moţné segmentovať na základe
príslušnosti k aplikácii/sluţbe, príslušnosti do vrstvy
(frontend, backend, databáza, atď.) alebo kombinácia
týchto prístupov

segmentácia L3

1

ESO 1-3

3.3.4.5

vymedziť špeciálne bezpečnostné zóny pre
administrátorov DC, zabezpečiť ich oddelenie na L3 od
serverových bezpečnostných zón. komunikácia medzi
týmito zónami a zvyškom siete bude umoţnená iba na
presne špecifikované účely

segmentácia L4

1

ESO 1-3

3.3.4.6

na správu sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry a
serverových/aplikačných systémov vytvoriť out-of-band
sieť (mimo produkčnej siete), rozsegmentovanú na
bezpečnostné zóny podľa zariadení alebo aktív, ktoré
tam budú pripojené. Na segmentáciu OOB sietí sa
vzťahujú rovnaké poţiadavky ako na segmentáciu
produkčnej siete.

segmentácia L5

1

ESO 1-3

3.3.4.7

umoţniť prístup do OOB siete iba pomocou
zabezpečeného, autentizovaného, autorizovaného a
zaznamenávaného prístupu (IPsec, SSL VPN, ...), na
základe prístupových oprávnení jednotlivých
administrátorov. Tento prístup zabezpečiť jedine zo
špecializovanej zóny administrátorov

segmentácia L6

1

ESO 1-3

3.3.4.8

oddeliť jednotlivé bezpečnostné zóny v produkčnej sieti
pomocou vysoko dostupného, stavového firewallu,
umoţňujúceho aplikačnú inšpekciu pretekajúcich dobre
známych protokolov

segmentácia L7

1

ESO 1-3

3.3.4.9

oddeliť bezpečnostné zóny v OOB sieti pomocou vysoko
dostupného stavového firewallu, umoţňujúceho
aplikačnú inšpekciu pretekajúcich dobre známych
protokolov dedikovaného pre OOB siete

segmentácia L8

1

ESO 1-3

3.3.4.10

minimalizovať šifrované dátové toky v rámci prestupov
medzi jednotlivými bezpečnostnými zónami cez firewall
vykonávajúci inšpekciu dátových tokov (vrátane
aplikačnej inšpekcie)

segmentácia L9

1

ESO 1-3

3.3.4.11

zabezpečiť aby prevádzka medzi jednotlivými
bezpečnostnými zónami bola realizovaná jedine cez
príslušný firewall

Firewalling

1

ESO 1-3

3.3.4.12

aktivovať na firewalloch inšpekciu známych protokolov a
aplikačnú inšpekciu dobre známych aplikácií

Firewalling

1

ESO 1-3
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3.3.4.13

ochrániť serverové farmy, zabezpečujúce web sluţby,
pomocou špecializovaných web aplication firewallov

Firewalling

1

ESO 1-3

3.3.4.14

ochrániť serverové farmy, vyuţívajúce komunikáciu
pomocou XML správ, pomocou špecializovaných XML
firewallov, ktoré umoţnia inšpekciu a normalizáciu XML
správ

Firewalling

1

ESO 2-3

3.3.4.15

pouţiť na monitorovanie prevádzky systémom IDS/IPS,
ktorý bude monitorovať prevádzku medzi jednotlivými
bezpečnostnými zónami, pri vybraných zónach s
vysokou bezpečnosťou aj vnútrozónovú prevádzku

IDS/IPS

1

ESO 1-3

3.3.4.16

Nastaviť IPS/IDS na maximálnu moţnú citlivosť pri
zachovaní únosnej miery FP

IDS/IPS

1

ESO 1-3

3.3.4.17

Implementovať signatúry špecifické pre EH

IDS/IPS

1

ESO 1-3

3.3.4.18

v čo najväčšej rozumnej miere vyuţiť virtuálne senzory a
špecializovať ich na konkrétne typy dátových tokov, ktoré IDS/IPS
sledujú

1

ESO 1-3

3.3.5

Spoločné poţiadavky na OS, databázy a aplikácie

3.3.5.1

Realizovať hardening podľa best practices a odporúčaní
výrobcov.

1

ESO 1-3

3.3.5.2

Implementovať mechanizmy centrálnej správy s dôrazom
na segregation of duties, ALARA.

1

ESO 1-3

3.3.5.3

Spracovať konfiguračné štandardy

1

ESO 1-3

3.3.5.4

Implementovať mechanizmy na kontrolu integrity
súborov a konfigurácie a detekciu narušenia integrity.

1

ESO 1-3

3.3.5.5

Implementovať mechanizmy na automatickú kontrolu
súladu konfigurácie OS s konfiguračnými štandardami.

1

ESO 1-3

3.3.5.6

Implementovať pouţívateľské účty a role s dôrazom na
segregation of duties a ALARA.

1

ESO 1-3

3.3.5.7

Realizovať správu zo staníc dedikovaných iba pre tento
účel bez moţnosti pripojenia do iných sietí napr. internet

1

ESO 1-3

3.3.5.8

Implementovať procesy a nástroje pre detekciu
zraniteľnosti konfigurácie, manaţment zraniteľností

1

ESO 1-3

3.3.5.9

Implementovať nástroje a procesy patch managementu

1

ESO 1-3

3.3.5.10

implementovať nástroje a procesy monitorovania
bezpečnosti a reakcie na incidenty

1

ESO 1-3

3.3.5.11

Implementovať nástroje a procesy prevádzkového
monitorovania a reakcie na prevádzkové problémy

1

ESO 1-3

3.3.5.12

Navrhnúť a implementovať mechanizmy a procesy
change managementu

1

ESO 1-3

3.3.5.13

Implementovať mechanizmy synchronizácie času

1

ESO 1-3

3.3.5.14

Zabezpečiť dôveryhodnú inštaláciu s moţnosťou
neskoršej verifikácie

1

ESO 1-3

3.3.5.15

Pouţiť zabezpečené komunikačné protokoly pre správu
a monitoring

1

ESO 1-3

3.3.6

Bezpečnosť OS

3.3.6.1

Implementovať mechanizmy HIPS

1

ESO 1-3

3.3.6.2

Implementovať mechanizmy AV ochrany

1

ESO 1-3

3.3.7

Databázová bezpečnosť
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3.3.7.1

Implementovať separáciu údajov rôzneho stupňa
citlivosti

1

ESO 1-3

3.3.7.2

Implementovať riadenie prístupu na čo najvyššej úrovni
granularity

1

ESO 1-3

3.3.7.3

Implementovať mechanizmus auditovania aktivít v
databázovom systéme

1

ESO 1-3

3.3.7.4

Implementovať bezpečnostnú validáciu údajov

1

ESO 1-3

3.3.7.5

Implementovať mechanizmus šifrovania vybraných
údajových poloţiek

1

ESO 1-3

3.3.7.8

Navrhnúť a implementovať mechanizmy dostupnosti
údajových zdrojov (redundancia pre potreby
bezpečnosti)

1

ESO 1-3

3.3.7.9

Navrhnúť a implementovať mechanizmy zabezpečujúce
integritu uloţených údajov

1

ESO 1-3

3.3.7.10

Navrhnúť a implementovať mechanizmy umoţňujúce
sledovanie autorstva záznamov ako aj realizovaných
zmien v záznamoch

1

ESO 1-3

3.3.8

Aplikačná bezpečnosť

1

ESO 1-3

3.3.8.1

navrhnúť a implementovať SDLC s dôrazom na
bezpečnostné aspekty a integráciu bezpečnosti od
ranných štádií vývoja aplikácie

1

ESO 1-3

3.3.8.2

Navrhnúť a implementovať mechanizmy verifikácie kódu

1

ESO 1-3

3.3.8.3

Navrhnúť implementovať funkčné bloky

1

ESO 1-3

3.3.8.4

Identifikovanie poţiadaviek na bezpečnosť v kontexte
celého softvérového ţivotného cyklu systému, navrhnúť
a implementovať organizačné a procesné mechanizmy
garantujúce implementáciu zabezpečenia systému s
dôrazom na bezpečnostné aspekty a integráciu
bezpečnosti od ranných štádií vývoja systému

1

ESO 1-3

3.3.8.5

Špecifikovať a identifikovať bezpečnostné poţiadavky
systému v kontexte realizovaných procesov

1

ESO 1-3

3.3.8.6

Realizovať analýzu rizík navrhnutej architektúry
programového systému, zhodnotiť hrozby, identifikovať
aktíva, zraniteľné miesta, prípady zneuţitia a navrhnúť
opatrenia na minimalizáciu rizík

1

ESO 1-3

3.3.8.7

Navrhnúť a implementovať bezpečnostnú politiku a
mechanizmy pre jej automatizované a organizačné
zabezpečenia v systéme

1

ESO 1-3

3.3.8.8

Navrhnúť a implementovať mechanizmy zabezpečenia
kvality kódu s ohľadom na bezpečnosť (napr. statická
verifikácie kódu)

1

ESO 1-3

3.3.8.9

Špecifikovať a implementovať scenáre a mechanizmy
bezpečnostného testovania komponentov systému v
priebehu jeho vývoja

1

ESO 1-3

3.3.8.10

Identifikovať rozhrania (ciele) a špecifikovať typy útokov
zvonku pre test prieniku funkčnej verzie programového
systému

1

ESO 1-3

3.3.8.11

Identifikovať údajové toky z pohľadu charakteru údajov
pre potreby ich zabezpečenia

1

ESO 1-3

3.3.8.12

Opísať mechanizmy vzájomnej komunikácie
komponentov systému pre potreby zabezpečenia

1

ESO 1-3
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3.3.8.13

Identifikovať a realizovať moţnosti implementačných
platforiem s cieľom minimalizácie chýb spôsobujúcich
bezpečnostné hrozby (napr. kontrola prístupov do
pamäte, stráţené domény)

1

ESO 1-3

3.3.8.14

Definovať pravidlá a mechanizmy zotavenia v prípade
výskytu bezpečnostného incidentu

1

ESO 1-3

3.3.8.15

Implementovať mechanizmy priebeţného a sumárneho
monitorovania procesov z pohľadu bezpečnosti
(auditačné záznamy)

1

ESO 1-3

3.3.8.16

Navrhnúť a implementovať mechanizmy zabezpečujúce
ochranu integrity komponentov systému a
implementovať systémy detekcie malware

1

ESO 1-3

3.3.8.17

Návrh a implementácia mechanizmov pseudonimizácie a
anonymizácie

1

ESO 1-3

3.3.8.18

Návrh a implementácia mechanizmov autorizácie
prístupu k sluţbám komponentov

1

ESO 1-3

3.3.9

Monitorovanie bezpečnosti

3.3.9.1

Natívna podpora zariadení monitorovaného prostredia
pre COTS produkty ktoré predstavujú: Prvky sieťovej
infraštruktúry; Sieťové bezpečnostné zariadenia vrátane
systémov detekcie/prevencie prienikov, VPN head-end
zariadení, systémov pre centrálnu
Autentizáciu/Autorizáciu/Accounting správy sieťových
Pokrytie monitorov.
zariadení a špecializované gateways; Operačné systémy
prostredia
staníc a serverov; Databázy; Prvky ochrany aditívnej
bezpečnosti staníc a serverov- komponenty AV ochrany,
HIPS, mechanizmy pre monitorovanie a detekciu
narušenia integrity; Prvky pre monitorovanie a reporting
zraniteľností; Prvky pre identifikáciu a autentizáciu; Web
servery

1

ESO 1-3

3.3.9.2

Moţnosť integrácie špecializovaných aplikácií vyvinutých Pokrytie monitorov.
pre eHealth
prostredia

1

ESO 1-3

3.3.9.3

Distribuovaná architektúra pre zber hlásení s centrálnou
databázou ako úloţiskom pre potreby analýzy

Realizácia zberu
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.4

Mechanizmy zabezpečenia ochrany prenosu (CIA)

Realizácia zberu
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.5

mechanizmy pre zotavenie pri výpadkoch spojenia,
vrátane moţnosti automatického presmerovania cesty
zberu

Realizácia zberu
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.6

mechanizmy pre riadenie kvantitatívnych a kvalitatívnych Realizácia zberu
parametrov zberu
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.7

Transformácia hlásení do jednotnej platfromovo
nezávislej formy

Realizácia zberu
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.8

Poskytnutie dôveryhodného prístupu pre analytikov bez
moţnosti modifikácie hlásení

Vyhodnotenie
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.9

Poskytnutie automatizovaných mechanizmov pre:
Automatickú koreláciu na základe sémantiky hlásení na
základe natívnych vlastností hlásenia; Automatickú
koreláciu na základe sémantiky hlásení na základe
definovaných scenárov

Vyhodnotenie
informácií

1

ESO 1-3
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3.3.9.10

Poskytnutie rozhrania pre flexibilnú analýzu dát
umoţňujúceho: Rýchle zameranie focusu vyšetrovania
na konkrétnu mnoţinu hlásení aj počas sumárnej
analýzy veľkého mnoţstva hlásení; Rýchlu analýzu
hlásení COTS produktov pomocou preddefinovaných
reportov, zameraných na konkrétnu platfromu ako aj
platformovo nezávisle; Vizualizáciu hlásení, pivot-based
analýzu; Preddefinované reporty a mechanizmy pre
štatistickú analýzu veľkého mnoţstva hlásení a trendov;
Podporu systematickej práce analytika aj v krízových
situáciách pomocou preddefinovaných procedúr,
frameworku pre zdokumentovanie a riešenie incidentov.

Vyhodnotenie
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.11

Integrácia s referenčnými zdrojmi údajov ktoré
predstavujú: Identity management nástroje- pre potreby
unifikácie identity zdroja ( napr. meno pouţívateľa ktoré
predstavuje jednu osobu je rôzne v rôznych systémoch);
Asset management nástroje- automatické doplnenie
informácií o aktívach prostredia, ich zmenách ,
dôleţitosti aktíva a jeho sluţieb do SIM, čím sa značne
zvyšuje presnosť analýzy a rýchlosť rozhodovania
analytika.

Vyhodnotenie
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.12

Integrácia s infraštruktúrnymi sluţbami –predstavuje
integráciu s: Sluţbou presného času; Poštovým
systémom; DNS a pod

Vyhodnotenie
informácií

1

ESO 1-3

3.3.9.13

Platia poţiadavky ako na vysokovýznamný zdroj
informácií.

Monitorovanie
hlásení SIM

1

ESO 1-3

3.3.9.14

Implementovať sieťovú bezpečnosť a vybudovať systém
auditu

Bezpečnostný
monitoring

1

ESO 1-3

3.3.10

Personálna bezpečnosť

3.3.10.1

Definovať a dokumentovať bezpečnostné roly a
zodpovednosti zamestnancov, zmluvných partnerov a
pouţívateľov v pozícii tretích strán v súlade s politikou
informačnej bezpečnosti organizácie.

1

ESO 1

3.3.10.2

Bezpečnostné roly a zodpovednosti musia zahŕňať
poţiadavku na: a) implementáciu a konanie v súlade s
politikami informačnej bezpečnosti organizácie; b)
ochranu aktív pred neautorizovaným prístupom,
prezradením, modifikáciou, zničením alebo
neoprávneným zásahom; c) výkon špecifických
bezpečnostných procesov a činností; d) zabezpečenie
pridelenia zodpovednosti jednotlivcovi za vlastné činy; e)
oznamovanie bezpečnostných udalostí, resp.
potenciálnych udalostí alebo iných bezpečnostných rizík.

1

ESO 1-3

3.3.10.3

Bezpečnostné roly a zodpovednosti zrozumiteľne
oznámiť uchádzačom o zamestnanie v procese
predchádzajúcom samotnému zamestnaniu.

1

ESO 1-3

3.3.10.4

Bezpečnostné roly a zodpovednosti jednotlivcov, ktorí
neuzatvorili zamestnaneckú dohodu s organizáciou,
napr. ak sú zainteresovaní prostredníctvom vzťahu
organizácie s treťou stranou, taktieţ jasne definovať a
oznámiť.

1

ESO 1-3

Projekt
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3.3.10.5

Vykonávať verifikačnú previerku personálneho pozadia
všetkých uchádzačov o zamestnanie, zmluvných
partnerov a pouţívateľov v pozícii tretích strán v súlade s
príslušnými zákonmi, právnymi nariadeniami a etikou,
ako aj vzhľadom na obchodné poţiadavky, klasifikačný
stupeň informácií, ku ktorým sa bude pristupovať, ako aj
na vnímané riziká.

1

ESO 1-3

3.3.10.6

Pri výkone verifikačných previerok brať do úvahy všetky
zákony zaoberajúce o ochranou súkromia, ochranou
osobných údajov alebo procesom zamestnávania a tam,
kde je to povolené, preverovať: a) dostupnosť
uspokojivých referencií o povahových vlastnostiach,
napr. jedna pracovná a jedna osobná; b) úplnosť a
presnosť ţivotopisu uchádzača; c) potvrdenie uvedenej
akademickej a profesijnej kvalifikácie; d) dôveryhodnosť,
trestný register, atď.

1

ESO 1-3

3.3.10.7

Definovať kritériá a obmedzenia pre verifikačné
previerky, napr. kto je oprávnený preverovať ľudí, kedy a
akým spôsobom sa verifikačné previerky vykonávajú.

1

ESO 1-3

3.3.10.8

Preverovací proces vykonávať aj pre zmluvných
partnerov a pouţívateľov v pozícii tretích strán.

1

ESO 1-3

3.3.10.9

Ak sú pracovníci zabezpečovaní cez agentúru, v
kontrakte s agentúrou jasne špecifikovať jej
povinnosti/zodpovednosti za preverenie a oznamovacie
procedúry, ktoré musí dodrţať, ak preverovanie nebolo
ukončené alebo ak jeho výsledky dávajú dôvody na
pochybnosti alebo znepokojenie.

1

ESO 1-3

Zhromaţďovať informácie o všetkých kandidátoch, ktorí
sa uchádzajú o pracovné miesta v organizácii a
3.3.10.10
zaobchádzať s nimi v súlade s príslušnou legislatívou
platnou v rámci danej jurisdikcie.

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

Ako súčasť záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy,
vyţadovať od zamestnancov, zmluvných partnerov a
pouţívateľov v pozícii tretích strán odsúhlasenie a
3.3.10.12
podpísanie zmluvy o pracovnej náplni a podmienkach
zamestnania a definícii ich zodpovedností týkajúcich sa
informačnej bezpečnosti.

1

ESO 1-3

V pracovnej náplni a podmienkach zamestnania
zohľadniť politiku informačnej bezpečnosti organizácie a
navyše vyjasniť a zaručiť: a) ţe všetci zamestnanci,
zmluvní partneri a pouţívatelia v pozícii tretích strán,
ktorým bol udelený prístup k citlivým informáciám,
podpíšu dohodu o zachovaní dôvernosti/tajomstva a
neprezradení informácií, a to ešte pred samotným
získaním prístupu k prostriedkom na spracúvanie
3.3.10.13 informácií; b) právne zodpovednosti a nároky
zamestnancov, zmluvných partnerov a akýchkoľvek
ďalších pouţívateľov, napr. v súvislosti so zákonmi na
ochranu autorských práv, osobných údajov, atď.; c)
zodpovednosti za klasifikáciu informácií a manaţment
aktív organizácie spojených s informačnými systémami a
sluţbami obsluhovanými zamestnancom, zmluvným
partnerom alebo pouţívateľom v pozícii tretej strany; d)
zodpovednosti zamestnanca, zmluvného partnera alebo
pouţívateľa v pozícii tretej strany za manipuláciu s

1

ESO 1-3

3.3.10.11

Kandidátov vopred informovať o tom, ţe podstúpia
verifikačnú previerku.

Subdoména

Priorita

Projekt
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informáciami prijatými od iných spoločností alebo
externých subjektov; e) zodpovednosti organizácie za
manipuláciu s osobnými údajmi, vrátane osobných
údajov, ktoré vznikli v procese uzatvárania
pracovnoprávneho vzťahu s organizáciou; f) kroky, ktoré
majú byť vykonané ak zamestnanec, zmluvný partner
alebo pouţívateľ v pozícii tretej strany nedodrţí
bezpečnostné poţiadavky organizácie.
Zabezpečiť, ţe zamestnanci, zmluvní partneri a
pouţívatelia v pozícii tretích strán sú si vedomí hrozieb
informačnej bezpečnosti, ich zodpovednosti a záväzkov
3.3.10.14
a ţe sú pripravení podporovať politiku informačnej
bezpečnosti organizácie v priebehu ich kaţdodennej
činnosti, ako aj zniţovať riziká ľudskej chyby.

1

ESO 1-3

Zabezpečiť ţe zamestnanci, zmluvní partneri a
pouţívatelia v pozícii tretích strán: a) sú dostatočne
oboznámení o ich rolách a zodpovednostiach spojených
s informačnou bezpečnosťou ešte predtým, ako im bol
udelený prístup k citlivým informáciám a informačným
systémom; b) sú im poskytnuté smernice pojednávajúce
o tom, čo sa od nich očakáva z hľadiska výkonu ich
bezpečnostnej roly v organizácii;
3.3.10.15
c) sú motivovaní k napĺňaniu bezpečnostných politík
organizácie; d) dosiahnu určitú úroveň bezpečnostného
povedomia potrebného na výkon ich rolí a zodpovednosti
v organizácii; e) podriadia sa pracovnej náplni a
podmienkam zamestnania, ktoré zahŕňajú aj politiku
informačnej bezpečnosti a vhodné pracovné postupy; f)
budú pokračovať v udrţiavaní dostatočných zručností a
kvalifikácie.

1

ESO 1-3

Zabezpečiť aby zamestnanci organizácie a v prípade, ţe
je to potrebné aj zmluvní partneri a pouţívatelia v pozícii
tretích strán absolvovali vhodné školenie v oblasti
3.3.10.16 bezpečnostného povedomia a boli im poskytované
pravidelne aktualizované verzie politík a procedúr
organizácie, tak ako si to vyţaduje ich pracovné
zaradenie.

1

ESO 1-3

Školenie by nemalo opomenúť bezpečnostné
poţiadavky, právnu zodpovednosť a podnikové
opatrenia, rovnako ako zácvik v správnom pouţívaní
3.3.10.17 prostriedkov spracúvajúcich informácie, ako je napr.
procedúra prihlásenia sa do systému alebo pouţívanie
softvérových balíkov a informácie o disciplinárnom
procese.

1

ESO 1-3

Definovať disciplinárny proces pre zamestnancov, ktorí
spôsobili porušenie bezpečnosti.

1

ESO 1-3

Formálnym disciplinárnym procesom zabezpečiť
postupnú reakciu, ktorá berie do úvahy povahu faktorov
ako je závaţnosť narušenia bezpečnosti, ako aj jeho
3.3.10.19
dopad na podnikanie, či ide o prvý alebo opakovaný
priestupok, či bol obvinený primerane zaškolený, ďalej
príslušnú legislatívu, zmluvy a iné faktory podľa potreby.

1

ESO 1-3

Vo výnimočne významných prípadoch zneuţitia
právomoci definovať proces ktorý umoţní, ak je to
3.3.10.20 potrebné, okamţité odňatie povinností, prístupových
práv a privilégií, ako aj okamţité vyvedenie dotyčnej
osoby mimo lokality organizácie.

1

ESO 1-3

3.3.10.18
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Definovať zodpovednosti pre zabezpečenie, ţe
opustenie organizácie zamestnancami, zmluvnými
3.3.10.21 partnermi a pouţívateľmi v pozícii tretích strán bude
riadené, ako aj ţe bude vrátené všetko poskytnuté
vybavenie a ţe budú odňaté príslušné prístupové práva

1

ESO 1-3

Oznámenie o ukončení zodpovednosti v súvislosti s
ukončením pracovného vzťahu by malo zahŕňať aj
pokračujúce zodpovednosti a zákonné zodpovednosti, a
tam, kde je to potrebné, aj zodpovednosti obsiahnuté v
3.3.10.22 akejkoľvek dohode o zachovaní dôvernosti, resp.
podmienky a pracovnú náplň zamestnania zostávajúce v
účinnosti po vopred stanovenú dobu aj po ukončení
pracovného pomeru zamestnanca, zmluvného partnera
alebo pouţívateľa v pozícii tretej strany.

1

ESO 1-3

Definovať zodpovednosti a povinnosti platné po
ukončení pracovného pomeru pri uzatváraní pracovnej
3.3.10.23
zmluvy zamestnanca, zmluvného partnera alebo
pouţívateľa v pozícii tretej strany.

1

ESO 1-3

Definovať proces pre zabezpečenie ţe všetci
zamestnanci, zmluvní partneri a pouţívatelia v pozícii
3.3.10.24 tretích strán vrátia akékoľvek aktíva patriace organizácii
po ukončení ich pracovného pomeru, vypršaní
uzatvorenej dohody alebo prevádzkovej zmluvy.

1

ESO 1-3

V prípadoch, keď zamestnanec, zmluvný partner alebo
pouţívateľ v pozícii tretej strany odkúpi vybavenie
patriace organizácii alebo ak pouţíva vlastné vybavenie,
3.3.10.25 uplatňovanými procedúrami zaistiť, aby sa všetky
príslušné informácie presunuli z týchto prostriedkov späť
do organizácie a aby boli následne z týchto zariadení
bezpečne odstránené.

1

ESO 1-3

V prípadoch ak zamestnanec, zmluvný partner alebo
pouţívateľ v pozícii tretej strany má poznatky významné
3.3.10.26
z hľadiska prebiehajúcej prevádzky, tieto zdokumentovať
a presunúť do organizácie.

1

ESO 1-3

Pri ukončení pracovného pomeru prehodnotiť prístupové
práva jednotlivca k aktívam spojeným s informačnými
3.3.10.27
systémami a sluţbami. Tým sa určí, či je nevyhnutné
prístupové práva odňať.

1

ESO 1-3

Zmeny v podmienkach zamestnania premietnuť do
odňatia prístupových práv, ktoré nie sú potrebné z
hľadiska jeho výkonu. Prístupové práva, ktoré majú byť
odňaté alebo prispôsobené zahŕňajú fyzický a logický
3.3.10.28
prístup, kľúče, identifikačné karty, prostriedky na
spracúvanie informácií, predplatené sluţby a ich
odstránenie zo všetkej dokumentácie, ktorá ich radí k
aktuálnym zamestnancom organizácie.

1

ESO 1-3

Ak odchádzajúci zamestnanec, zmluvný partner alebo
pouţívateľ v pozícii tretej strany poznal heslá účtov,
3.3.10.29 ktoré zostávajú naďalej aktívne, tieto zmeniť ihneď po
ukončení alebo zmene pracovného pomeru, dohody
alebo zmluvy.

1

ESO 1-3
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Prístupové práva k informačným aktívam a prostriedkom
na ich spracúvanie zredukovať alebo odňať ešte pred
ukončením alebo zmenou pracovného pomeru na
základe vyhodnotených rizikových faktorov, akými sú
napr.: a) či ukončenie alebo zmena bola iniciovaná
3.3.10.30
zamestnancom, zmluvným partnerom, pouţívateľom v
pozícii tretej strany alebo manaţmentom a jeho/jej
dôvod; b) súčasné zodpovednosti zamestnanca,
zmluvného partnera alebo iného pouţívateľa; c) hodnota
v súčasnosti prístupných aktív.

Subdoména

Priorita

Projekt

1

ESO 1-3

3.3.11

Administratívna bezpečnosť

3.3.11.1

Aktívne podporovať bezpečnosť zo strany manaţmentu,
prostredníctvom jasného smerovania, preukazovania
angaţovanosti, explicitným prideľovaním a
uvedomovaním si zodpovedností v rámci informačnej
bezpečnosti.

1

ESO 1-3

3.3.11.2

Zabezpečiť, ţe ciele informačnej bezpečnosti boli
vytýčené, ţe sú v súlade s poţiadavkami organizácie a
ţe boli začlenené do príslušných procesov.

1

ESO 1-3

3.3.11.3

Sformulovať, preskúmavať a schvaľovať politiku
informačnej bezpečnosti.

1

ESO 1-3

3.3.11.4

Preskúmavať efektivitu implementácie politiky
informačnej bezpečnosti.

1

ESO 1-3

3.3.11.5

Zabezpečiť jasné smerovanie a zjavnú manaţérsku
podporu bezpečnostných iniciatív.

1

ESO 1-3

3.3.11.6

Zabezpečiť potrebné zdroje pre informačnú bezpečnosť.

1

ESO 1-3

3.3.11.7

Schváliť pridelenie špecifických rolí a zodpovedností za
informačnú bezpečnosť v rámci organizácie.

1

ESO 1-3

3.3.11.8

Spustiť realizáciu plánov a programov na udrţanie
povedomia o informačnej bezpečnosti.

1

ESO 1-3

3.3.11.9

Zabezpečiť, ţe implementácia opatrení informačnej
bezpečnosti je v rámci organizácie koordinovaná.

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

Identifikovať významné zmeny v hrozbách a v miere
3.3.11.14 vystavenia informácií, ako aj prostriedkov na ich
spracovanie takýmto hrozbám.

1

ESO 1-3

Ohodnotiť primeranosť a koordinovať implementáciu
opatrení informačnej bezpečnosti.

1

ESO 1-3

Efektívne podporovať vzdelávanie, školenie a budovanie
3.3.11.16 povedomia o informačnej bezpečnosti v rámci
organizácie.

1

ESO 1-3

Ohodnotiť informácie prijaté z monitorovacích procesov a
3.3.11.17 preskúmavať incidenty informačnej bezpečnosti a
odporučiť primerané kroky reagujúce na identifikované

1

ESO 1-3

Identifikovať potreby pre poradenskú činnosť
vykonávanú internými alebo externými špecialistami na
3.3.11.10
informačnú bezpečnosť a preskúmavať a koordinovať
výstupy z poradenskej činnosti v rámci organizácie.
3.3.11.11

Zabezpečiť, ţe bezpečnostné aktivity sa vykonávajú v
súlade s politikou informačnej bezpečnosti.

3.3.11.12 Stanoviť ako ošetrovať porušenia súladu.
3.3.11.13

3.3.11.15

Schváliť metodiky a procesy informačnej bezpečnosti,
napr. ohodnotenie rizík alebo klasifikácia informácií.
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bezpečnostné incidenty.

Identifikovať a prideliť zodpovednosti za aktíva a
3.3.11.18 bezpečnostné procesy spojené s kaţdým jednotlivým
systémom.

1

ESO 1

3.3.11.19

Jasne definovať a dokumentovať zodpovednosti a
stupne oprávnení.

1

ESO 1-3

3.3.11.20

Definovať a implementovať manaţérsky autorizačný
proces pre nové prostriedky spracúvania informácií.

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

Zakázať pouţívanie osobných alebo privátnych
prostriedkov spracúvania informácií, napr. laptopov,
3.3.11.23
domácich počítačov alebo hand-held zariadení na
spracúvanie podnikových informácií.

1

ESO 1-3

Identifikovať poţiadavky na existenciu dohôd o
3.3.11.24 zachovaní tajomstva odráţajúcich potreby organizácie
vzhľadom na ochranu informácií.

1

ESO 1-3

3.3.11.25 Definovať informácie, ktoré majú byť chránené.

1

ESO 1-3

Definovať očakávanú dobu platnosti dohody, vrátane
3.3.11.26 prípadov, kedy dôvernosť bude musieť byť zachovaná
na neobmedzene dlhý čas.

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

Pre nové prostriedky na spracovanie informácií udeľovať
3.3.11.21 patričné schválenie manaţmentom, ktoré autorizuje ich
účel a pouţitie.
3.3.11.22

3.3.11.27

Hardvér a softvér preveriť s cieľom uistiť sa, ţe je
kompatibilný s inými systémovými komponentmi.

Definovať nevyhnutné kroky v prípade ukončenia
termínu platnosti dohody.

Definovať zodpovednosti a činnosti signatárov smerujúce
3.3.11.28 k predchádzaniu neautorizovaného úniku informácií
(napr. na základe „potreby poznať“).
3.3.11.29

Definovať povolené pouţitie dôverných informácií a
práva podpisujúcej strany na pouţitie informácií.

1

ESO 1-3

3.3.11.30

Definovať právo auditu a monitorovania aktivít
zahŕňajúcich prácu s dôvernými informáciami.

1

ESO 1-3

Definovať proces na oznamovanie a vypracúvanie správ
3.3.11.31 o neautorizovanom úniku informácií alebo inom narušení
dôvernosti.

1

ESO 1-3

3.3.11.32

Definovať podmienky, za akých dochádza k vráteniu
alebo zničeniu informácií v prípade zániku dohody.

1

ESO 1-3

3.3.11.33

Definovať očakávané kroky, ktoré budú vykonané v
prípade porušenia tejto dohody.

1

ESO 1-3

1

ESO 1-3

Posúdiť zhodu definovaných dohôd o zachovaní
dôvernosti alebo zachovaní tajomstva so všetkými
3.3.11.34
relevantnými právnymi normami a nariadeniami v rámci
jurisdikcie, na ktorú sa to vzťahuje.
3.3.12

Autentizácia a autorizácia

3.3.12.1

Zabezpečiť autentizáciu zdravotníckeho profesionála
prostredníctvom tokenu resp. IA certifikátu

Autentizácia

1

ESO 1-2

3.3.12.2

Zabezpečiť autentizáciu zdravotníckeho profesionála
prostredníctvom HPO karty schválenej v EÚ

Autentizácia

1

ESO 1-2
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Subdoména

3.3.12.3

Zabezpečiť autentizáciu občana prostredníctvom mena a
Autentizácia
hesla

1

ESO 1

3.3.12.4

Zabezpečiť autentizáciu občana prostredníctvom hesla a
tokenu

Autentizácia

1

ESO 1-2

3.3.12.5

Zabezpečiť autentizáciu občana prostredníctvom
národného eID

Autentizácia

2

ESO 2-3

3.3.12.6

Zabezpečiť autorizáciu zdravotného výkonu a
dokumentu zdravotnej dokumentácie zdravotníckym
profesionálom

Autorizácia
dokumentov

2

ESO 2-3

3.3.12.7

Zabezpečiť autorizáciu zdravotného výkonu a
dokumentu zdravotnej dokumentácie občanom.

Autorizácia
dokumentov

3

ESO 2-3

3.3.12.8

Zabezpečiť časovú pečiatku pre autorizovaný dokument
alebo výkon

Autorizácia
dokumentov

2

ESO 2-3

3.4

Údajová základňa

3.4.1

JRÚZ

3.4.1.1

Zabezpečiť vysokú prevádzkovú spoľahlivosť,
dostupnosť údajov JRUZ pre všetky moduly a uţívateľov
eHealth, jednotný prístup uţívateľov do JRUZ výhradne
prostredníctvom NZP, konsolidáciu a optimalizáciu
registrov a zoznamov, umoţniť monitoring a autorizáciu

1

ESO 1-2

3.4.1.2

V rámci migrácie exitujúcich rát registrov do centrálneho
systémového registra na báze archetypov (v súlade s
normou EN 13606) eliminovať duplikáty registrov a
nepresné dáta s cieľom zabezpečiť správne
a jednoznačné dáta registrov.

2

ESO 2-3

3.4.1.3

Poskytnúť webové sluţby pre všetky aplikácie eHealth na čítanie a overovanie dát v príslušných registroch
aktívne generovanie udalostí pri aktualizácii registrov

1

ESO 1-3

3.4.1.4

Prepojiť systémový centrálny eHealth register s
ostatnými centrálnymi registrami eGov pre indexovú
kontrolu kľúčových údajov v registroch eHealth.

2

ESO 2-3

3.4.1.5

Zabezpečiť autorizáciu zmien údajov registra
v súčinnosti s monitoringom zmien údajov registra,
umoţniť detekciu zdrojov nesprávnych údajov registra
a ich korekciu.

1

ESO 1-3

3.4.1.6

Zabezpečiť poskytnutie údajov z JRÚZ iba
autorizovaným občanom, poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti alebo povinným osobám v rozsahu
legislatívnych obmedzení.

1

ESO 1-3

3.4.1.7

Zabezpečiť konsolidáciu intranetu MZ a NCZI

1

ESO 1-2

3.4.2

Administratívne registre

3.4.2.1

Vytvoriť v NCZI operatívnu kópiu existujúcich základných
kľúčových registrov, ktorých dostupnosť a funkcionalita
determinuje rozbeh eHealth.

1

ESO 1

3.4.2.2

Zabezpečiť prostredníctvom NZP jednotnú interpretáciu
a publikáciu obsahu registrov pre oprávnených
uţívateľov

1

ESO 1-2

3.4.3.

Zdravotné registre

3.4.3.1

Vybudovať a naplniť centrálny systémový eHealth
register, do ktorého budú premigrované dáta z
operatívnych JRUZ registrov na báze archetypov (EN
13606).

2

ESO 2-3

Priorita

Projekt

104

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska únia

Ministerstvo financií SR / Ministerstvo zdravotníctva SR – Štúdia uskutočniteľnosti: Architektonický rámec a
implementácia Programu eHealth – Príloha 3 – Katalóg poţiadaviek
ID

Špecifikácia poţiadavky

3.4.3.2

Zabezpečiť, aby všetky zdroje eHealth vyuţívali len tento
centrálny systémový register eHealth

3.5

Servisná podpora prevádzky NOeH

3.5.1

Všeobecné poţiadavky

3.5.1.1

Subdoména

Priorita

Projekt

2

ESO 2-3

Pre kaţdý HW a SW komponent a IS je zabezpečená
zmluvná technická podpora

1

ESO 1-3

3.5.1.2

Mať definovanú a zazmluvnenú dobu začiatku
servisného zásahu v závislosti od poţiadaviek na
dostupnosť systému

1

ESO 1-3

3.5.1.3

Mať definovanú a zazmluvnenú dobu ukončenia
servisného zásahu v závislosti od poţiadaviek na
dostupnosť systému

1

ESO 1-3

3.5.1.4

Mať zmluvne ošetrenú zodpovednosť za škody pri
servisnom zásahu.

1

ESO 1-3

3.5.1.5

Viesť poţadovanú dokumentáciu pri servisnom zásahu
podľa metodického návodu.

1

ESO 1-3

3.5.1.6

Pracovníci pri servisnom zásahu sú identifikovaní a
autentizovaní

1

ESO 1-3

3.5.1.7

Vytvoriť pilotnú infraštruktúru pre eHealth

1

ESO 1

3.5.1.8

Zabezpečiť podporu prevádzky technológií

1

ESO 1-2

3.5.2

Systém sledovania

3.5.2.1

Zabezpečiť oddelenie systému sledovania od beţnej
prevádzky t.j. uviaznutie prevádzky nesmie spôsobiť
Vzťah k beţnej
uviaznutie sledovania, sledovanie nesmie zniţovať výkon prevádzke
prevádzky

1

ESO 1-3

3.5.2.2

Zabezpečiť schopnosť sledovania kedykoľvek prehrať
vzniknutú situáciu (issue replay)

Vzťah k beţnej
prevádzke

2

ESO 1-3

3.5.2.3

Zabezpečiť oddelenie úloţísk logovacích, auditovacích a
trasovacích dát od úloţísk prevádzkových dát t.j.
úloţiská sledovania nesmú odoberať kapacitu a výkon
úloţiskám beţnej prevádzky (full paralel operation).

Úloţisko
sledovacieho
systému

1

ESO 1-3

3.5.3

Starostlivosť o systém (Maintenance management)

Úloţisko
sledovacieho
systému

1

ESO 1-3

3.5.3.1

Vytvoriť katalóg pravidelných prevádzkových testov,
kontrolných aktivít, pravidelných činností údrţby

Prevencia

2

ESO 1-3

3.5.3.2

Vytvoriť aplikačnú podporu pravidelných činností

Prevencia

1

ESO 1-3

3.5.3.3

Vytvoriť systém vyhodnocovania porúch

Terapia

1

ESO 1-3

3.5.3.4

Vytvoriť systém odstraňovania porúch bez prerušenia
prevádzky

Terapia

1

ESO 1-3

3.5.3.5

Vytvoriť systém správy incidentov (incident
management)

Terapia

1

ESO 1-3

3.5.3.6

Odstraňovanie bugov

Terapia

1

ESO 1-3

3.5.3.7

Vytvoriť systém sledovania správnosti prevádzky t.j.
dostupnosť sluţieb

Zdravie

1

ESO 1-3

3.5.3.8

Dostupnosť komponentov, vedenie administrátorských
denníkov, notifikačný systém, prevádzková štatistika
(BI), detekcia bugov, odhaľovanie hroziacich problémov
(problem mining)

Zdravie

2

ESO 1-3

3.5.3.9

Riadenie sluţieb (vynútiteľnosť parametrov)

Zdravie

1

ESO 1-3
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3.5.3.10

Stavový reporting, operatívny reporting, (kapacitné
ukazovatele )

Reporting

3.5.3.11

Vytvoriť centrálne riadený reportovací systém
integrovaný s bezpečnostným a autorizačným systémom
s centrálnym fyzickým alebo virtuálnym úloţiskom
reportov

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.12

Zabezpečiť logovanie prístupu k reportom,

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.13

Prístup k historickým dátam,

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.14

Filtrovanie reportov podľa kritérií

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.15

Jednoduché vyhľadávanie

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.16

Moţnosť exportov do rôznych formátov

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.17

Moţnosť elektronického podpisovania závaţných
reportov

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.18

Analýza reportov

Reporting

1

ESO 1-3

3.5.3.19

Zabezpečiť kompletnú dokumentáciu systému

Dokumentácia

1

ESO 1-3

3.5.3.20

Vytvoriť dokumentačný systém integrovaní s
bezpečnostným a autorizačným systémom na riadenie
prístupu k dokumentácii podľa oprávnení pristupujúcej
osoby

Dokumentácia

1

ESO 1-3

3.5.3.21

Vytvoriť slovník SW architektúry a logickej časti aplikácie
(eHealth)

Dokumentácia

1

ESO 1-3

3.5.3.22

Vytvoriť príručky - Developerov (FullParameterList),
Inštalačné, Konfiguračné, Prevádzkové, Testovacie,
Disaster recovery,

Dokumentácia

1

ESO 1-3

3.5.3.23

Vytvoriť systém riadenia grafického uţívateľského
interfejsu

GUI

2

ESO 1-2

3.5.3.24

Vytvoriť systém správy obsahu rešpektujúci autorské
práva a schopný spravovať verzie

CMS

2

ESO 1-2

3.5.3.25

Vytvoriť katalóg portálových sluţieb obsahujúci návody
na ich pouţitie

Katalóg portálových
sluţieb

1

ESO 1-3

3.5.3.26

Vytvoriť systém riadenia interfejsov

Interfejsy

1

ESO 1-3

3.5.3.27

Vytvoriť BI systém portálu

BI portálu

2

ESO 1-2

3.5.3.28

Vytvoriť systém online správy parametrov sluţieb

Portálové sluţby

2

ESO 1-2

3.5.3.29

Vytvoriť systém online správy sluţieb

Portálové sluţby

2

ESO 1-2

3.5.3.30

Vytvoriť systém online správy výkonu, adaptácia výkonu
na záťaţ

Škálovateľnosť

2

ESO 1-2

3.5.3.31

Vytvoriť systém online správy portfólia funkcií

Funkcionálna
rozšíriteľnosť

2

ESO 1-2

3.5.3.32

Vytvoriť systém online správy pracovných tokov

Pracovné toky

2

ESO 1-2

3.5.3.33

Vytvoriť systém online správy dátového priestoru

Dátové jednotky

2

ESO 1-2

3.5.4

Servisné poţiadavky na APV

3.5.4.1

Zabezpečiť jednoduchú správu a prevádzku

Manaţovateľnosť

1

ESO 1-3

3.5.4.2

Určiť rozsah a obstarať licencie

Remote desktop
control

2

ESO 1-2

3.5.4.3

Vybudovať disaster recovery riešenie

Obnoviteľnosť

2

ESO 2-3

3.5.4.4

Vypracovať model inkrementácie výkonu

Škálovateľnosť

1

ESO 1

Priorita

Projekt
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3.5.4.5

Vypracovať stratégiu budovania priestoru eHealth
sluţieb a nasadiť vhodný CASE nástroj

Advanced SOA

2

ESO 1-2

3.5.4.6

Vytvoriť systém manaţmentu v reálnom čase

Tracking system

2

ESO 1-2

3.5.4.7

Vytvoriť systém monitoringu a manaţmentu chybových
stavov

Maintenance
mangement

2

ESO 1-2

3.5.4.8

Vytvoriť bezpečnostný systém

Security

2

ESO 1-2

3.5.4.9

Vypracovať model úloţiska dát, vypracovať model
správy úloţiska dát, vypracovať model starostlivosti o
úloţisko dát, podporiť prevádzku úloţiska dát
dedikovanou aplikáciou

Repository

2

ESO 1-3

3.5.5

Cieľová technologická platforma datacentra

Repository

2

ESO 2-3

3.5.5.1

Vybrať 2. providera

Konektivita

3

ESO 3

3.5.5.2

Národná archivácia údajov

Archivačný systém

2

ESO 3

3.5.5.3

Zriadiť CNS

Centrum
náhradného
spracovania (CNS)

2

ESO 3

3.6

Evidencie entít v PIeH

3.6.1

Katalóg potrieb

1

ESO 1

3.6.1.1

Vytvoriť katalóg potrieb stakeholderov eHealth.

1

ESO 1

3.6.1.2

Raz ročne aktualizovať katalóg potrieb stakeholderov
eHealth.

1

ESO 1

3.6.1.3

Raz ročne vyhodnocovať mieru naplnenia potrieb
stakeholderov realizovanými aplikáciami.

1

ESO 1

3.6.4

Katalóg poţiadaviek

1

ESO 1

3.6.4.1

Vytvoriť katalóg poţiadaviek eHealth.

1

ESO 1

3.6.4.2

Raz ročne aktualizovať Katalóg poţiadaviek na eHealth

1

ESO 1

3.6.4.3

Analyzovať vzťah medzi projektmi, poţiadavkami a
komponentmi eHealth

1

ESO 1

3.6.5

Katalóg rizík

1

ESO 1

3.6.5.1

Vytvoriť katalóg rizík pre eHealth

1

ESO 1

3.6.5.2

Katalóg rizík má pokrývať všetky oblasti bezpečnosti
eHealth.

1

ESO 1

3.6.5.3

Raz za dva roky aktualizovať katalóg rizík eHealth.

1

ESO 1

3.6.6

Katalóg zraniteľností

1

ESO 1

3.6.6.1

Ku katalógu rizík vytvoriť katalóg zraniteľností pre hlavné
aktíva v eHealth

1

ESO 1

3.6.6.2

Raz za dva roky aktualizovať katalóg zraniteľností
eHealth.

1

ESO 1

3.6.7

Katalóg projektov a aktivít

1

ESO 1

3.6.7.1

Vytvoriť a priebeţne udrţiavať katalóg projektov a
neprojektových aktivít v rámci eHealth.

1

ESO 1

3.6.8

Katalóg stakeholderov

1

ESO 1

3.6.8.1

Vytvoriť katalóg stakeholderov eHealth

1

ESO 1

3.6.8.2

Raz ročne aktualizovať katalóg stakeholderov.

1

ESO 1

3.6.8.3

Analyzovať vzťah medzi stakeholdermi, ich potrebami a
plnením potrieb projektmi.

1

ESO 1

Projekt
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3.6.9

Katalóg artefaktov v eHealth

1

ESO 1

3.6.9.1

Vytvoriť katalóg artefaktov eHealth

1

ESO 1

3.6.9.2

Pre kaţdý projekt identifikovať dodávané artefakty a
viesť ich evidenciu.

1

ESO 1

3.6.10

Katalóg rolí a oprávnení

1

ESO 1

3.6.10.1

Vytvoriť katalóg rolí a oprávnení v eHealth

1

ESO 1

3.6.10.2

Priebeţne aktualizovať katalóg pri vzniku nových rolí
alebo oprávnení

1

ESO 1

3.6.11

Katalóg prípadov pouţitia (use cases)

1

ESO 1

3.6.11.1

Vytvoriť katalóg prípadov pouţitia pre aplikácie prvej vlny
eHealth

1

ESO 1

3.6.11.2

Aktualizovať katalóg s kaţdou vlnou eHealth katalóg
prípadov pouţitia

1

ESO 1

3.6.12

Katalóg legislatívnych aktov

1

ESO 1

3.6.12.1

Vytvoriť katalóg legislatívnych aktov relevantných pre
eHealth

1

ESO 1

3.6.12.2

Aktualizovať katalóg legislatívnych aktov s kaţdou
legislatívnou zmenou relevantnou pre eHealth

1

ESO 1

3.6.12.3

Analyzovať vzťah medzi projektmi, legislatívou a
poţiadavkami

1

ESO 1

3.6.13

Katalóg SW licencií

1

ESO 1

3.6.13.1

Vytvoriť a priebeţne udrţiavať katalóg SW licencií v
rámci eHealth.

1

ESO 1

3.6.14

Katalóg zmlúv

1

ESO 1

3.6.14.1

Vytvoriť a priebeţne udrţiavať katalóg zmlúv s
dodávateľmi a partnermi v rámci eHealth

1

ESO 1

3.6.15

Katalóg IS funkcií

1

ESO 1

3.6.15.1

Vytvoriť a priebeţne udrţiavať katalóg IS a eGov funkcií

1

ESO 1

Priorita

Projekt
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