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Zhrnutie
Vláda Slovenskej republiky, vedomá si dôležitosti informatizácie zdravotníctva zdôraznila vo
svojom programovom vyhlásení nasledovné: „Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne
podmienky na realizáciu informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom
napomôžu zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti
bude vláda podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele
národnej eHealth stratégie“.
Víziou eHealth je „Prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií
podporovať zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkých poskytovaných zdravotníckych služieb,
znižovať chybovosť a duplicity, administratívne zaťaženie zdravotníctva a pacientov, zvyšovať
spokojnosť občanov so systémom zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov. Umožniť
vznik nových foriem poskytovaných zdravotníckych služieb a poskytnúť zúčastneným stranám
relevantné informácie pre rozhodovacie a monitorovacie činnosti v požadovanom čase
a kvalite“.
Primárnou úlohou preto musí byť vytvorenie „eHealth prostredia“, ktoré je predpokladom pre
naštartovanie a následné nepretržité rozvíjanie eHealth programov a projektov ústiacich do
konkrétnych a praktických aplikácií. Cieľom “Štúdie uskutočniteľnosti projektov eHealth“ je na
základe dôkladnej analýzy identifikovať jednotlivé kroky potrebné k dosiahnutiu želaného stavu
eHealth prostredia.
Pri tvorbe tohto dokumentu sme analyzovali nasledovné oblasti:
•

jednotlivé organizácie zapojené do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR,
vrátane ich zodpovedností, interných procesov, súvisiacej legislatívy ako aj ich rolí v rámci
budovania a prevádzky eHealth,

•

procesy tvoriace systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, vrátane ich atribútov
ako vlastník procesu, stručný popis procesu, ciele procesu, vstupy a výstupy procesu,
vzájomné väzby procesov a pokrytie IS (resp. možnosť zavedenia služieb eHealth v danom
procese),

•

legislatívne prostredie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR. Analýza
zahŕňala relevantné zákony, ako aj dokumenty strategického a riadiaceho charakteru
relevantné z hľadiska eHealth a informatizácie verejnej správy vo všeobecnosti,

•

súčasné informačné a komunikačné prostredie v systéme starostlivosti o zdravie občana v
SR,

•

spôsob zavedenia princípov eHealth do starostlivosti o občana v iných krajinách EÚ,

•

medzinárodné normy a štandardy uplatňované pri budovaní a riadení eHealth,

•

prioritné oblasti implementácie v oblasti eHealth vo vybraných krajinách EÚ, pričom sme
dôraz kládli na krajiny, ktoré sú považované za lídrov v oblasti implementácie eHealth
služieb.
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Na základe týchto informácií, dokumentov a rozhovorov s relevantnými odborníkmi sme
pristúpili k definovaniu hlavných princípov, od ktorých sa odvíja návrh budúceho stavu
informatizácie identifikovaných procesov starostlivosti o zdravie občana. Definovali sme
oblasti, ktoré je možné informatizovať v kontexte eHealth spolu s procesným modelom s
informatizovanými procesmi. Taktiež sme identifikovali predpoklady pre oblasti potrebnej
zmeny v súčasnej legislatíve.
Pri návrhu budúceho stavu informatizácie procesov sme vychádzali z konceptu eHealth domén
tvoriacich logický celok alebo časť systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej
republike. Jednotlivú doménu môže tvoriť jeden alebo viac procesov zdravotníctva a môže byť
pokrytá jedným alebo viacerými IS modulmi a komponentmi tvoriacimi jednotlivé eHealth
služby. Dôvodom definície domén bola snaha o čo najvernejšie zobrazenie toku informácií,
zdrojov, dát, pacientov medzi jednotlivými typmi a druhmi procesov zdravotníctva s cieľom čo
najlepšie zobraziť identifikované oblasti pre informatizáciu.
eHealth služba je v ponímaní tejto štúdie množina služieb informačného systému, ktoré
jednotlivo predstavujú interakciu entity a zákazníka (občan, podnikateľ alebo iná entita) na
najnižšej možnej úrovni granularity a spoločne ako množina t.j. eHealth služba prinášajú
zákazníkovi ním požadovaný cieľový výstup.
Rozdelenie eHealth služieb (a súvisiacich IS služieb) do eHealth domén vytvára prepojenie
medzi najnižšou úrovňou granularity a najvyššími logickými časťami systému poskytovania
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike delenými podľa navrhovaných možností
informatizácie v kontexte eHealth. Toto prepojenie slúži na ďalšie spracovanie návrhov
budúceho stavu v podobe domén bez straty náväznosti na jednotlivé eHealth služby definované
v katalógu služieb, resp. rozšírené v rámci spracovania tejto štúdie.
Pridelenie eHealth služieb jednotlivým doménam je nasledovné:
č.

Názov eHealth domény

eHealth služba podľa Katalógu služieb

1

Poskytovanie verejných zdravotne
relevantných informácií

eHealth information (eZdravotnícke informácie)
eWarning (eVarovanie)
eLearning (eVzdelávanie)
eHealth board (eHealth fórum)
eKnižnica (SlLK)
eIZ WHO (Informačné zdroje z WHO)

2

Alokácia

eBooking (eObjednávanie)
eReferral (ePresmerovanie)
eWaiting list (eČakacia listina)
eVaccination (eOčkovanie)
eReminder (ePripomenutie)
eLaboratory (eLaboratórium)
eCalendar management (Manažment eKalendárov)
eNTS (Národná transfúzna služba)

3

Medikácia/preskripcia

eMedication (eMedikácia)
ePrescription (ePreskripcia)

6
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Názov eHealth domény

eHealth služba podľa Katalógu služieb
ePharmacy (eLekáreň)

4

Poskytovanie zdravotných informácií
občana (EHR)

Electronic health record providing (Poskytovanie
elektronického zdravotného záznamu)
Emergency data set providing (Poskytovanie život
zachraňujúcich informácií)
Osobný účet pacienta

5

Podpora riadenia zdravotníctva

Health providers rating (Hodnotenie kvality PZS)
eMonitor (eMonitorovanie)
eHlásenka
eŠtatistika
EPIS (Epidemiologická situácia)
Agregované demografické informácie

6

Podpora práce s obrazovými
informáciami

PACS (Systém ukladania a prenosu obrazov )

7

Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie

EBM support (Podpora medicíny založenej na dôkazoch)
eGenomics (eGenomika)
eConsulting (eKonzultácie)
Call center health support (Podpora ZS z call centra)
eCounselling (Elektronická linka dôvery)
eFirst aid (ePrvá pomoc)

8

Podpora riadenia infraštruktúry

NZP (Národný zdravotný portál)
eRegistry (eRegistre)
Interface (Rozhrania)
SK SNOMED
Health Professional Card (Elektronický preukaz PZS)
Health Insurance Card (Elektronický preukaz poistenca)
Služby NCZI ako Národného operátora podľa Katalógu potrieb
a služieb

9

Riadenie a verifikácia finančných tokov

eClearing (eZúčtovanie)
eFilling (ePodanie)
eVerification (eOverenie)

10

Poskytovanie služieb Tele-medicíny

Tele-monitoring, Tele-care (Tele-monitorovanie, Telestarostlivosť)
Tele-radiology, Tele-dermatology (Tele-rádiológia, teledermatológia)

Tele-consulting (Virtuálne konzílium)
Tabuľka 1 – eHealth služby a ich rozdelenie do domén

V neposlednej rade je úlohou tejto štúdie definovať kľúčové implementačné oblasti zavedenia
zmien v procesoch v systéme starostlivosti o zdravie občana súvisiace so zavedením princípov
eHealth, ako aj časové prioritizácie pre tieto oblasti.
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Časový rámec postupnosti hlavných krokov
Nakoľko je Program eHealth veľmi obsiahly, je potrebné implementovať projekty vo viacerých
vlnách – podobne to realizovali všetky krajiny EÚ s vyspelými eHealth službami. Kľúčové
oblasti implementácie môžeme rozdeliť z hľadiska časového do troch prúdov: prvá, druhá a
tretia vlna (viď Katalóg potrieb). Z hľadiska finančných zdrojov ich môžeme rozdeliť do dvoch
oblastí: eHealth implementácie v rámci OPIS a v rámci ŠR (štátny rozpočet).
Túto požiadavku zohľadňuje aj nasledujúci časový rámec:
ID

Aktivita

2008

1

Strategické ciele eHealth

2

Prípravné kroky pred štúdiami

3

Zapojenie NCZI do Programu

2

Štúdie uskutočniteľnosti

4

Prvé výzvy, výberové konania

5

Prioritné projekty / aktivity

6

Prvé legislatívne zmeny

8

Prvé prínosy pre občana

7

Projekty a aktivity 2. vlny

8

Ďalšie prínosy pre občana

2009

2010

2012

2013

→

9

Projekty a aktivity 3. vlny
Tabuľka 2 – Časový rámec postupnosti hlavných krokov

8

2011

→
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Úvod
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth (ďalej aj ako „štúdia realizovateľnosti“, „štúdia“
alebo „štúdia uskutočniteľnosti“) si kladie za cieľ identifikovať možnosti rozvoja
elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej aj ako „OPIS“)
z pohľadu celkovej architektúry eGovernmentu pre oblasť informatizácie starostlivosti o zdravie
občana.
Táto štúdia je vypracovaná v kontexte tvorby elektronickej verejnej správy. Vo všeobecnosti je
považované za nevyhnutné zabezpečiť a doplniť oblasť elektronickej verejnej správy o služby
elektronického zdravotníctva – eHealth v rezorte zdravotníctva, resp. v systéme poskytovania
zdravotnej starostlivosti v SR. Toto v konečnom dôsledku slúži na zabezpečenie vyššej
efektívnosti výkonu činností v rámci zdravotníctva, vrátane poskytovania odborných
zdravotných úkonov občanovi. Táto štúdia taktiež slúži na zabezpečenie interoperability a
prepojiteľnosti informačných systémov verejnej správy (teda IT systémov zabezpečujúcich
služby eHealth s ostatnými IT systémami eGovernmentu).
Táto štúdia je vypracovaná na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb uzavretej
medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a spoločnosťou KPMG Slovensko spol.
s r.o. Predmetom zmluvy je poskytnutie poradenských služieb formou vypracovania štúdie
uskutočniteľnosti obsahujúcej spracovanie podkladov pre Model implementácie projektov
prioritnej osi 1 OPIS so zameraním na služby eGovermentu v oblasti eHealth v rezorte
zdravotníctva, na základe procesno-funkcionálnej analýzy.
Táto štúdia je vypracovaná na základe bodu 5.2 Implementácia programu v rámci kapitoly 5
Organizačné a finančné zabezpečenie strategických cieľov dokumentu Stratégie informatizácie
verejnej správy schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 131 / 2008 na jej 85.
rokovaní dňa 27.02.2008.

2.1

Ciele štúdie
V súlade s vyššie uvedeným je možné definovať ciele tejto štúdie nasledovne:
•

identifikácia služieb, resp. možností elektronizácie, ktoré je možné implementovať v rámci
eGovernment v oblasti poskytovania starostlivosti o zdravie občana,

•

zmapovanie súčasnej štruktúry subjektov a procesov systému poskytovania zdravotnej
starostlivosti financovaného z verejných zdrojov na Slovensku,

•

zmapovanie stavu a osvedčenej praxe výkonu procesov v systéme poskytovania zdravotnej
starostlivosti v relevantných krajinách Európskej únie,

•

identifikácia a navrhnutie spôsobu informatizácie relevantných procesov systému
poskytovania zdravotnej starostlivosti financovaného z verejných zdrojov v oblastiach s
identifikovaným potenciálom pre informatizáciu v súlade so schváleným materiálom
„Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti
zdravotníctva na Slovensku“ a celkovou architektúrou integrovaného informačného systému
verejnej správy (ďalej aj ako „IISVS“).
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Rozsah štúdie
V kapitole 1 – Zhrnutie je uvedené manažérske zhrnutie pre vrcholového vedenie jednotlivých
útvarov verejnej správy, ktoré budú využívať výstupy tejto ŠR, najmä však pre vrcholové
vedenie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MF“) a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MZ“ alebo „ministerstvo zdravotníctva“).
V kapitole 2 – Úvod je vymedzený všeobecný zmysel štúdie, jej ciele, východiská, ktoré boli
zohľadnené pri jej spracovaní, súčinnosť s ďalšími eGovernment aktivitami, použitá
metodológia na vypracovanie štúdie, súčinnosť s jednotlivými organizáciami, ktorá bola využitá
pri spracovaní štúdie uskutočniteľnosti a jednotlivé míľniky, s ohľadom na ktoré bola štúdia
spracovaná.
V kapitole 3 – Popis súčasného stavu sú uvedené jednotlivé procesy a organizácie zapojené do
systému zabezpečenia starostlivosti o zdravie občana, ako aj identifikácia súčasného
informačného a komunikačného prostredia v systéme zabezpečenia starostlivosti o zdravie
občana. V tejto kapitole je uvedená taktiež analýza súčasného legislatívneho prostredia v SR pre
oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.
V kapitole 4 – Východiská budúceho stavu je popísaný spôsob zavedenia princípov eHealth do
starostlivosti o občana v iných krajinách EÚ, medzinárodné normy a štandardy uplatňované pri
budovaní a riadení eHealth, ako aj prioritné oblasti implementácie v oblasti eHealth
v niektorých krajinách EÚ. V kapitole je uvedená analýza chápania rozsahu eHealth aktivít,
všeobecné očakávania od eHealth a odporúčania a usmernenia EÚ pre súčasti eHealth.
V kapitole 5 – Návrh budúceho stavu sú definované hlavne princípy, od ktorých sa bude odvíjať
detailný budúci stav informatizácie identifikovaných procesov starostlivosti o zdravie občana.
V kapitole sú definované oblasti, ktoré je možné informatizovať v kontexte eHealth, procesný
model s informatizovanými procesmi a predpoklady pre oblasti potrebnej zmeny v súčasnej
legislatíve.
V kapitole 6 – Návrh implementačného plánu sú definované kľúčové implementačné oblasti
zavedenia zmien v procesoch v systéme starostlivosti o zdravie občana súvisiace so zavedením
princípov eHealth, ako aj časové prioritizácie pre tieto oblasti. V kapitole je taktiež spracovaný
návrh celkového implementačného plánu zmien v relevantných procesoch v kontexte
implementácie eHealth služieb.
V kapitole 7 – Záver sú uvedené niektoré špecifické odporúčania, resp. požiadavky, ktoré musia
byť naplnené pre úspešné realizovanie jednotlivých priorít v oblasti informatizácie
zdravotníctva v kontexte eHealth, prípade niektoré iné špecifické poznámky súvisiace
s projektmi eHealth a štúdiou uskutočniteľnosti projektov eHealth.
V prílohách štúdie sú uvedené ďalšie podrobnosti, na základe ktorých boli spracované
jednotlivé časti a závery štúdie. Odvolávanie na jednotlivé prílohy štúdie je uvedené priamo
v texte štúdie.
V Prílohe A – Zoznam použitých skratiek je uvedený zoznam použitých skratiek s ich
vysvetlením.
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V Prílohe B – Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne sa nachádzajú šablóny
jednotlivých procesov subjektov zapojených do starostlivosti o zdravie občana SR v stave As-Is
od prvej až po štvrtú úroveň.
V Prílohe C – Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne sa nachádzajú šablóny
jednotlivých procesov subjektov zapojených do starostlivosti o zdravie občana SR v stave ToBe od prvej až po štvrtú úroveň.

2.3

Východiská štúdie
Pri spracovaní štúdie realizovateľnosti sa vychádzalo zo záväzných strategických, riadiacich a
právnych dokumentov pojednávajúcich o informatizácii spoločnosti, tieto zahŕňajú nasledovné:
•

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Programové vyhlásenie
vlády“) z augusta 2006,

•

Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 z decembra 2006,
vrátane všetkých dodatkov,

•

Operačný program informatizácia spoločnosti,

•

Stratégia informatizácie verejnej správy (ďalej aj ako „SIVS“),

•

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej aj ako „NKIVS“),

•

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007 / 2 / ES zo 14. marca 2007, ktorou sa
zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)
(ďalej aj ako „ES smernica INSPIRE“ alebo „INSPIRE“).

Ďalej je štúdia spracovaná v zmysle dokumentov konkrétne pojednávajúcich o eHealth, resp. o
cieľoch zavedenia informatizácie zdravotníctva v SR:
•

Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti
zdravotníctva na Slovensku,

•

Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR,

•

Koncepcia rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva (ďalej aj ako „ISZ“),

•

Správa o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva,

•

Katalóg potrieb a služieb eHealth.

Okrem vyššie uvedených dokumentov je štúdia vypracovaná v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky a Európskej únie, nariadeniami vlády Slovenskej republiky a inými
záväznými právnymi dokumentmi štátnych orgánov Slovenskej republiky. Detailný zoznam
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dokumentov, z ktorých táto štúdia vychádza, je uvedený v časti 3.3 – Rámcová analýza
legislatívneho a strategického prostredia.

2.4

Súčinnosť s ďalšími eGovernment aktivitami
Táto ŠR je vypracovaná najmä v kontexte plnenia prioritnej osi 1 OPIS, pričom je zameraná na
služby eGovernmentu v oblasti eHealth v rezorte zdravotníctva. Spracovanie štúdie teda
prebehlo v súčinnosti s aktivitami a výstupmi, ktoré súvisia s plnení prioritnej osi 1 OPIS.
Jednotlivé kapitoly štúdie priamo zohľadňujú obsah štúdie uskutočniteľnosti projektov
prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného
programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na celkovú architektúru eGovernmentu.
Zo všeobecného hľadiska štúdia vyplýva a zohľadňuje záväzné dokumenty uvedené v časti 2.3
– Východiská štúdie. V kontexte súčinnosti s ďalšími eGovernment aktivitami ide najmä o
OPIS, SIVS a NKIVS. Podrobnejšie spracovaná väzba na eGovernment je v časti 4.4 – Stav
eGovermentu v SR vo vzťahu k eHealth.

2.5

Použitá metodika na vypracovanie štúdie
Táto štúdia bola vypracovaná na základe štandardizovaného postupu KPMG pre tvorbu
strategických rozvojových dokumentov a dokument zameraných na analýzu procesov vo
verejnej správe. Postup spracovania bol upravený o požiadavky vyplývajúce z podmienok
a dokumentov uvedených v bode 2.3 – Východiská štúdie. Bol využitý súbor metodík
zameraných na oblasti identifikácie strategických cieľov a priorít projektov, analýzy
efektívnosti, analýzy procesov, analýzy celkovej architektúry a stratégie v oblasti IT systémov,
analýzy požiadaviek na IT systémy, analýzy pre projekt relevantných rizík a pod. Prehľad
konkrétnych metodík využitých pri vypracovaní štúdie je nasledovný:
•

„Project Risk Management Methodology“, metodika hodnotenia a riadenia projektových
rizík,

•

„Business Performance Improvement Methodology“, metodika identifikácie spôsobu
zlepšenia výkonnosti,

•

„Business Performance Management Methodology“, metodika hodnotenia spôsobu merania
výkonnosti,

•

„Process Analysis Methodology“, metodika analýzy a redizajnu procesov,

•

„Change Management Methodology“, metodika pre riadenie zmien a optimalizáciu prínosov
plynúcich z realizácie zmeny,

•

„Cost Optimization Methodology“, metodika zhodnotenia a optimalizácie nákladových
štruktúr,
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•

„Model Risk and Control Methodology“, metodika hodnotenie pre projekt relevantných
rizík a aplikovateľných kontrolných mechanizmov,

•

„Finance Strategy Methodology“, metodika nastavenie ekonomickej a finančnej stratégie
pre projekty,

•

„Sourcing Methodology“, metodika optimalizácie portfólia činností realizovaných interne
a prostredníctvom obstarávania z externého prostredia,

•

„IT Strategy Methodology“, metodika nastavenie stratégie pre IT systémy a zhodnotenia IT
architektúry,

•

„Systems Stabilization and Improvement Methodology“, metodika pre optimálne nastavenie
IT systémov,

•

„Audit Program Guide“, metodika a postup pre výkon auditu IT systémov, resp. audit
procesov súvisiacich s prevádzkou IT systémov,

•

„Service-Oriented Architecture“, metodika a postup pre vývoj IT systémov a ich integráciu
v efektívnej syntéze s funkčnými procesmi,

•

„Unified Modeling Language“, metodika a postup na vizualizáciu, špecifikáciu,
navrhovanie a dokumentáciu programových systémov, systémových funkcií a procesov.

Okrem už vyššie spomenutých metodík sme zohľadnili aj najnovšie objavujúce sa trendy vo
vývoji služieb, ktorých základným princípom je oddeľovanie technologicky nezávislých a
technologicky špecifických aspektov služieb ich podrobným popisom v separátnych modeloch.
Najvýraznejší trend v tejto oblasti je tzv. Model-Driven Architecture (ďalej aj ako „MDA“)
prístup, ktorý je podporovaný tzv. Object Management Group (ďalej aj ako „OMG“).

2.6

Súčinnosť pri spracovaní štúdie uskutočniteľnosti
Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky
v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pri asistencii členov
projektového tímu poradcu KPMG Slovensko, spol. s r.o. (ďalej aj ako „KPMG“ alebo
„poradca“) v období od 10.12.2008 do 13.3.2009. KPMG ako poradca pri spracovaní štúdie
pravidelne poskytovalo návrhy jednotlivých čiastkových výstupov (častí štúdie) na schválenie
jednotlivým relevantným pracovníkom a útvarom MF a MZ, prípadne iným zainteresovaným
organizáciám podľa potreby. Následne boli poskytnuté pripomienky zapracované do štúdie.
Spripomienkovaná a zo strany MF a MZ odsúhlasená verzia štúdie tvorí jej konečnú verziu.
Projekt vypracovania štúdie bol realizovaný podľa štandardizovaných fáz, vrátane iniciácie
projektu, realizácie výstupov projektu a ukončenia projektu. V iniciačnej fáze boli najmä určení
zamestnanci zodpovední za vypracovanie jednotlivých častí štúdie. V realizačnej fáze sa
vykonalo samotné spracovanie štúdie a poskytnutie pripomienok zo strany MF a MZ. Vo fáze
ukončenia boli identifikované ďalšie kroky MF a MZ v súvislosti so štúdiou realizovateľnosti
a bola zhodnotená úroveň spolupráce a kvalita realizácie projektu.
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Míľniky
ŠR bola vypracovaná v období od 1.12.2008 do 13.3.2009 v zmysle série čiastkových výstupov
a v zmysle dvoch hlavných míľnikov. Spracovanie výstupov pre prvý míľnik prebehlo v období
od 10.12.2008 do 22.12.2008, bolo vypracované tzv. ucelené čiastkové plnenie č. 1, ktoré
zodpovedá najmä kapitolám 3 – Popis súčasného stavu a 4 – Východiská budúceho stavu.
V období od 22.12.2008 do 13.3.2009 boli spracované výstupy pre druhý míľnik, bolo
spracované ucelené čiastkové plnenie č. 2 – štúdia uskutočniteľnosti (míľnik 2) a záverečná
správa. Tieto výstupy zodpovedajú konečnej verzii štúdie, tzn. všetkým kapitolám, ktoré sú
v štúdii obsiahnuté (vrátane aktualizácie kapitol 3 – Popis súčasného stavu a 4 – Východiská
budúceho stavu, ktoré boli z časti spracované pri realizácií prvého míľniku).

14
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Popis súčasného stavu
Kapitola má za cieľ identifikovať jednotlivé procesy a organizácie zapojené do systému
zabezpečenia starostlivosti o zdravie občana, ako aj identifikáciu súčasného informačného
a komunikačného prostredia v systéme zabezpečenia starostlivosti o zdravie občana. V tejto
kapitole je taktiež uvedená analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania
zdravotnej starostlivosti v SR

3.1

Rámcová analýza relevantných subjektov zapojených do systému
starostlivosti o zdravie občana v SR
V tejto časti štúdie sú popísané jednotlivé organizácie zapojené do systému poskytovania
zdravotnej starostlivosti v SR, vrátane ich zodpovedností, súvisiacej legislatívy ako aj jej roly
v rámci budovania a prevádzky eHealth. Štruktúra a rozsah zahrnutých organizácií vychádza zo
zoznamu schváleného riadiacimi pracovníkmi MZ, resp. MF.
V rámci tejto časti je za relevantný subjekt pre štúdiu uskutočniteľnosti projektov eHealth
považovaný akýkoľvek subjekt zapojený do systému starostlivosti o zdravie občana v SR,
ktorého externé procesy budú zmenené po implementácií eHealth služieb.
Nižšie uvádzame zoznam relevantných subjektov, rozdelených do dvoch skupín, v rámci
celkovej štruktúry subjektov zapojených do systému starostlivosti o zdravie občana v SR.
V časti detailne popísanými subjektmi sú subjekty skupiny 1 (podľa posledného stĺpca tabuľky
„S“) v rámci celkovej štruktúry aktérov v zdravotnom systéme. Subjekty s priradenou skupinou
2 sú v tejto časti popísané v stručnom rozsahu bez delenia.
Subjekty bez pridelenej skupiny sú reflektované len v tomto štruktúrovanom rozdelení, ktoré ma
svoje východisko v legislatíve ale nie sú samostatne popisované v rámci časti, keďže nie sú pre
záber štúdie relevantné v takejto granularite členenia.

Poradové číslo v štruktúre
1.

Názov subjektu

S

Orgány štátnej správy
1.1.

Priamo súvisiace so systémom starostlivosti o zdravie

1.1.1.

Rezort zdravotníctva

1.1.1.1.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

1.1.1.2.

Podriadené zložky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

1

1.1.1.2.1.

Národné centrum zdravotníckych informácií

1

1.1.1.2.2.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

1

1.1.1.2.3.
1.1.2.
1.2.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

1

Nepriamo súvisiace so systémom starostlivosti o zdravie

1.2.1.

Vláda Slovenskej republiky

2

1.2.2.

Národná rada Slovenskej republiky

2

1.2.3.

Prezident Slovenskej republiky

2
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Poradové číslo v štruktúre
1.2.4.
1.2.4.1.

S

Rezort financií

1.2.4.1.1.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2

1.2.4.1.2.

Daňová správa

2

1.2.4.1.3.

Colná správa

2

1.2.4.2.

Rezort obrany

1.2.4.2.1.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1.2.4.3.1.

Rezort vnútra

1.2.4.3.2.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1.2.4.3.3.

Koordinačné stredisko

2

1.2.4.3.4.

Úrad civilnej ochrany

2

1.2.4.4.

2
2

Rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií

1.2.4.4.1.
1.2.4.5.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

2

Rezort spravodlivosti

1.2.4.5.1.
1.2.4.6.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2

Rezort školstva

1.2.4.6.1.
1.2.4.7.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

2

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny

1.2.4.7.1.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

2

1.2.4.7.2.

Sociálna poisťovňa

2

1.2.4.8.

Rezort životného prostredia

1.2.4.8.1.
1.2.4.9.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2

Rezort pôdohospodárstva

1.2.4.9.1.
1.2.5.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

2

Ostatné orgány štátnej správy vo vzťahu k zdravotníctvu

1.2.5.1.

Národný bezpečnostný úrad

2

1.2.5.2.

Slovenská informačná služba

2

1.2.5.3.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

2

1.2.5.4.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

2

1.2.5.5.

Úrad pre verejné obstarávanie

2

1.2.6.

Samospráva

1.2.6.1.

Vyššie územné celky

2

1.2.6.2.

Mestá a obce

2

2.

Subjekty súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
2.1.

Priamo súvisiace

2.1.1.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

2.1.1.1

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

2.1.1.1.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.1.1.1.1.1.

16

Názov subjektu
Rezorty

1

Ambulancia
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
pre dospelých
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Poradové číslo v štruktúre
2.1.1.1.1.1.2.
2.1.1.1.1.2.

Názov subjektu

Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

2.1.1.1.1.2.1.

Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
zubno-lekárskej

2.1.1.1.1.2.2.

Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
gynekologickú

2.1.1.1.1.2.3.

Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti inej

2.1.1.1.1.3.

Ambulancia záchrannej zdravotnej služby

2.1.1.1.1.3.1.

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci

2.1.1.1.1.3.2.

Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci

2.1.1.1.1.3.3.

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej
intenzívnej jednotky

2.1.1.1.1.3.4.

Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby

2.1.1.1.1.4.

Stanica lekárskej služby prvej pomoci

2.1.1.1.1.4.1.

Stanica lekárskej služby prvej pomoci všeobecnej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti

2.1.1.1.1.4.2.

Stanica lekárskej služby prvej pomoci zubno-lekárskej zdravotnej
starostlivosti

2.1.1.1.2.

Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

2.1.1.1.3.

Stacionár

2.1.1.1.3.1.

Špecializované zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
s opakovanou dennou zdravotnou starostlivosťou

2.1.1.1.3.2.

Dialyzačné stredisko

2.1.1.1.3.3.

Psychiatrický stacionár

2.1.1.1.3.4.

Centrum pre liečbu drogových závislostí s opakovanou dennou
ambulantnou zdravotnou starostlivosťou

2.1.1.1.3.5.

Vysoko špecializovaný odborný ústav s opakovanou dennou
ambulantnou zdravotnou starostlivosťou

2.1.1.1.4.

Poliklinika

2.1.1.1.5.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

2.1.1.1.6.

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

2.1.1.1.6.1.

Referenčné laboratórium

2.1.1.1.6.2.

Biobanka

2.1.1.1.6.3.

Tkanivové zariadenie

2.1.1.1.7.
2.1.1.2.

Mobilný hospic
Poskytovatelia ústavnej starostlivosti

2.1.1.2.1.
2.1.1.2.1.1.
2.1.1.2.1.1.1.

S

Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a
dorast

1

Nemocnica
Všeobecná nemocnica
Nemocnica I. typu

2.1.1.2.1.1.2.

Nemocnica s poliklinikou I. typu

2.1.1.2.1.1.3.

Nemocnica s poliklinikou II. a III. typu

2.1.1.2.1.1.4.

Fakultná nemocnica a fakultná nemocnica s poliklinikou
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Poradové číslo v štruktúre
2.1.1.2.1.2.
2.1.1.2.1.2.1.

Psychiatrická nemocnica

2.1.1.2.1.2.3.

Centrum pre liečbu drogových závislostí

2.1.1.2.1.2.4.

Odborný liečebný ústav
Liečebňa

2.1.1.2.2.1.

Liečebňa pre dlhodobo chorých

2.1.1.2.2.2.

Geriatrické centrum

2.1.1.2.2.3.

Psychiatrická liečebňa

2.1.1.2.2.4.

Centrum pre liečbu drogových závislostí s nadväzujúcou ústavnou ZS

2.1.1.2.2.5.

Sanatórium

2.1.1.2.3.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

2.1.1.2.4.

Hospic

2.1.1.2.5.

Prírodné liečebné kúpele

2.1.1.2.6.

Zariadenie biomedicínskeho výskumu

2.1.1.3.

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti

2.1.1.3.1.

Nemocničná lekáreň

2.1.1.3.2.

Verejná lekáreň

2.1.1.3.3.

Výdajňa zdravotníckych pomôcok

2.1.1.3.4.

Verejná lekáreň zriadená ako výučbová základňa

2.1.2.

Zdravotnícki pracovníci

2.1.2.1.

Lekár

2.1.2.2.

Zubný lekár

2.1.2.3.

Farmaceut

2.1.2.4.

Sestra

2.1.2.5.

Pôrodná asistentka

2.1.2.6.

Laborant

2.1.2.7.

Asistent

2.1.2.8.

Technik

2.1.2.9.

Iný zdravotnícky pracovník

2.2.

S

Vysoko špecializovaný odborný ústav

2.1.1.2.1.2.2.

2.1.1.2.2.

1

1

Koordinačné

2.2.1.

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

2

2.2.2.

Slovenské centrum orgánových transplantácií

2

2.2.3.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

2

2.3.

Nepriamo súvisiace

2.3.1.

18

Názov subjektu
Špecializovaná nemocnica

Komory

2.3.1.1.

Slovenská lekárska komora

2.3.1.2.

Slovenská lekárnická komora

2.3.1.3.

Slovenská komora zubných lekárov

2.3.1.4.

Slovenská komora zubných technikov

2
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Názov subjektu

2.3.1.5.

Slovenska komora psychológov

2.3.1.6.

Slovenská komora ortopedických technikov

2.3.1.7.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

2.3.1.8.

Slovenská komora fyzioterapeutov

2.3.1.9.

Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov

2.3.1.10.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

2.3.2.

Asociácie

2.3.2.1.

Asociácia nemocníc Slovenska

2.3.2.2.

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky

2.3.2.3.

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast

2.3.2.4.

Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

2.3.2.5.

Slovenská epidemiologická asociácia

2.3.2.6.

Asociácia lekárnikov Slovenska

2.3.2.7.

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

2.3.2.8.

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností

2.3.2.9.

Asociácia generických výrobcov GENAS

2.3.2.10.

Slovenská asociácia verejného zdravia

2.3.2.11.

Slovenská asociácia pre štandardizáciu farmaceutických informácií

2.3.2.12.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok

2.3.2.13.

Asociácia na ochranu práv pacientov

S

2

2.3.3.

Odborné spoločnosti a spolky

2

2.3.4.

Výskumné organizácie

2

2.3.4.1.
3.

Slovenská akadémia vied
Fyzické osoby (delenie podľa rolí)

3.1.

Občan Slovenskej republiky

2

3.2.

Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (pacient)

2

3.3.

Platiteľ zdravotnej starostlivosti

2

3.3.1.

Priamy platiteľ za poskytovanú zdravotnú starostlivosť

3.3.2.

Platiteľ verejného zdravotného poistenia

3.3.3.

Nepriamy platiteľ prostredníctvom daní

3.4.

Poistenec zdravotného poistenia

3.4.1.

Štátni poistenci

3.4.2.

Ostatní

2

3.5.

Zákonný zástupca prijímateľa zdravotnej starostlivosti

3.6.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nie profesionálnej)

2

3.7.

Príjemca programov verejného zdravotníctva

2

3.8.

Darca orgánov, tkanív, buniek, krvi

2

4.1.

Medzinárodné organizácie súvisiace so zdravím

4.

2

Zahraničné subjekty
4.1.1.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
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Poradové číslo v štruktúre
4.1.2.
4.2.

Názov subjektu
Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca

S
2

Inštitúcie medzinárodných organizácií zamerané na zdravotníctvo

4.2.1.
4.2.1.1.

Európska únia
Európska komisia

2

4.2.1.1.1.

Komisár pre zdravie

2

4.2.1.1.2.

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

2

4.2.1.2.
4.2.1.2.1.
4.2.1.3.
4.2.1.3.1.
4.2.2.
4.2.2.1.

Európsky parlament

2

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín

2

Rada Európskej únie

2

Rada Európskej únie v zložení Zamestnanosť, sociálna politika,
zdravotníctvo a spotrebiteľské záležitosti
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Zdravotný výbor OECD (Health Committee)

2

4.3.

Ďalšie medzinárodné organizácie a inštitúcie

5.1.

Zamestnávatelia

2

5.2.

Zdravotné poisťovne

1

5.

Ostatné subjekty

5.2.1.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

5.2.2.

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

5.2.3.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

5.2.4.

APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.

5.2.5.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

5.3.

Dodávatelia

5.3.1.

Dodávatelia liekov

5.3.2.

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok

5.3.3.

Dodávatelia informačných technológií

5.3.4.

Ostatní

5.4.

2

Vzdelávacie inštitúcie

5.4.1.

Slovenská zdravotnícka univerzita

1

5.4.2.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

2

5.4.3.

Lekárska fakulty

2

5.4.4.

Zdravotnícke fakulty

2

5.4.5.

Farmaceutická fakulta

2

5.4.6.

Stredné zdravotnícke školy

2

Organizácie starajúce sa o zdravie komunity

2

5.5.
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5.5.1.

Organizácie poskytujúce služby záchrany

5.5.2.

Pacientske združenia

5.5.3.

Organizácie na podporu zdravého životného štýlu

5.5.4.

Organizácie poskytujúce informácie o zdraví a zdravotníctve
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Tabuľka 3 – Relevantné subjekty v rámci celkovej štruktúry subjektov zapojených do systému starostlivosti o zdravie
občana v SR

S – skupina.
Typ štruktúry popisu pre každý subjekt s priradenou skupinou 1 v rámci časti 3.1 Rámcová
analýza relevantných subjektov zapojených do systému starostlivosti o zdravie občana v SR je
nasledovný:
•

Všeobecná charakteristika subjektu – všeobecná charakteristika subjektu v kontexte
poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR.

•

Zapojenie entity do procesov zdravotníctva – identifikovaná procesná rola subjektu v
podobe pridelenia relevantnej procesnej kategórie (strategické procesy; finančné procesy;
procesy poskytovateľov: primárne, sekundárne, terciálne, následné, lekárenské; ostatné
procesy). Ako aj tabuľka s procesmi, ktorých je subjekt vlastníkom v rámci celkového
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a prevádzky
eHealth.

•

Zoznam interných procesov entity – zoznam jednotlivých interných procesov subjektu
vykonávaných pri plnení jeho zodpovedností a úloh.

•

Požiadavky organizácie na eHealth – identifikácia potrieb subjektu zapojeného do systému
starostlivosti o zdravie na budúce služby informatizácie systému zdravotníctva spojené s
eHealth.

•

Ostatné požiadavky organizácie – identifikácia ostatných potrieb subjektu zapojeného do
systému starostlivosti o zdravie na informatizáciu systému zdravotníctva mimo eHealth.

•

Zodpovednosť a úlohy vo vzťahu k zdravotníctvu – sumár relevantných zodpovedností
a úloh subjektu v rámci zdravotníctva.

•

Súvisiace dokumenty a legislatíva – pre subjekt relevantné zákony regulujúce jeho
zodpovednosti a úlohy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR.

3.1.1

Subjekty s priradenou skupinou 1 zapojené do systému starostlivosti o zdravie
občana v SR

3.1.1.1

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Všeobecná charakteristika subjektu
Ministerstvo zdravotníctva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre:
•

zdravotnú starostlivosť,
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•

ochranu zdravia,

•

verejné zdravotné poistenie,

•

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

•

prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,

•

cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien
nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,

•

kontrolu zákazu biologických zbraní.

Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je podieľať sa na tvorbe
jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto politiku, vykonávať v
rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu, ako aj plniť ďalšie úlohy, vyplývajúce z ústavných
zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ministerstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, neziskové organizácie, štátne podniky a akciové spoločnosti, ktorých predmetom
činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo plnenie osobitných úloh v zdravotníctve,
najmä štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia.
Ministerstvo pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy voči tým rozpočtovým organizáciám,
príspevkovým organizáciám, neziskovým organizáciám, štátnym podnikom a akciovým
spoločnostiam v rezorte zdravotníctva, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej
pôsobnosti.
Ministerstvo pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy
a profesijnými organizáciami.
Ministerstvo je oprávnené požadovať od príslušných ústredných orgánov štátnej správy
informácie a podklady a poskytovať im potrebné informácie a podklady na plnenie úloh v
rozsahu svojej pôsobnosti.
Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou - právnickou osobou, ktorá v právnych vzťahoch
vystupuje vo svojom mene.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky spadajú v rámci
celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania
a prevádzky eHealth do kategórie strategických procesov.
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
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ID

Názov procesu/podprocesu

1.1.2

Zdravotná politika

1.2

Riadenie legislatívy

1.2.1

Príprava legislatívnych zmien na úrovni zákonov

1.2.2

Príprava legislatívnych zmien na úrovni riadiacich aktov MZ

1.2.3

Príprava legislatívnych zmien na úrovni riadiacich aktov ÚDZS

1.2.4

Príprava legislatívnych zmien na úrovni riadiacich aktov NCZI

1.3

Riadenie kontroly kvality

1.3.3

Hodnotenie poskytovateľov

1.3.4

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva

1.4

Riadenie štandardizácie

1.5

Riadenie akreditácie

1.6

Riadenie finančných tokov

1.6.1

Riadenie štruktúry finančných tokov

1.6.2

Riadenie kontroly nad finančnými tokmi

1.7

Riadenie informatizácie zdravotníctva

1.7.1

eHealth

2

Výkon starostlivosti o zdravie

2.2.2

Podpora pri komunitnej starostlivosti o zdravie

2.3.

Profesionálna zdravotná starostlivosť

2.3.2

Výkon primárnej starostlivosti - základnej

2.3.3

Výkon primárnej starostlivosti – neodkladnej

2.3.4

Výkon sekundárnej starostlivosti - ambulantnej

2.3.5

Výkon sekundárnej starostlivosti – ústavnej

2.3.6

Výkon terciárnej starostlivosti

2.3.7

Výkon následnej starostlivosti

2.3.8

Výkon lekárenskej starostlivosti

2.4

Verejné zdravotníctvo

2.4.2

Informovanie obyvateľstva

3

Financovanie profesionálnej starostlivosti o zdravie

3.2

Financovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti

3.2.1

Administrácia vyúčtovania zdravotnej starostlivosti

3.2.2

Administrácia verejného zdravotného poistenia

3.2.3

Administrácia ostatných druhov poistenia

4

Ostatné procesy

4.1

Riadenie IT v eHealth

4.1.1

Ochrana osobných údajov

4.1.3

Budovanie NZIS

4.1.4

Budovanie NZP

4.2

Riadenie IT v NCZI

4.3

Obstarávanie
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ID

Názov procesu/podprocesu

4.4

Vzdelávanie

4.5

Riadenie ľudských zdrojov

4.6

Starostlivosť o majetok

4.7
Výskum a vývoj
Tabuľka 4 – Kategorizácia procesov Ministerstva zdravotníctva SR

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Ministerstvom zdravotníctva SR.
P.č.

Názov procesu

ID

1.

Tvorba a realizácia štátnej politiky

2.

Výkon štátnej správy

1.1.2.

3.

Legislatívna činnosť

1.2.1.

1.2.2.

4.

Kontrolná činnosť

1.3.3.

1.3.4.

5.

Rozpočtová a finančná činnosť

1.6.2.

3.2.

6.

Spolupráca s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy

1.1.2.

1.6.2.

7.

Zriaďovateľská a zakladateľská činnosť

1.1.2.

8.

Riešenie podnetov orgánov verejnej moci a verejnosti

1.1.2.

9.

Rokovanie s odborovými orgánmi a organizáciami zamestnávateľov

10.

Poskytovanie informácii

11.

Zabezpečenie obrany

1.1.2.

1.7.2.

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
občana
Tabuľka 5 – Zoznam interných procesov Ministerstva zdravotníctva SR
12.

4.1.1

P.č.- poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
Medzi potreby Ministerstva zdravotníctva SR na budúce služby informatizácie systému
zdravotníctva spojené s eHealth patrí:
•

24

potreba výmeny informácií s EÚ ako notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; pre oznamy Európskej komisii, členským štátom
Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia 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,
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•

potreba zabezpečenia odborných podkladov a systému pre výkon dozoru nad poskytovaním
zdravotnej starostlivosti,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre riadenie celoštátnych programov
zameraných na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,

•

potreba zabezpečenia relevantných podkladov pre vypracúvanie návrhov zásadných smerov
a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky najmä od ÚVZ,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre koncepciu rozvoja a integrácie informačnej
sústavy zdravotníctva,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov a systému pre výkon dozoru nad poskytovaním
zdravotnej starostlivosti,

•

potreba zabezpečenia podkladov pre koordináciu vecných dávok zdravotnej starostlivosti,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov a systému
zdravotníckych registrov,

•

potreba systému pre vedenie a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre koordináciu poskytovania zdravotnej
starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce na
úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre usmernenie prenesenia výkonu štátnej
správy uskutočňovaného na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi,

•

potreba zabezpečenia možnosti poskytovania údajov o systéme zdravotníctva a o
zdravotnom stave obyvateľov SR pre medzinárodné zdravotnícke organizácie,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov a systému pre jednotnú prípravu zdravotníctva
na obranu štátu, prípravu rezortu na krízové situácie a plnenie opatrení hospodárskej
mobilizácie,

•

potreba zabezpečenia podkladov pre cenotvorbu a kategorizáciu liekov, dietetických
potravín, individuálne pripravovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu,

•

potreba zabezpečenia podkladov pre sledovanie spotreby omamných a psychotropných
látok.

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

pre vedenie národných

25

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

Ostatné požiadavky organizácie
Medzi potreby Ministerstva zdravotníctva SR na budúce služby informatizácie systému
zdravotníctva mimo eHealth patrí:
•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre odborné usmerňovanie poskytovanie
zdravotnej starostlivosti (napr. lessons learned, nové trendy, problémy, pochybenia),

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre vydávanie štandardných diagnostických
postupov a štandardných terapeutických postupov z domácich aj zahraničných zdrojov,

•

potreba zabezpečenia podkladov pre koordináciu výskumnej činnosť v zdravotníctve a
uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,

•

potreba zabezpečenia podkladov pre riadenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov,

•

potreba zabezpečenia odborných podkladov pre etickú komisiu na posudzovanie etických
otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho
výskumu.

Organizačná štruktúra
Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister zdravotníctva. Ministra v čase jeho
neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže
poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a
povinností. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh
ministra.
Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva
plní služobný úrad ministerstva. Na čele služobného úradu ministerstva je vedúci služobného
úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.
Základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania je sekcia. Je nositeľom úloh
ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifických, odborných činností. Organizačné
útvary ministerstva riadia vedúci zamestnanci ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ
sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia. Kanceláriu ministra riadi
riaditeľ.
Ministerstvo sa organizačne člení na:
•

úsek ministra zdravotníctva Slovenskej republiky,

•

úsek štátneho tajomníka ministerstva,

•

úsek vedúceho služobného úradu ministerstva.

Do úseku ministra sú organizačne začlenené:
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•

kancelária ministra,

•

komunikačný odbor,

•

sekcia zdravia,

•

sekcia financovania,

•

sekcia legislatívno-právna,

•

odbor stratégie a analýz v zdravotníctve,

•

odbor kontroly a sťažností,

•

odbor informatiky,

•

odbor krízového manažmentu,

•

Inšpektorát kúpeľov a žriediel,

•

Projektová koordinačná jednotka,

•

vnútorný audit,

•

sekcia európskych programov a projektov.

Do úseku štátneho tajomníka je organizačne začlenená:
•

sekcia medzinárodných vzťahov.

Do úseku vedúceho služobného úradu sú organizačne začlenené:
•

osobný úrad,

•

odbor ekonomiky a prevádzky úradu.

Stálymi poradnými orgánmi ministra a ministerstva sú:
•

gremiálna porada ministra,

•

rozkladová komisia,

•

akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

•

etická komisia,

•

rezortná koordinačná skupina pre záležitosti EÚ.
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Dočasnými poradnými orgánmi ministra a ministerstva sú:
•

hlavní odborníci ministerstva,

•

poradcovia,

•

odborníci plniaci úlohy pre člena vlády,

•

ústredná komisia (pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, pre antiinfekčnú liečbu
a antibiotickú politiku),

•

rada (kategorizačná pre lieky, kategorizačná pre zdravotnícke pomôcky, kategorizačná pre
dietetické potraviny, kategorizačná pre zdravotné výkony, vedecká, pre informatiku
a štatistiku),

•

komisia (katalogizačná, škodová, inventarizačná, vyraďovacia, privatizačná a
transformačná, investičná, výberová, kategorizačná pre liečivá, kategorizačná pre
zdravotnícke pomôcky, kategorizačná pre dietetické potraviny, rezortná na hodnotenie
pracovných činností v rozpočtovej sfére so špecifickým zameraním na duševné a fyzické
práce v rezorte zdravotníctva),

•

krízový štáb.

Zodpovednosti a úlohy subjektu
Ministerstvo v rámci vymedzenej pôsobnosti plní nasledujúce úlohy:
•

28

Na úseku verejného zdravia:
-

určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky a predkladá ich na schválenie
vláde Slovenskej republiky,

-

koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu,

-

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného
zdravotníctva,

-

v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a
biologických faktorov na verejné zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaže
týmito faktormi, ako aj limity ožiarenia a podmienky na nakladanie s rádioaktívnymi
odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie,

-

vytvára podmienky na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom
zdraví,

-

schvaľuje zriaďovanie národných referenčných centier a vedie register národných
referenčných centier,
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-

nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

-

určuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

-

metodicky usmerňuje výkon štátneho zdravotného dozoru,

-

kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

V oblasti zdravotnej starostlivosti, poskytovania zdravotnej starostlivosti a vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov:
-

vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,

-

odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

-

vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,

-

riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,

-

koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého
výskumu v praxi,

-

riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve a určuje a spravuje sieť
stredných zdravotníckych škôl a študijných odborov stredných zdravotníckych škôl v
spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,

-

riadi, kontroluje a spravuje sieť študijných odborov, študijných programov a
zdravotníckych vysokých škôl a univerzít, ktoré pripravujú zdravotníckych pracovníkov,

-

riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

-

vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii
certifikačných študijných programov,

-

plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu
vecných dávok zdravotnej starostlivosti,

-

je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov;
oznamuje Európskej komisií, členským štátom Európskej únie a členským štátom
Európskeho združenia voľného obchodu zoznam diplomatov, osvedčenia a iných
dokladov o získaných špecializáciách a certifikátoch vydaných v Slovenskej republike
a zodpovedajúcich kritériám ustanovených osobitným predpisom vrátanie ich zmien
a doplnkov a diplomy, osvedčenia a iné doklady o získaných špecializáciách
a certifikátoch, ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám, a vzdelávanie v nich sa
pozastavilo,

-

vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva a
prevádzkuje informačný systém,
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-

vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu,

-

zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,

-

zriaďuje zariadenia na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatistickoinformačné zariadenia a knižničné zariadenia,

-

zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými
orgánmi štátnej správy,

-

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,

-

zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu,

-

usmerňuje posudzovanie dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných
činností zdravotníckych pracovníkov získaných mimo územia Slovenskej republiky a
vydáva rozhodnutia o ich uznaní a spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky vo veciach uznávania odborných kvalifikácií,

-

usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva
samosprávnymi krajmi.

V súvislosti s odberom, prenosom a distribúciou orgánov, tkanív alebo buniek:
-

spolupracuje pri vypracúvaní súboru opatrení na kontrolu odberu orgánov, tkanív a
buniek,

-

pravidelne vykonáva inšpekcie a realizuje kontrolné opatrenia, pričom interval medzi
dvomi inšpekciami nesmie byť dlhší ako dva roky,

-

spolupracuje pri vypracúvaní pokynov týkajúcich sa podmienok inšpekcií a kontrolných
opatrení a školení osôb, ktoré vykonávajú dozor u poskytovateľov s povolením
vykonávať odber, prenos a distribúciu orgánov, tkanív a buniek,

-

podáva informácie na žiadosť iného členského štátu alebo Európskej komisie o
výsledkoch inšpekcií a kontrolných opatrení,

-

vedie jednotný systém kódovania v súlade s európskym systémom kódovania, ktorý
pridelí jedinečný číselný kód každému darcovi a všetkým produktom súvisiacim s ním,

-

spravuje register poskytovateľov s povolením vykonávať odber, prenos a distribúciu
orgánov, tkanív a buniek, so špecifikáciami činností, na ktoré majú títo poskytovatelia
povolenie,

-

verejne sprístupní informácie o činnostiach poskytovateľov s povolením vykonávať
odber, prenos a distribúciu orgánov, tkanív a buniek.
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V súvislosti s rozsahom zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia:
-

vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia, ktorý sa najmenej raz za rok aktualizuje,

-

rozhoduje o zaradení liečiva alebo kombinácie liečiv do Zoznamu liečiv a liekov plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
a o ich vyradení zo Zoznamu, ako aj o zaradení lieku do Zoznamu, o úradnom určení
jeho ceny, o zmene jeho ceny a vyradení lieku zo Zoznamu,

-

vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,

-

rozhoduje o zaradení zdravotníckej pomôcky do Zoznamu zdravotníckych pomôcok
plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia, o úradnom určení jej ceny, o zmene jej ceny a o vyradení zdravotníckej
pomôcky zo Zoznamu,

-

vydáva Zoznam dietických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia,

-

rozhoduje o zaradení dietickej potraviny do Zoznamu dietických potravín plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
o úradnom určení jej ceny, o zmene jej ceny a o vyradení dietickej potraviny zo
Zoznamu,

-

podáva vláde Slovenskej republiky návrh na zaradenie choroby do Zoznamu chorôb, pri
ktorých sa zdravotné výkony plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na
základe verejného zdravotného poistenia,

-

stanovuje požiadavky na štandardný pobyt v zdravotníckom zariadení.

Na úseku poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:
-

vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
špecializovanej nemocnice, zariadenia biomedicínskeho výskumu a zariadenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, rozhoduje o zmene tohto povolenia,
o jeho dočasnom pozastavení a o jeho zrušení,

-

ustanovuje určujúce znaky jednotlivých druhov zariadení ambulantnej a ústavnej
zdravotnej starostlivosti,

-

ustanovuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení ambulantnej a ústavnej
zdravotnej starostlivosti,
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-

uznáva doklady o špecializácii vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými
orgánmi podľa predpisov príslušného štátu,

-

rozhoduje o uznávaní certifikátov, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácií
vydanými zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa predpisov
príslušného štátu,

-

rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, o akreditácii
certifikačných študijných programov a o akreditácii študijných programov sústavného
vzdelávania,

-

rozhoduje o akreditácii kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci,

-

ustanovuje vzory diplomov o špecializácii, certifikátov, osvedčení o príprave na výkon
práce v zdravotníctve.

Na úseku záchrannej zdravotnej služby:
-

zriaďuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,

-

určuje sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,

-

ustanovuje podrobnosti o označovaní operačného strediska záchrannej zdravotnej
služby, ambulancie záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a
ochranných odevov zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby,

-

stanovuje minimálne požiadavky na priestorové, materiálno-technické a personálne
vybavenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej
zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

-

stanovuje určujúce znaky jednotlivých ambulancií záchrannej zdravotnej služby,

-

určuje metodiku hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej služby,

-

ustanovuje predpisom záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby,

-

ustanovuje predpisom podrobnosti o nehode s hromadným postihnutím osôb a triediacej
karte,

-

rozhoduje o pokutách Operačnému stredisku
a poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

záchrannej

zdravotnej

služby

Na úseku zdravotného poistenia:
-

stanovuje výšku, lehotu splatnosti a spôsob úhrady za vydanie európskeho preukazu
zdravotného poistenia,

-

odvádza za štát preddavok na poistné za jeho poistencov,
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-

ustanovuje podrobnosti o platení preddavkov na poistné, ročnom zúčtovaní poistného a
povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného v spolupráci s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky,

-

uhrádza najväčšej zdravotnej poisťovni náklady súvisiace s poskytnutím neodkladnej
zdravotnej starostlivosti za poistenca, ktorý si podal prihlášku do viacerých zdravotných
poisťovní alebo si nepodal prihlášku,

-

ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a o ročnom prerozdeľovaní sumy
poistného, ktorú zdravotné poisťovne získali.

Na úseku zdravotných poisťovní a dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou:
-

stanovuje rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti vedenej v Zozname poistencov
čakajúcich na poskytnutie plánovej zdravotnej starostlivosti,

-

ustanovuje podrobnosti o vytvorení a vedení Zoznamu poistencov čakajúcich na
poskytnutie plánovej zdravotnej starostlivosti,

-

každoročne vypracúva indikátory na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v
spolupráci s odbornými spoločnosťami, zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou,

-

stanovuje náležitosti správy o činnosti zdravotnej poisťovne.

V oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok:
-

riadi a odborne usmerňuje výkon štátnej správy na úseku humánnej farmácie pri
činnostiach spojených so zaobchádzaním s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, so
skúšaním liekov, s registráciou liekov, so zabezpečovaním a kontrolou kvality, účinnosti
a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, s predpisovaním liekov a
zdravotníckych pomôcok, s reklamou na lieky a dohľadom nad liekmi a zdravotníckymi
pomôckami,

-

vydáva povolenie na výrobu liekov a veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych
pomôcok,

-

ukladá pokuty s výnimkou pokút ukladaných v súvislosti so schvaľovaním
zdravotníckych pomôcok,

-

riadi a vykonáva štátny dozor a vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov
zistených pri výkone štátneho dozoru a samosprávy na úseku farmácie,

-

riadi, vykonáva a kontroluje výkon štátnej správy na úseku farmácie,

-

rozhoduje ako druhostupňový orgán o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
vydaným štátnym ústavom a samosprávnym krajom,
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-

vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničných lekárňach,

-

organizačne zabezpečuje komplexné údaje o spotrebe liekov v rámci Slovenskej
republiky na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti,

-

pravidelne vyhodnocuje efektívnosť preskripčných opatrení a prijíma príslušné
opatrenia,

-

povoľuje očkovacie kampane.

Na úseku prírodných liečivých a minerálnych vôd a prírodných liečebných kúpeľov:
-

stanovuje požiadavky na uznanie prírodných minerálnych vôd za prírodné liečivé vody,

-

stanovuje požiadavky na uznanie vôd za prírodné minerálne vody,

-

monitoruje prírodné liečivé a prírodné minerálne zdroje,

-

zabezpečuje ochranu prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd,

-

stanovuje požiadavky na klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia klimatických
podmienok vhodných na liečenie,

-

zabezpečuje ochranu klimatických podmienok vhodných na liečenie.

V oblasti omamných a psychotropných látok:
-

zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z tohto zákona a spolupracuje v
tejto oblasti s medzinárodným úradom,

-

vydáva, dočasne pozastavuje činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané, a zrušuje
povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

-

vykonáva zmeny údajov uvedených v povolení na zaobchádzanie s omamnými a
psychotropnými látkami,

-

vedie evidenciu o výskume, výrobe, veľkodistribúcii, používaní omamných a
psychotropných látok na pracoviskách, ktoré vykonávajú výskum, výučbu alebo
expertíznu činnosť,

-

vedie evidenciu o dovoze, vývoze a tranzite omamných a psychotropných látok,

-

zhromažďuje a poskytuje odborné informácie o omamných a psychotropných látkach,

-

odborne usmerňuje činnosti súvisiace so zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými
látkami.

V oblasti integrovaného záchranného systému:
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-

koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinné vypracúvať zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti, na zabezpečenie úloh súvisiacich s poskytovaním
pomoci v tiesni pri udalostiach s vysokým počtom postihnutých v ohrození života alebo
s poškodením zdravia,

-

spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného
záchranného systému.

V ďalších oblastiach:
-

spolupracuje so Slovenským Červeným krížom,

-

sprostredkúva verejnosti informácie o tabakových výrobkoch, ktoré mu sprostredkujú
výrobcovia, dovozcovia a distribútori tabakových výrobkov,

-

vydáva Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sú definované
v rámci nasledovných právnych predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotných
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaná 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 Národnej rady Slovenskej republiky 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži
a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/2002 Z. z. o integrovanom zdravotnom
systéme v znení neskorších predpisov.

Súvisiace dokumenty:

3.1.1.2

•

Výročná správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2007.

•

Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Národné centrum zdravotníckych informácií
Všeobecná charakteristika subjektu
Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia s vlastnou
právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky. Vzniklo zlúčením dvoch inštitúcií, a to Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky
a Slovenskej lekárskej knižnice.
Poslaním Národného centra zdravotníckych informácií je presadzovať informatizáciu
zdravotníctva, podporovať a zabezpečovať prevádzku implementovaných eHealth riešení,
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zabezpečovať flexibilnú informačnú bázu pre oprávnené subjekty a poskytovať odborné
informačné a vzdelávacie služby v oblasti lekárskych vied, zdravotníctva a zdravotníckej
informatiky.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané Národným centrom zdravotníckych informácií spadajú v rámci
celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania
a prevádzky eHealth do kategórie strategických procesov a ostatných procesov (Riadenie IT v
eHealth).
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

1.7.2

Informatizácia samotných subjektov zdravotníctva

2.1.1

Podpora rozhodovania pri individuálnej zdravotnej starostlivosti

2.1.2

Podpora pri individuálnej starostlivosti o zdravie

2.2.1

Podpora rozhodovania pri komunitnej zdravotnej starostlivosti

2.2.2

Podpora pri komunitnej starostlivosti o zdravie

2.4.1

Monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva

4.1.1

Ochrana osobných údajov

4.1.2

Implementácia programu eHealth

4.1.3

Budovanie NZIS

4.1.4

Budovanie NZP

4.2

Riadenie IT v NCZI

4.2.1

Riadenie dostupnosti (Availability Management)

4.2.2

Riadenie kapacity (Capacity Management)

4.2.3

Finančné riadenie (Financial Management)

4.2.4

Riadenie kontinuity IT služieb (IT Service Continuity Management)

4.2.5

Riadenie úrovne služieb (Service Level Management)

4.2.6

Konfiguračný manažment (Configuration Management)

4.2.7

Riadenie zmien (Change Management)

4.2.8

Riadenie incidentov (Incident Management)

4.2.9

Riadenie neštandardných situácií (Problem Management)

4.2.10

Riadenie vydania (Release Management)

4.2.11

Riadenie služieb údržby (Service Desk)
Poskytovanie štatistických informácií pre zahraničné/nadnárodné odborné spoločnosti, zdravotnícke a
štatistické centrály
Poskytovanie epidemiologicko-medicínskych informácií zo zdravotných registrov pre
zahraničné/nadnárodné odborné (medicínske) centrály a vedomostné IS
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Tabuľka 6 – Kategorizácia procesov Národného centra zdravotníckych informácií

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana
SR, procesy bez priradeného ID predstavujú relevatné externé procesy entity, ktoré sú z nižšej
úrovňe ako úroveň riešená rámcovým procesným modelom.
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Národného centra zdravotníckych informácií.
P.č.

Názov procesu

1.

Integrácia a prepájanie informačných systémov v zdravotníctve

1.7.2

ID

2.

Realizácia Národného zdravotného informačného systému

4.1.2

3.

Zber a spracovanie štatistických údajov

2.4.1.

4.

Zber a spracovanie epidemiologických údajov a údajov o zdravotnom stave
populácie

5.

Knižnično-informačné služby

2.1.2

6.

Vypracovávanie štatistických analýz, rozborov a publikácií

2.4.1.

7.

Správa Národných zdravotných registrov

2.4.1.

8.

Vypracovávanie epidemiologických analýz, správ o zdravotnom stave, rozborov
a publikácií

9.

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
občana

2.2.2

4.1.1

10.
Tvorba štandardov, kódov a celoštátnych číseľníkov
Tabuľka 7 – Zoznam interných procesov Národného centra zdravotníckych informácií

P.č. – poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
Medzi potreby Národného centra zdravotníckych informácií na budúce služby informatizácie
systému zdravotníctva spojené s eHealth patrí:
•

38

Pre vykonávanie funkcie národného operátora pre eHealth v rámci Národného
zdravotníckeho informačného systému (ďalej aj ako „NZIS“), NZP a ďalších eHealth
riešení:
-

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 služieb.
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Pre určovanie a spravovanie normatívneho a architektonického rámca informatizácie
zdravotníctva a aktívna spolupráca pri zabezpečovaní legislatívnej podpory jeho
informačných procesov:
-

certifikovať IS výrobcov v rámci požiadaviek eHealth,

-

implementovať štandardy zdravotníckej informatiky a štatistiky a zabezpečiť
interoperabilitu používaných riešení v rámci krajín EU.

Pre zabezpečovanie systému pre zber, spracovanie a distribúciu údajov súvisiacich so
zdravotnou starostlivosťou a zdravotným stavom obyvateľstva a zabezpečovanie ich
kontinuálneho zberu priamo z miesta vzniku:
-

monitorovať zdravotnú starostlivosť, zdravotnícke služby 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 požiadavkami a
predstavami EÚ s ich využitím pre WHO, OECD, EUROSTAT 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.

Pre realizáciu informačného a komunikačného rámca pre verejnosť a odbornú komunitu,
ohľadne zdravotníckych indikátorov eHealth riešení:
-

zabezpečovať pružnú informovanosť a aktuálnu publikačnú činnosť,

-

otvoriť a manažovať elektronickú diskusiu k jednotlivým témam eHealth a pravidelne ju
vyhodnocovať,

-

zabezpečovať komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom všetkých komunikačných
kanálov s využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej aj ako „IKT“).

Pre podporu vzdelávania odborníkov a širokej verejnosti v oblasti lekárskych vied,
zdravotníctva a v medicínskej informatike:
-

rozvíjať odborné knižnično-informačné a rešeršné služby s podporou moderných IKT,

-

spolupracovať pri zavedení eLearning s profesionálnymi združeniami v zdravotníctve a
vzdelávacími inštitúciami s cieľom vytvorenia systému certifikovaného vzdelávania
podľa jednotlivých oblastí a podľa rozsahu využitia eHealth,
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podporovať vzdelávanie verejnosti pre lepšiu komunikáciu občan – lekár.

Ostatné požiadavky organizácie
Medzi potreby Národného centra zdravotníckych informácií na budúce služby informatizácie
systému zdravotníctva mimo eHealth patrí:
•

Pre spoluprácu so zahraničím:
-

zabezpečovať spoluprácu s domácimi a zahraničnými prevádzkovateľmi zdravotníckych
IS,

-

zabezpečovať
štandardov,

-

zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami.

spoluprácu

so

zahraničnými

správcami/tvorcami

zdravotníckych

Zodpovednosti a úlohy subjektu
Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci vymedzenej pôsobnosti plní nasledujúce
úlohy:
•

40

V oblasti informatizácie zdravotníctva:
-

je zodpovedné za tvorbu koncepcií informatizácie zdravotníctva, zavádzanie a
využívanie informačných a komunikačných technológií v rezorte Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky,

-

podporuje informatizáciu informačných systémov zdravotníctva prostredníctvom
uplatňovania internetu, počítačových sietí a budovania zdravotníckych informačných
systémov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

-

podporuje zavádzanie a využívanie internetových riešení pre verejnosť v rôznych
oblastiach zdravotníctva (informovanie o poskytovaní zdravotníckych služieb,
komunikácia medzi pacientom a lekárom, elektronické predpisovanie liekov,
poskytovanie zdravotníckych informácií a pod.),

-

je zodpovedné za budovanie NZIS, ktorý bude tvorený kľúčovými zložkami
ťažiskových informačných systémov (IS MZ SR, IS ÚDZS, IS ÚVZ, IS ŠUKL, IS
NCZI), vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj NZIS, budovanie jeho informačných
podsystémov, údajových základní a dátového skladu zdravotníckych informácií,

-

podporuje integráciu a prepájanie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti navzájom, ako aj s NZIS, regionálnymi IS, IS zdravotných poisťovní a
príslušnými inštitúciami v zahraničí (WHO,OECD a EUROSTAT),
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-

monitoruje a vyhodnocuje priebeh informatizácie v rezorte Ministerstva zdravotníctva
SR, sleduje vývoj ISZ a jej informačných systémov a dosiahnutých výsledkov,

-

realizuje činnosti súvisiace s prípravou a spracovaním projektov súvisiacich s rozvojom
zdravotníckej informatiky a štatistiky.

V oblasti štandardov informačnej sústavy zdravotníctva:
-

definuje štandardy, integračné nástroje (číselníky, klasifikácie, protokoly a rozhrania) a
pravidlá komunikácie medzi zdravotníckymi informačnými systémami,

-

aktualizuje štandardy ISZ a vedie katalóg štandardov,

-

vykonáva štandardizačnú
v zdravotníctve,

-

zavádza a aplikuje medzinárodné štandardy a normy, vyplývajúce z rozhodnutí a
uznesení orgánov Európskej únie, medzinárodných projektov, dohovorov a zmlúv
záväzných pre zdravotníctvo.

a metodickú

činnosť

pre

proces

informatizácie

V oblasti zdravotníckej štatistiky:
-

navrhuje metodiku zberu a spracovania štatistických údajov na definovanie národných
dátových súborov, prostredníctvom ktorých budú zbierané štatistické údaje od
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie ich implementácie do NZIS,

-

zabezpečuje zber a spracovanie vybraných údajov o zdravotnom stave obyvateľstva, o
sieti a činnosti poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, o pracovníkoch a o
ekonomike zdravotníctva vrátane financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej na
základe zdravotného poistenia,

-

zabezpečuje úlohy a činnosti, súvisiace s vedením, aktualizáciou a spracúvaním údajov
národných zdravotníckych registrov,

-

vykonáva matematicko-štatistické analýzy a rozbory, v rámci ktorých sa budú skúmať,
prezentovať a interpretovať údaje o dynamike, výkonnosti a efektívnosti zdravotníctva,

-

plní úlohy a vykonáva činnosti súvisiace s meraním kvality a výkonnosti poskytovania
zdravotnej starostlivosti a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov na jej
zabezpečenie,

-

vydáva zdravotnícke štatistické informácie a publikácie v rozsahu a termínoch
stanovených plánom publikačnej činnosti,

-

zabezpečuje úlohy štatistického a informačného charakteru, vyplývajúcich z požiadaviek
Európskej únie, WHO a OECD.

Na úseku Slovenskej lekárskej knižnice:
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-

zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva a sprístupňuje domácu a zahraničnú
vedeckú a odbornú literatúru,

-

poskytuje knižnično–informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky a
vzdelávania,

-

zabezpečuje slovenskú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu a koordináciu
tvorby bibliografie vedných odborov,

-

koordinuje a metodicky riadi knižničné činnosti v zdravotníctve,

-

vytvára národnú databázu bibliografie z lekárskych vied a zdravotníctva, súbor menných
a predmetových autorít a citačnú databázu,

-

plní funkciu Dokumentačného strediska Svetovej zdravotníckej organizácie a
konzervačnej knižnice.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti Národného centra zdravotníckych informácií sú definované v rámci
nasledujúcich právnych predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o
zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej.

Súvisiace dokumenty:

3.1.1.3

•

Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky,

•

Kontrakt uzavretý medzi MZ SR a NCZI na zabezpečenie úloh zdravotníckej informatiky
a štatistiky v roku 2008,

•

Organizačná štruktúra Národného centra zdravotníckych informácií..

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Všeobecná charakteristika subjektu
Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie
a drogových prekurzorov. Zriaďovateľom Štátneho ústavu je Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky.
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Štátny ústav je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou, napojená na rozpočet
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv spadajú v rámci celkového
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania a prevádzky eHealth
do kategórie strategických procesov a ostatných procesov (Riadenie IT v eHealth).
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

1.3.2
Dohľad nad liekmi a zdravotníckymi pomôckami
Tabuľka 8 – Kategorizácia procesov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
P.č.

Názov procesu

1.

Výkon dohľadu

1.3.2.

ID

2.

Vydávanie posudkov

1.3.2.

3.

Schvaľovanie zdravotníckych pomôcok

1.3.2.

4.

Povoľovanie klinického skúšania liekov

1.3.2.

5.

Vedenie zoznamov schválených liekov a registrovaných zdravotníckych
pomôcok

1.3.2.

6.
Koordinačná činnosť
Tabuľka 9 – Zoznam interných procesov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

1.3.2.

P.č.- poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
Medzi potreby Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na budúce služby informatizácie systému
zdravotníctva spojené s eHealth patrí:
•

potreba near-online zabezpečenia podkladov pre výkon štátneho dozoru na úseku farmácie,
kontrolu pri výrobe a veľkodistribúcii liekov a zdravotníckych pomôcok,
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•

potreba zabezpečenia podkladov pre posudky pri registrácii liekov a pri posudzovaní
materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia žiadateľa a držiteľa povolenia na
zaobchádzanie s liekmi,

•

potreba podporeného systému pre monitoring klinického skúšania liekov,

•

potreba systému pre monitorovanie procesu pozastavenia výdaja alebo predaja lieku alebo
zdravotníckej pomôcky alebo stiahnutie lieku alebo zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z
prevádzky (napojenie na ePreskripciu),

•

potreba podporných systémov pre inšpekciu dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe,
správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a
správnej lekárenskej praxe a dodržiavania ustanovení Slovenského liekopisu pri príprave
hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov,

•

potreba vedenia aktuálneho zoznamu registrovaných liekov a schválených zdravotníckych
pomôcok,

•

potreba systému pre 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,

•

potreba podporného systému pre plnenie funkcie Slovenského národného centra pre
sledovanie nežiaducich účinkov liekov,

•

mať možnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu eHealth.

Ostatné požiadavky organizácie
Medzi potreby Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na budúce služby informatizácie systému
zdravotníctva mimo eHealth patrí:
•

potreba nástroja pre monitoring reklamy pre účely kontroly.

Organizačná štruktúra
Na čele ústavu je vedúci služobného úradu a riaditeľ, ktorého vymenováva a odvoláva vedúci
služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na
rozhodnutie ministra zdravotníctva SR o vymenovaní do funkcie riaditeľa, resp. o jeho
odvolaní.
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Pod vedúceho služobného úradu a riaditeľa ústavu spadá sedem hlavných sekcií:
•

sekcia vnútorná,

•

sekcia registrácie,

•

sekcia posudzovania kvality liekov,

•

sekcia inšpekcie,

•

sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania,

•

sekcia zdravotníckych pomôcok,

•

sekcia ekonomická a prevádzková.

Vedúceho služobného úradu a riaditeľa počas jeho neprítomnosti zastupuje ním vymenovaný
vedúci sekcie bezpečnosti liekov a klinického skúšania v celom rozsahu jeho práv a povinností s
výnimkou tých, ktoré si vyhradil na rozhodovanie.
Pre posudzovanie a prerokovávanie základných otázok rozvoja činnosti ústavu a pre operatívne
riadenie má vedúci služobného úradu a riaditeľ tieto poradné orgány:
•

gremiálnu poradu,

•

operatívnu poradu,

•

poradné komisie,

•

odborné komisie a subkomisie,

•

iné komisie pre aktuálne potreby ústavu.

Zodpovednosti a úlohy subjektu
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v rámci vymedzenej pôsobnosti plní nasledujúce úlohy:
•

V oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok:
-

vykonáva štátny dozor na úseku farmácie a drogových prekurzorov, kontrolu pri výrobe
a veľkodistribúcii liekov a zdravotníckych pomôcok,

-

vydáva posudky na materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o
povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,

-

vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov,
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-

zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o oznámených nehodách, poruchách a zlyhaniach
zdravotníckych pomôcok,

-

povoľuje klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok a kontroluje jeho
vykonávanie,

-

nariaďuje pozastavenie výdaja alebo predaja lieku alebo zdravotníckej pomôcky, alebo
stiahnutie lieku alebo zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z prevádzky a navrhuje
pozastavenie činnosti, na ktorú bolo povolenie na zaobchádzanie s liekmi vydané,

-

vykonáva kontrolu reklamy vrátane kontroly poskytovania vzoriek liekov,

-

vedie evidenciu výrobcov zdravotníckych pomôcok a zoznam zdravotníckych pomôcok
uvedených na trh v Slovenskej republike,

-

zaznamenáva a vyhodnocuje oznámenia o nežiaducich účinkoch liekov vrátane krvi,
zložiek z krvi, transfúznych liekov, skúšaných produktov a skúšaných liekov,

-

vedie databázu údajov oznámených podľa zákona o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a údaje z databázy predkladá na požiadanie kompetentným orgánom
členských štátov Európskej únie a Európskej banke údajov zriadenej Európskou
komisiou,

-

vydáva rozhodnutia vo veciach drogových prekurzorov,

-

vydáva certifikáty správnej výrobnej praxe,

-

vykonáva inšpekciu dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej praxe
prípravy transfúznych liekov, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe,
správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe, dodržiavania ustanovení
Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu pri príprave hromadne
pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov,

-

vypracúva Slovenský liekopis a Slovenský farmaceutický kódex,

-

ukladá pokuty za zistené nedostatky,

-

vedie zoznam registrovaných liekov rozdelených na originálne a generické a
schválených zdravotníckych pomôcok,

-

schvaľuje a vydáva rozhodnutie laboratóriám, v ktorých sa vykonáva farmaceutické a
toxikologicko-farmakologické skúšanie a vykonáva dozor nad týmito laboratóriami,

-

vedie zoznam prevádzkovateľov, ktorí získali povolenie na zaobchádzanie s drogovými
prekurzormi,

-

vypracováva odborné posudky liekov za účelom vydania rozhodnutia o registrácii
humánnych liekov.
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Na úseku inšpekcie:
-

vymenúva a odvoláva inšpektorov správnej výrobnej praxe, správnej praxe prípravy
transfúznych liekov, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej
veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe,

-

informuje vymenovaných inšpektorov o potrebe udržiavania dôvernosti, vždy keď sa
dostanú k dôverným informáciám počas inšpekcie správnej výrobnej praxe, správnej
praxe prípravy transfúznych liekov, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej
praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe podľa požiadaviek
spoločenstva, vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných dohôd,

-

zabezpečuje, aby inšpektori mali rovnaké vysokoškolské vzdelanie a odbornú prax ako
odborní zástupcovia pre príslušnú oblasť zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi
pomôckami, ktorá je predmetom inšpekcie,

-

zabezpečuje, aby inšpektori boli primerane zaškolení, aby sa pravidelne hodnotila
potreba ich zaškoľovania a aby sa prijímali opatrenia na udržiavanie a zlepšovanie ich
pracovnej schopnosti,

-

zabezpečuje, aby inšpektori správnej klinickej praxe poznali zásady a postupy týkajúce
sa vývoja liekov a klinického skúšania; inšpektori musia ovládať platné právne predpisy,
ktoré sa vzťahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na vykonávanie klinického
skúšania, na registráciu liekov a na dohľad nad liekmi v Slovenskej republike, v
členských štátoch a v prípade potreby aj v tretích štátoch,

-

vedie evidenciu o kvalifikácii, zaškoľovaní a odbornej praxi každého inšpektora,

-

zabezpečuje, aby každý inšpektor obdŕžal príslušný dokument o štandardných
pracovných postupoch a podrobné údaje o povinnostiach, zodpovednostiach a
požiadavkách sústavného vzdelávania; štandardné pracovné postupy sa musia neustále
aktualizovať,

-

zabezpečuje, aby každý inšpektor bol vybavený vhodnými prostriedkami identifikácie,

-

zabezpečuje, aby každý inšpektor podpísal vyhlásenie o tom, že je nestranný a nezaujatý
vo vzťahu k subjektu, v ktorom sa má vykonať inšpekcia; vyhlásenie sa zohľadňuje pri
zadeľovaní inšpektorov na konkrétnu inšpekciu,

-

vymenúva skupiny inšpektorov a odborníkov s primeranou kvalifikáciou a praxou.

V oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami:
-

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

-

vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými
látkami,
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-

vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,

-

podáva Ministerstvu zdravotníctva SR návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na
zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto
zákona,

-

ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených v zákone o omamných látkach.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sú definované v rámci
nasledujúcich právnych predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 139/1998 o omamných
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

látkach,

Súvisiace dokumenty:
•

3.1.1.4

Organizačná štruktúra Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Všeobecná charakteristika subjektu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je orgán, ktorý riadi, kontroluje
a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva. Úrad verejného
zdravotníctva SR je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej
republiky. Úrad verejného zdravotníctva SR je finančnými vzťahmi prepojený na rozpočet
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Úrad verejného zdravotníctva SR je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom
verejného zdravotníctva. Regionálne úrady sú rozpočtové organizácie štátu, ktoré sú podobne
ako Úrad verejného zdravotníctva SR finančnými vzťahmi prepojené na rozpočet Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na nich časť úloh Úradu verejného
zdravotníctva, najmä na lokálnej úrovni.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spadajú v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania
a prevádzky eHealth do kategórie strategických procesov.
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Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

1.1.2

Zdravotná politika

1.3.4

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva (v oblasti verejného zdravia)

2.1.1

Podpora rozhodovania v rámci individuálnej zdravotnej starostlivosti

2.2.1

Podpora rozhodovania v rámci komunitnej zdravotnej starostlivosti

2.4.1

Monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva (v oblasti rizikových faktorov)

2.4.3

Hodnotiaca činnosť (najmä v oblasti hygieny)

4.1.1
Ochrana osobných údajov
Tabuľka 10 – Kategorizácia procesov Úradu verejného zdravotníctva

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Úradom verejného zdravotníctva.
P. č.

Názov procesu

ID

1.

Spracúvanie údajov o stave verejného zdravia

2.4.3.

2.

Monitorovanie výskytu prenosných ochorení

2.4.1.

3.

Činnosť zameraná na znižovanie zdravotných rizík

2.4.1.

4.

Vedenie evidencie a dokumentácie

2.4.1.

5.

Zisťovanie a testovanie faktorov životného prostredia

2.4.3.

6.

Plánuje a koordinuje programy zamerané na zlepšenie zdravia

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
občana
Tabuľka 11 – Zoznam interných procesov Úradu verejného zdravotníctva
7.

2.1.1.

2.2.1.

4.1.1

P. č. – poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované potreby
Úradu verejného zdravotníctva SR na možné budúce služby spojené s informatizáciou systému
zdravotníctva v kontexte s eHealth.
Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované potreby
Úradu verejného zdravotníctva SR na možné budúce služby spojené s informatizáciou systému
zdravotníctva v kontexte s eHealth.
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Organizačná štruktúra
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň
vedúcim služobného úradu. Na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky ho vymenúva
a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva.
Hlavný hygienik priamo riadi:
•

zástupcu hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre odborné činnosti,

•

zástupcu hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre ekonomické činnosti,

•

vedúceho kancelárie hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu,

•

útvar vnútornej kontroly,

•

vedúceho osobného úradu,

•

manažérov kvality,

•

útvar krízového riadenia,

•

vedúceho odboru legislatívno-právneho,

•

vedúceho odboru kontroly, dozoru a sťažností,

•

vedúceho odboru organizačno-dokumentačného,

•

vedúceho odboru medzinárodných vzťahov,

•

vedúceho odboru mediálno-marketingových činností,

•

regionálnych hygienikov a VSÚ verejného zdravotníctva.

Zástupca hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre odborné činnosti zastupuje
riaditeľa úradu v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností v otázkach
personálnych, odborných a ekonomických s výnimkou prijímania nových zamestnancov ako aj
rozväzovania pracovného pomeru so zamestnancami úradu, ako aj s výnimkou zvyšovania a
úprav platových pomerov zamestnancov úradu.
Zástupca hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre odborné činnosti priamo
riadi vedúceho:
•

centra kontroly tabaku,

•

odboru epidemiológie,
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•

odboru objektivizácie faktorov životných podmienok,

•

odboru lekárskej mikrobiológie,

•

odboru podpory zdravia,

•

odboru hygieny životného prostredia,

•

odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov,

•

odboru hygieny detí a mládeže,

•

odboru preventívneho pracovného lekárstva,

•

odboru ochrany zdravia pred žiarením.

Zástupca hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre ekonomické činnosti plní
úlohy spojené s ekonomickým, prevádzkovým a technickým zabezpečením činnosti úradu.
Zástupca hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre ekonomické činnosti priamo
riadi a zodpovedá za činnosť:
•

vedúceho odboru rozpočtu a financovania,

•

vedúceho odboru ekonomiky a prevádzky úradu.

Úrad verejného zdravotníctva SR pre plnenie svojich úloh môže zriadiť:
•

národné referenčné centrum,

•

radiačnú monitorovaciu sieť.

Zodpovednosti a úlohy subjektu
Úrad v rámci vymedzenej pôsobnosti plní nasledujúce úlohy:
•

Úsek verejného zdravia:
-

vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky,

-

zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre
verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

-

plánuje, koordinuje a určuje rozsah kontroly prenosných ochorení,

-

plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu,
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-

určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri
použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie,

-

vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej
úrovni,

-

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného
obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, o ktorých podľa tohto
zákona rozhoduje výlučne úrad verejného zdravotníctva,

-

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad
verejného zdravotníctva,

-

riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva,

-

nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri mimoriadnych
udalostiach ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť
regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

-

povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky vymedzené zákonom o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia,

-

vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch vymedzených zákonom o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré presahujú hranice územného obvodu
regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, ktoré patria do výlučnej
pôsobnosti úradu verejného zdravotníctva,

-

vydáva oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb,

-

vydáva a odoberá oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby a kontroluje plnenie
podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby,

-

zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej
spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti vymedzené zákonom
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

-

vedie centrálny register rizikových prác,

-

vedie register výrobcov a dovozcov nových potravín a zložiek nových potravín, register
výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely a
register minerálnych vôd a pramenitých vôd,

-

vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru vo veciach, ktoré
presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo
veciach, v ktorých ako orgán štátnej správy prvého stupňa vydal rozhodnutie,
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-

prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť
náklady,

-

zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody určenej na kúpanie počas kúpacej
sezóny,

-

posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné
posudky,

-

spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami pri presadzovaní opatrení
týkajúcich sa látok, ktoré možno zneužiť na výrobu chemických a biologických zbraní,

-

vo vymedzených oblastiach spolupracuje s Európskou komisiou a s členskými štátmi
Európskej únie,

-

vykonáva zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vymedzenú činnosť
v oblasti radiačnej ochrany,

-

vykonáva zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vymedzenú činnosť
v oblasti kozmetických výrobkov.

V rámci špecializovaných úloh verejného zdravotníctva:
-

vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a
kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a
biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,

-

zabezpečuje vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a
poradenstva vo verejnom zdravotníctve,

-

zabezpečuje činnosti národných referenčných centier,

-

zabezpečuje vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným
predpisom,

-

monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

-

zhromažďuje základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečuje ich
prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a
zverejňovanie,

-

vedie evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných
z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

-

vykonáva odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy,
odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a
na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane
zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
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-

monitoruje výskyt prenosných ochorení a vykonáva epidemiologický dohľad,

-

prešetruje podozrenia na choroby z povolania,

-

plánuje a koordinuje kontrolu prenosných ochorení,

-

plánuje, koordinuje a kontroluje imunizačný program, kontroluje správne postupy a
manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,

-

monitoruje kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody na kúpanie na prírodných
kúpaliskách,

-

monitoruje zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným
podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného
uvedomenia ľudí,

-

monitoruje vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúva odporúčané výživové dávky
obyvateľov a pre výživovú politiku štátu,

-

vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a vypracúva návrhy na ich minimalizáciu,

-

spracúva a zverejňuje údaje o stave verejného zdravia a vykonáva edičnú činnosť v
oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,

-

plní špecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore ochrany zdravia
pred ionizujúcim žiarením, v odbore genetickej toxikológie, v odbore mikrobiológie
životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických
analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,

-

zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia:
-

zúčastňuje sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory,
ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia
prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,

-

zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej
zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie,
Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,

-

nariaďujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

-

vykonávajú posudkovú činnosť,

-

vykonávajú výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou.
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V rámci informačnej sústavy je Úrad verejného zdravotníctva SR povinný:
-

pri prevádzke zdravotníckych informačných systémov dodržiavať a používať záväzné
štandardy,

-

poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a iné údaje v
rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,

-

poskytovať údaje ministerstvu zdravotníctva na účely tvorby a výkonu štátnej
zdravotnej politiky a na účely dozoru,

-

poskytovať údaje Národnému centru zdravotníckych informácií,

-

poskytovať údaje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na účely dohľadu,

-

na vyžiadanie Ministerstva zdravotníctva SR alebo Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou predložiť podklady a podať vysvetlenie k poskytnutým údajom, a to v
určenej lehote.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva SR sú definované v rámci
nasledujúcich právnych predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súvisiace dokumenty:

3.1.1.5

•

Výročná správa Úradu verejného zdravotníctva.

•

Organizačná štruktúra Úradu verejného zdravotníctva.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Všeobecná charakteristika subjektu
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej
správy vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným
poistením.
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Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od
štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších
právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány
verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do
činnosti úradu. Na plnenie úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, môže úrad zriaďovať
pobočky.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spadajú v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania
a prevádzky eHealth do kategórie strategických procesov a ostatných procesov (Riadenie IT v
eHealth).
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

1.3.1

Dohľad nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou

4.1.1
Ochrana osobných údajov
Tabuľka 12 – Kategorizácia procesov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Úradu verejného zdravotníctva.
P.č.

Názov procesu

ID

1.

Výkon dohľadu

2.

Spracovanie získaných údajov v rámci výkonu riadenia kvality a kontroly

1.3.1

3.

Analýza a vyhodnocovanie získaných údajov v rámci výkonu riadenia kvality a
kontroly

1.3.1

1.3.1

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
občana
Tabuľka 13 – Zoznam interných procesov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
4.

4.1.1

P.č. – poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
Medzi potreby Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na budúce služby
informatizácie systému zdravotníctva spojené s eHealth patrí:
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•

proaktívny dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podmienený on-line dostupnosťou údajov
o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave (na národnej aj medzinárodnej
úrovni) zameraný na kvalitu, efektivitu, vykazovanie a dostupnosť ZS,

•

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 konzistencie kódov PZS – zmluvné vzťahy sú medzi právnickými osobami, pričom
kódy definujú aj konkrétne fyzické osoby,

•

mať možnosť aktívne sa vyjadrovať k obsahu a rozsahu eHealth.

Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované iné
požiadavky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako tie na možné budúce služby
spojené s informatizáciou systému zdravotníctva v kontexte s eHealth.
Organizačná štruktúra
Orgánmi úradu sú predseda úradu, správna rada a dozorná rada. Úrad sa člení na ústredie a
pobočky.
V rámci ústredia pôsobí šesť sekcií:
•

sekcia dohľadu nad zdravotným poistením,

•

sekcia dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

•

sekcia dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti,

•

sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie,

•

sekcia ekonomiky a všeobecnej správy,

•

sekcia informatiky.
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Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedu úradu vymenúva a
odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné.
Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné
obdobia.
Predsedu úradu zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností zástupca predsedu úradu, ak
predseda úradu nie je vymenovaný, alebo ak nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako 30
pracovných dní. Predseda úradu môže poveriť zastupovaním zástupcu predsedu úradu alebo
riaditeľa pobočky úradu v rozsahu, ktorý určí.
Správna rada má sedem členov. Členmi správnej rady sú predseda správnej rady, podpredseda
správnej rady a ďalší piati členovia správnej rady, z ktorých traja nie sú zamestnancami úradu.
Členov správnej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné
obdobie člena správnej rady je päťročné.
Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu. Dozorná rada má päť členov. Členmi dozornej
rady sú predseda dozornej rady, podpredseda dozornej rady a ďalší traja členovia dozornej rady.
Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.
Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné.
Zodpovednosti a úlohy subjektu
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci vymedzenej pôsobnosti plní
nasledujúce úlohy:
•

58

Na úseku verejného zdravotného poistenia:
-

vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením,

-

zúčastňuje sa prerozdeľovania poistného,

-

spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom financií SR na príprave
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného
poistenia,

-

určuje spôsob a formu vykazovania poistného,

-

určuje formu a náležitosti preukazu poistenca,

-

poskytuje zdravotnej poisťovni informácie o potvrdení prihlášky na verejné zdravotné
poistenie inou zdravotnou poisťovňou do piatich dní odo dňa jej oznámenia; to neplatí,
ak ide o potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie pri zmene zdravotnej
poisťovne,

-

poskytuje zdravotnej poisťovni informácie o podaní prihlášky na verejné zdravotné
poistenie v inej zdravotnej poisťovni pri zmene zdravotnej poisťovne do 31. októbra
kalendárneho roka.
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Na úseku zdravotnej starostlivosti:
-

dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

-

ukladá sankcie za podmienok vymedzených zákonom o zdravotných poisťovniach a
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,

-

podáva návrhy na uloženie sankcie za podmienok vymedzených zákonom o zdravotných
poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,

-

ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

V oblasti správy registrov a zoznamov:
-

vedie centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo alebo
dátum narodenia, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, adresu trvalého
pobytu poistenca, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, označenie
platiteľa poistného a číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne,

-

vedie zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na
základe povolenia podľa tohto zákona,

-

vedie zoznam platiteľov poistného,

-

vedie zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

-

vedie zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

-

vedie zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu,

-

vedie register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie.

V ďalších oblastiach:
-

plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na
základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR,

-

je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov
Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi
príslušnými zdravotnými poisťovňami,

-

uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu
Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike
na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi Európskej
únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo dohody príslušných úradov
týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto
nákladov,
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-

prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,

-

prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

-

vydáva Vestník úradu,

-

prevádzkuje informačný systém,

-

umožňuje účasť študentov na pitve,

-

vykonáva toxikologické vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sú definované
v rámci nasledujúcich právnych predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Súvisiace dokumenty:
•

3.1.1.6

Organizačná štruktúra Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Všeobecná charakteristika subjektu
Poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti môže byť:
•

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
povolenia,

•

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
živnostenského oprávnenia,

•

fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe.

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité
poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa
poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa
ambulantná starostlivosť poskytuje.
Ambulantná starostlivosť sa rozlišuje na:
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všeobecnú
-

pre dospelých,

-

pre deti a dorast,

špecializovanú
-

gynekologickú,

-

zubno-lekársku,

•

špecializovanú inú,

•

záchrannú zdravotnú službu.

Všeobecná ambulantná starostlivosť (pre dospelých, pre deti a dorast) a špecializovaná
ambulantná starostlivosť (gynekologická, zubno-lekárska) sa vykonáva v určenom zdravotnom
obvode.
V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v rámci špecializovanej zubno-lekárskej
zdravotnej starostlivosti sa poskytuje aj lekárska služba prvej pomoci. Lekársku službu prvej
pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a
špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení
poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať lekársku
službu prvej pomoci; lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa
vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom
prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.
Záchrannú zdravotnú službu môžu poskytovať iba poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na
základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Záchranná
zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Poskytovatelia záchrannej
zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného systému, ktorá
vykonáva záchrannú zdravotnú službu v zásahovom území podľa pokynov koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému a operačného strediska záchrannej zdravotnej
služby.
Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:
•

ambulancia,

•

zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

•

stacionár,

•

poliklinika,

•

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
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•

zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

•

mobilný hospic.

Ambulancia
Ambulancia je základná ucelená jednotka určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku. Ambulanciou je aj dopravný prostriedok osobitne
upravený a vybavený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v ambulancii sa považuje zdravotná starostlivosť
poskytnutá:
•

•

v ambulancii všeobecného lekára,
-

v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých,

-

v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast,

v ambulancii lekára špecialistu,
-

v ambulancii špecializovanej gynekologickej,

-

v ambulancii špecializovanej zubno-lekárskej,

-

v ambulancii špecializovanej inej,

•

v stanici lekárskej služby prvej pomoci,

•

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú
starostlivosť.

Ambulanciou záchrannej zdravotnej služby je aj:
•

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,

•

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,

•

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

•

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je určené na vykonanie
chirurgických výkonov v príslušných špecializačných odboroch alebo na vykonanie takých
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diagnostických výkonov a liečebných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že zdravotný stav
osoby bude vyžadovať nepretržitý pobyt osoby na lôžku nepresahujúci 24 hodín.
Stacionár
Stacionár je určený na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých
zdravotný stav vyžaduje opakované denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
vždy v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ambulantnú zdravotnú
starostlivosť.
Za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v stacionári sa považuje zdravotná starostlivosť
poskytnutá:
•

v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje
opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

•

v dialyzačnom stredisku,

•

v psychiatrickom stacionári,

•

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú
zdravotnú starostlivosť,

•

vo vysoko špecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje opakovanú dennú
ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Poliklinika
Poliklinika je súbor vzájomne spoločne a jednotne organizovaných ambulancií všeobecnej
zdravotnej starostlivosti, ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti a zariadení
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkovaných spravidla na jednom
spoločnom mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje komplexne domácu ošetrovateľskú
starostlivosť, pôrodnú asistenciu osobám, pri ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si
nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti, a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli.
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
V zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa zabezpečujú a vykonávajú
vyšetrenia, rozbory, skúšky a liečba v súvislosti s poskytovanou ambulantnou zdravotnou
starostlivosťou alebo ústavnou zdravotnou starostlivosťou.
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je biobankou, dlhodobo
uchováva vzorky biologického ľudského materiálu, tkanív alebo buniek získaných od živých
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osôb alebo mŕtvych osôb na diagnostické alebo výskumné účely, vykonáva ich spracovanie,
konzerváciu, skladovanie a distribúciu a vedie o nich databázu.
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je tkanivovou bankou
dlhodobo alebo krátkodobo, uchováva preparované zbierky biologických vzoriek, ľudských
tkanív alebo buniek získaných od živých osôb alebo mŕtvych osôb na účely transplantácie alebo
liečby, vykonáva ich odbery, testovanie, spracovanie, konzerváciu, balenie, skladovanie,
distribúciu a vedie o nich databázu.
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je referenčným laboratóriom,
zabezpečuje overovanie laboratórnych výsledkov, stanovuje referenčné metódy a štandardy,
vytvára expertíznu a metodickú činnosť alebo uchováva zakonzervované biologické vzorky
získané od živých osôb alebo od mŕtvych osôb.
Mobilný hospic
Mobilný hospic je domáca starostlivosť vykonávaná pracovníkom hospicu.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti spadajú v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania
a prevádzky eHealth do kategórie výkonných procesov.
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

2.1.1

Podpora rozhodovania

2.1.2

Podpora individuálnej starostlivosti o zdravie

2.2.1

Podpora rozhodovania

2.2.2

Podpora individuálnej starostlivosti o zdravie

2.3.1

Riadenie zmluvných vzťahov

2.3.2.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.2.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.2.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

2.3.2.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.2.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.3.2

Manažment ambulancie (RLP/RZP/MIJ)

2.3.3.3

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.3.4

Poskytnutie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

2.3.3.5

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.3.6

Odvoz pacienta

2.3.3.7

Administrácia prednemocničnej zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti
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ID

Názov procesu/podprocesu

2.3.3.8

Odovzdanie pacienta na urgentný príjem

2.3.4.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.4.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.4.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

2.3.4.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.4.5

Spracovania výkazov a hlásení

2.3.7.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.7.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.7.3

Poskytnutie výkonu následnej zdravotnej starostlivosti

2.3.7.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.7.5

Spracovanie výkazov a hlásení

3.2.1.1

Účtovanie paušálnych platieb zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.2

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.3

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti iným platcom

3.2.1.4

Hotovostné účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti

3.2.1.5

Opravy a riešenie chýb a kolíznych situácií pri vykazovaní a vyúčtovaní zdravotnej starostlivosti

4.1.1
Ochrana osobných údajov
Tabuľka 14 – Kategorizácia procesov poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
P. č.

Názov procesu

1.

Realizácia zmluvných vzťahov s partnermi poskytovateľa

2.3.1

2.

Realizácia identifikácie a autentizácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.2.1

2.3.3.3

2.3.4.1

2.3.7.1

2.3.2.2

2.3.3.5

2.3.4.2

2.3.7.2
2.3.4.3

3.

ID

Realizácia evidencie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

4.

Výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti

2.3.2.3

5.

Výkon poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

2.3.3.4

6.

Realizácia administrácie zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

2.3.2.4

7.

Realizácia administrácie prednemocničnej zdravotnej dokumentácie prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

2.3.3.7

8.

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.2.5

9.

Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení

10.

Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie

2.3.4.4

2.3.7.4

2.3.4.5

2.3.7.5
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Názov procesu

ID

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
4.1.1
občana
Tabuľka 15 – Zoznam interných procesov Poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti
11.

P. č.- poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
Potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré budú napĺňané aj prostredníctvom
eHealth služieb v rámci informatizácie zdravotníctva, sú:
•

mať možnosť rýchlej a jednoznačnej identifikácie ošetrovanej osoby,

•

mať možnosť 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 možnosť zaznamenať, zálohovať, archivovať a opätovne využívať základné údaje
o ošetrovanej osobe,

•

mať možnosť využívať informačné a komunikačné technológie (telefón, mobil, fax, internet,
e-mail, ICQ, kopírky, ostatné) s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti,

•

mať k dispozícii spoľahlivý, rýchly a dôveryhodný kanál na výmenu dokumentov a výkazov
so ZP, NCZI, ÚDZS, MZ, ŠÚ, ÚVZ, prípadne s inými subjektmi v eHealth,

•

potreba prepojenia s inými PZS a laboratóriami na 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 súvisiacim so zdravotným stavom pacienta s ohľadom na práve realizovaný
zdravotný výkon (princíp need-to-know),

•

mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rýchly prístup k vedecky relevantným
poznatkom súvisiacim 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,
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•

mať takú IT podporu, aby raz zadané údaje nebolo potrebné opäť zadávať a aby práca
s papierovými dokumentmi bola minimalizovaná len na zákonom vyžadovaný 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 služby,

•

mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti možnosť 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 žiadosti o
ošetrenie/vyšetrenie u PZS v SR,

•

mať možnosť vykázať poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako službu, 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,

•

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 zníženia administratívneho zaťaženia,

•

mať možnosť objednávať 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 nežiaducich 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 depistáže – s pozvaním konkrétnych
pacientov na preventívnu prehliadku zo spádového regiónu, ak nebola zrealizovaná, resp.
bola opomenutá,

•

mať prístup k informáciám o výskyte určitého liečiva v lekárňach,

•

mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve v zdravotníctve,

•

mať možnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu eHealth,
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•

mať k dispozícii nástroje na monitorovanie, hodnotenie a plánovanie ľudských zdrojov v
rámci poskytovanie ZS,

•

mať možnosť 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 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú napĺňané aj
prostredníctvom eHealth služieb v rámci informatizácie zdravotníctva, sú:
•

•

•

68

mať pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti infraštruktúru, ktorá pre zdravotníckych
pracovníkov PZS zabezpečí rýchlo dostupné a štruktúrované informácie o pacientovi:
-

o alergiách a ich prejavoch v minulosti,

-

o prekonaných infekčných ochoreniach,

-

o užívaní návykových látok,

-

o operáciách a úrazoch v minulosti,

-

o implantovaných zdravotníckych pomôckach a náhradách (kardiostimulátory, náhrady
kĺbov a iné),

-

o aktuálne užívaných liekoch, najmä antikoagulačnej, antidiabetickej, psychiatrickej
a hormonálnej medikácii a kontraceptívach,

mať rýchlo dostupný prístup k:
-

čitateľným, štruktúrovaným a autentickým údajom z ambulantnej karty pacienta (zdroj:
praktický lekár, stomatológ, špecialista, sestra, iný...),

-

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,
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-

cytologických a histopatologických vyšetrení,

-

ďalších vyšetrení,

•

mať možnosť realizovať požiadavku na odborné vyšetrenie pacienta v elektronickej podobe,

•

mať možnosť 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 možné 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 najbližšej osobe, ktorú možno kontaktovať (meno, priezvisko
a tel. číslo),

•

mať rýchly prístup k prehľadu dispenzárnej evidencie pacientov s následným manažmentom
liečby,

•

mať prístup k evidencii zrealizovaných 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 príslušníkmi s následnou
depistážou a vyšetrením možného rizika (napr. embólie v nižšom veku, IM v nižšom veku –
vrodené hypercholesterolémie a pod.),

•

potreba v systéme identifikovať a zhodnotiť genealogické väzby medzi príbuznými –
genealogický modul,

•

mať prístup/možnosť evidencie expozícií a rizík v pracovnom prostredí pacienta,

•

mať možnosť hlásenia nežiaducich účinkov liekov kompetentnému orgánu.

Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované iné
požiadavky Poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako tie na možné budúce
služby spojené s informatizáciou systému zdravotníctva v kontexte s eHealth.
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Zodpovednosť a úlohy vo vzťahu k zdravotníctvu
•

70

Poskytovateľ ambulantnej ZS, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný:
-

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,

-

poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a
na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť
poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,

-

prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie; to sa nevzťahuje na poskytovateľa,
ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie, obchodné
meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj
meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného
zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v
štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe,

-

umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; ak ide o zdravotnícke
zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj ordinačné
hodiny schválené samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať; to
sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby a na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na
žiadosť osoby; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a na poskytovateľa, ktorý je
držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku o rozsahu a
podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je
táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby,

-

bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby a na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe,
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-

zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na
viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie; to
sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

-

oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti,

-

viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby,

-

spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa
osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

-

zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a
prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na poskytovateľa,
ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby,

-

vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť, a doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom
povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

-

poskytovať Ministerstvu zdravotníctva SR údaje v rozsahu ustanovenom osobitným
predpisom,

-

povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované
informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo
mariť výkon dozoru podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je
držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,

-

uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého
je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom
Ministerstvom zdravotníctva SR,

-

vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis
potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov, ich cene a výške spoluúčasti
osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi;
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to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe,

•

•
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-

vykonávať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym
krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v
špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria a
poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť;
to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe,

-

vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe písomného poverenia vydaného úradom
pre dohľad v súlade s osobitným predpisom.

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, bezodkladne oznamovať prokurátorovi,
vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu
-

dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné
podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,

-

podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej
osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony
bola obmedzená,

-

opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom
na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie
bez súhlasu poskytovateľa; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom
licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej
povinný
-

preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste
ako v zdravotníckom zariadení,

-

poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam
zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby,
ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

-

zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
počas dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej
poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,

-

poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú
na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.
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Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný
-

vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú
zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá
nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v
príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú
starostlivosť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, osobe, ktorá nemá
podanú prihlášku a osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; to sa nevzťahuje na poskytovateľa,
ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby,

-

poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality
vo formáte určenom Ministerstvom zdravotníctva SR najneskôr do jedného
kalendárneho mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory kvality
hodnotené,

-

oznamovať k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci zdravotnej poisťovni, s ktorou má
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykonané preventívne
prehliadky v odbore zubné lekárstvo a preventívne prehliadky v odbore telovýchovné
lekárstvo; oznámenie musí mať písomnú formu a musí byť podpísané osobou, ktorej sa
preventívna prehliadka poskytla, alebo jej zákonným zástupcom; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby,

-

dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie
zdravotnej starostlivosti, ak taký zoznam zdravotná poisťovňa vytvorila; to sa
nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby a na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci
na tlačive predpísanom úradom pre dohľad každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti
osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky a úraz alebo
iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, pri
dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným
protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a
choroby z povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky; to sa
nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

-

povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu
vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im požadované informácie a súčinnosť
potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon
kontrolnej činnosti; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
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poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu
na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované informácie a súčinnosť potrebnú na
výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej
činnosti.

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný
-

vytvoriť a personálne zabezpečiť systém nepretržitej kontroly, riadenia a koordinácie síl
a prostriedkov záchrannej zdravotnej služby tak, aby na pokyn operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska bol pripravený zabezpečiť
plynulosť a nepretržitosť poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

-

zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie
záchrannej zdravotnej služby tak, aby bol zabezpečený výjazd ambulancie do jednej
minúty od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby; to neplatí pre výjazd ambulancie vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby,

-

zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
tak, aby od prijatia pokynu od koordinačného strediska alebo operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby bol vzlet ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby vykonaný ihneď, ako je to možné,

-

zriadiť stanicu záchrannej zdravotnej služby v sídle uvedenom v povolení na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

-

plniť pokyny koordinačného strediska a operačného strediska záchrannej zdravotnej
služby,

-

odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav,
do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo do
zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa pokynu operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska, ktoré je schopné
poskytnúť diagnostiku a liečbu nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú
starostlivosť, a zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bez
zbytočného odkladu nahlásila koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku
záchrannej zdravotnej služby ukončenie zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na
ďalší zásah,

-

odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby osobu,
ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, z jedného zdravotníckeho zariadenia ústavnej
zdravotnej starostlivosti do iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti,
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-

používať jednotné označenie staníc záchrannej zdravotnej služby, ambulancií záchrannej
zdravotnej služby a zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov
zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby,

-

viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich originál uchovávať 20 rokov od vykonania
zásahu,

-

používať vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby s platným osvedčením o
technickej spôsobilosti na prevádzku.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú definované
v rámci nasledujúcich právnych predpisov:

3.1.1.7

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Vyhláška č. 770/2004 ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti
Všeobecná charakteristika subjektu
Poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť:
•

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
povolenia,

•

fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe,

•

fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na
základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na
prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.
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Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný
stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín,
alebo žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu
osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ústavná
starostlivosť sa poskytuje aj na základe rozhodnutia súdu.
Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti po pominutí dôvodov ústavnej
starostlivosti, pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo na jej
vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu
odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú
starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.
V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ústavná pohotovostná služba. Ústavnú
pohotovostnú službu vykonávajú zdravotnícki pracovníci určení poskytovateľom na základe
pracovnoprávneho vzťahu a po vzájomnej dohode poskytovatelia poskytujúci špecializovanú
gynekologickú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť v
zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia
prevádzkovať ústavnú pohotovostnú službu.
Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:
•

nemocnica,

•

liečebňa,

•

dom ošetrovateľskej starostlivosti,

•

hospic,

•

prírodné liečebné kúpele,

•

zariadenie biomedicínskeho výskumu.

Nemocnica
V nemocnici sa nepretržite poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť, špecializovaná
zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiaca ambulantná zdravotná starostlivosť a lekárenská
starostlivosť v nemocničnej lekárni.
Za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v nemocnici sa považuje zdravotná starostlivosť
poskytnutá:
•
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vo všeobecnej nemocnici,
-

v nemocnici I. typu,

-

v nemocnici s poliklinikou I. typu,

-

v nemocnici s poliklinikou II. a III. typu,
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vo fakultnej nemocnici a fakultnej nemocnici s poliklinikou,

v špecializovanej nemocnici,
-

vo vysoko špecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú
starostlivosť,

-

v psychiatrickej nemocnici,

-

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú
starostlivosť,

-

v odbornom liečebnom ústave.

Vo všeobecnej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na pracoviskách rôznych
špecializačných odborov. V špecializovanej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná
starostlivosť prevažne v jednom špecializačnom odbore, prípadne aj v odboroch s ním
súvisiacich.
Liečebňa
V liečebni sa poskytuje špecializovaná zdravotná starostlivosť zameraná najmä na poruchy
zdravia chronického charakteru so zdĺhavým priebehom liečenia.
Za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v liečebni sa považuje zdravotná starostlivosť
poskytnutá:
•

v liečebni pre dlhodobo chorých,

•

v geriatrickom centre,

•

v psychiatrickej liečebni,

•

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť
nadväzujúcu na inú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo na ambulantnú zdravotnú
starostlivosť,

•

v sanatóriu.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti
V dome ošetrovateľskej starostlivosti sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť a
rehabilitácia osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť
poskytovanú lekárom vrátane zabezpečenia súvisiacej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so
zameraním na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou domu ošetrovateľskej
starostlivosti môže byť ošetrovateľský stacionár.
Hospic
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V hospici sa poskytuje zdravotná starostlivosť osobám s nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou
a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti. Cieľom zdravotnej
starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia týchto osôb
a stabilizácia ich zdravotného stavu. Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane
domácej starostlivosti v byte chorého.
Prírodné liečebné kúpele
V prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni sa poskytuje zdravotná starostlivosť
osobe na účely stabilizácie zdravotného stavu, regenerácie zdravia alebo prevencie chorôb.
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľnú liečebňu možno zriadiť len v mieste, kde bol uznaný
prírodný liečivý zdroj alebo boli vyhlásené klimatické podmienky na priaznivé liečenie.
Zariadenie biomedicínskeho výskumu
Zariadenie biomedicínskeho výskumu je určené na také poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
ktoré vedie k získavaniu a overovaniu nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských
poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na pacientovi a vyžaduje nepretržitý pobyt osoby
na lôžku presahujúci 24 hodín.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti spadajú v rámci
celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania
a prevádzky eHealth do kategórie výkonných procesov.
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

2.1.1

Podpora rozhodovania

2.1.2

Podpora individuálnej starostlivosti o zdravie

2.2.1

Podpora rozhodovania

2.2.2

Podpora individuálnej starostlivosti o zdravie

2.3.1

Riadenie zmluvných vzťahov

2.3.5.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.5.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.5.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

2.3.5.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.5.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.6.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.6.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.6.3

Poskytnutie výkonu terciárnej zdravotnej starostlivosti

2.3.6.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti
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ID

Názov procesu/podprocesu

2.3.6.5

Spracovania výkazov a hlásení

2.3.7.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.7.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.7.3

Poskytnutie výkonu následnej zdravotnej starostlivosti

2.3.7.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.7.5

Spracovanie výkazov a hlásení

3.2.1.1

Účtovanie paušálnych platieb zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.2

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.3

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti iným platcom

3.2.1.4

Hotovostné účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti

3.2.1.5

Opravy a riešenie chýb a kolíznych situácií pri vykazovaní a vyúčtovaní zdravotnej starostlivosti

4.1.1
Ochrana osobných údajov
Tabuľka 16 – Kategorizácia procesov poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
P. č.

Názov procesu

ID

1.

Realizácia zmluvných vzťahov s partnermi poskytovateľa

2.3.1

2.

Realizácia identifikácie a autentizácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.5.1

2.3.6.1

2.3.7.1
3.

Realizácia evidencie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.5.2

2.3.6.2

2.3.7.2
4.

Výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti

2.3.5.3

5.

Výkon poskytovania terciálnej zdravotnej starostlivosti

2.3.6.3

6.

Výkon poskytovania následnej zdravotnej starostlivosti

2.3.7.3

7.

Realizácia administrácie zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

2.3.5.4

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.5.5

9.

2.3.6.4

2.3.7.4
2.3.6.5

2.3.7.5
10.

Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení

11.

Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
občana
Tabuľka 17 – Zoznam interných procesov Poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti
12.

4.1.1

P. č.- poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
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Požiadavky organizácie na eHealth
Potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré budú napĺňané aj prostredníctvom
eHealth služieb v rámci informatizácie zdravotníctva, sú:
•

mať možnosť rýchlej a jednoznačnej identifikácie ošetrovanej osoby,

•

mať možnosť 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 možnosť zaznamenať, zálohovať, archivovať a opätovne využívať základné údaje
o ošetrovanej osobe,

•

mať možnosť využívať informačné a komunikačné technológie (telefón, mobil, fax, internet,
e-mail, ICQ, kopírky, ostatné) s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti,

•

mať k dispozícii spoľahlivý, rýchly a dôveryhodný kanál na výmenu dokumentov a výkazov
so ZP, NCZI, ÚDZS, MZ, ŠÚ, ÚVZ, prípadne s inými subjektmi v eHealth,

•

potreba prepojenia s inými PZS a laboratóriami na 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 súvisiacim so zdravotným stavom pacienta s ohľadom na práve realizovaný
zdravotný výkon (princíp need-to-know),

•

mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rýchly prístup k vedecky relevantným
poznatkom súvisiacim 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 vyžadovaný 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 služby,
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•

mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti možnosť 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 žiadosti o
ošetrenie/vyšetrenie u PZS v SR,

•

mať možnosť vykázať poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako službu, 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,

•

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 zníženia administratívneho zaťaženia,

•

mať možnosť objednávať 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 nežiaducich 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 depistáže – s pozvaním konkrétnych
pacientov na preventívnu prehliadku zo spádového regiónu, ak nebola zrealizovaná, resp.
bola opomenutá,

•

mať prístup k informáciám o výskyte určitého liečiva v lekárňach,

•

mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve v zdravotníctve,

•

mať možnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu eHealth,

•

mať k dispozícii nástroje na monitorovanie, hodnotenie a plánovanie ľudských zdrojov v
rámci poskytovanie ZS,

•

mať možnosť 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.

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

81

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

Potreby poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú
prostredníctvom eHealth služieb v rámci informatizácie zdravotníctva, sú:
•

•

•

napĺňané aj

mať pri poskytovaní ústavnej starostlivosti infraštruktúru, ktorá pre zdravotníckych
pracovníkov PZS zabezpečí rýchlo dostupné a štruktúrované informácie o pacientovi:
-

o alergiách a ich prejavoch v minulosti,

-

o prekonaných infekčných ochoreniach,

-

o užívaní návykových látok,

-

o operáciách a úrazoch v minulosti,

-

o implantovaných zdravotníckych pomôckach a náhradách (kardiostimulátory, náhrady
kĺbov, iné),

-

o aktuálne užívaných liekoch, najmä antikoagulačnej, antidiabetickej, psychiatrickej
a hormonálnej medikácii a kontraceptívach,

mať rýchlo dostupný prístup k:
-

čitateľným, štruktúrovaným a autentickým údajom z ambulantnej karty pacienta (zdroj:
praktický lekár, stomatológ, špecialista, sestra, a iný),

-

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 možnosť realizovať požiadavku na odborné vyšetrenie pacienta (Referral)
v elektronickej podobe,

•

mať možnosť organizovať konzílium aj s fyzicky vzdialenými špecialistami,

•

mať možnosť prístupu k obrazovým informáciám súvisiacim so zdravotným stavom
pacienta priamo z ambulancie elektronickou formou,
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•

mať k dispozícii informačný systém na tvorbu elektronického záznamu o vyšetrení pacienta
(EMR) v ktorom bude možné 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 najbližšej osobe, ktorú možno kontaktovať (meno, priezvisko,
adresu a tel. číslo),

•

mať k dispozícii informačný systém pre elektronické vedenie dokumentácie pacienta na
lôžku – 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
žiadanky 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 / možnosť evidencie expozícií a rizík v pracovnom prostredí pacienta,

•

pri ukončení hospitalizácie mať možnosť 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 možnosť elektronicky prezerať a následne
konzultovať s poisťovňou čakacie listiny, plánovať operačné výkony,

•

mať informačné prepojenie medzi zdravotnou záchrannou službou a príslušnými štruktúrami
v nemocnici (urgentný príjem, JIS, chirurgia, ...) už 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,

•

mať k dispozícii informačnú infraštruktúru, ktorá pre manažment PZS zabezpečí:
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-

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 lôžok,

-

informácie o potrebe zdrojov na určené obdobie,

-

hlásenie nežiaducich účinkov liekov kompetentnému orgánu,

-

systém sledovania kvality poskytovania ZS.

Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované iné
požiadavky Poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ako tie na možné budúce služby
spojené s informatizáciou systému zdravotníctva v kontexte s eHealth.
Zodpovednosť a úlohy vo vzťahu k zdravotníctvu
•

84

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný
-

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,

-

poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a
na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť
poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,

-

bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby;
to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe,

-

prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie; to sa nevzťahuje na poskytovateľa,
ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie, obchodné
meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj
meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného
zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v
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štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe,
-

umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; ak ide o zdravotnícke
zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj ordinačné
hodiny schválené samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať; to
sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe,

-

umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na
žiadosť osoby; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe,

-

informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku o rozsahu a
podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je
táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu,

-

bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti,

-

viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,

-

spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa
osobitného predpisu,

-

zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a
prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu,

-

vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť, a doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti,

-

poskytovať Ministerstvu zdravotníctva SR údaje v rozsahu ustanovenom osobitným
predpisom,

-

povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto
zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a
na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon
zákona; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom
samostatnej zdravotníckej praxe,

-

predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,
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-

uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého
je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom
Ministerstvom zdravotníctva SR,

-

vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe písomného poverenia vydaného úradom
pre dohľad v súlade s osobitným predpisom.

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, bezodkladne oznamovať prokurátorovi,
vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu
-

dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné
podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,

-

podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej
osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony
bola obmedzená,

-

prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno
zistiť alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou; to sa nevzťahuje na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

-

opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom
na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie
bez súhlasu poskytovateľa; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom
licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej
povinný
-

preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste
ako v zdravotníckom zariadení,

-

poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam
zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby,
ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

-

zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
počas dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej
poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,
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poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú
na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný
-

vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú
zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá
nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v
príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú
starostlivosť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, osobe, ktorá nemá
podanú prihlášku a osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

-

poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality
vo formáte určenom Ministerstvom zdravotníctva SR najneskôr do jedného
kalendárneho mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory kvality
hodnotené,

-

dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie
zdravotnej starostlivosti, ak taký zoznam zdravotná poisťovňa vytvorila; to sa
nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe,

-

oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci
na tlačive predpísanom úradom pre dohľad každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti
osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky a úraz alebo
iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, pri
dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným
protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a
choroby z povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky,

-

povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu
vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im požadované informácie a súčinnosť
potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon
kontrolnej činnosti; to sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej
povinný
-

poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu
na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované informácie a súčinnosť potrebnú na
výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej
činnosti.
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Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti sú definované
v rámci nasledujúcich právnych predpisov:

3.1.1.8

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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.

•

Vyhláška č. 770/2004 ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Poskytovatelia lekárenskej zdravotnej starostlivosti
Všeobecná charakteristika subjektu
Poskytovateľom lekárenskej zdravotnej starostlivosti môže byť fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Lekárenská starostlivosť zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov
s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok, poskytovanie odborných
informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri určovaní a sledovaní
liečebného postupu.
Lekárenská starostlivosť sa poskytuje:
•

v nemocničných lekárňach,

•

vo verejných lekárňach vrátane ich pobočiek,

•

vo výdajni zdravotníckych pomôcok,

•

vo verejných lekárňach zriadených ako výučbové základne.

Nemocničná lekáreň
Nemocničná lekáreň je neoddeliteľnou súčasťou zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho
ústavnú starostlivosť. Je určená na prípravu a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok
oddeleniam tohto zdravotníckeho zariadenia na základe objednávky.
Verejná lekáreň
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Verejná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane individuálnej prípravy liekov
verejnosti a zdravotníckemu zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak spĺňa požiadavky
na materiálne vybavenie, priestorové vybavenie a personálne obsadenie pracoviska
poskytujúceho lekárenskú starostlivosť v nemocničnej lekárni.
Verejná lekáreň vydáva zdravotníckemu zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti lieky a
zdravotnícke pomôcky na základe objednávky; je oprávnená účtovať cenu obchodného výkonu
lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.
Pobočka verejnej lekárne sa zriaďuje v obci, kde nie je verejná lekáreň. Môže poskytovať
lekárenskú starostlivosť v skrátenom ustanovenom týždennom pracovnom čase; nemusí
zabezpečovať individuálnu prípravu liekov a pohotovostnú lekárenskú starostlivosť.
Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Výdajňa zdravotníckych pomôcok je zariadenie poskytujúce lekárenskú starostlivosť určené na
výdaj zdravotníckych pomôcok. Výdajňou zdravotníckych pomôcok je aj výdajňa ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok, ktorá podľa lekárskeho poukazu vydáva, individuálne
zhotovuje, opravuje a upravuje len ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky, a výdajňa
audioprotetických zdravotníckych pomôcok, ktorá podľa lekárskeho poukazu vydáva,
individuálne zhotovuje, opravuje a upravuje len audioprotetické zdravotnícke pomôcky.
Verejná lekáreň zriadená ako výučbová základňa
Za verejnú lekáreň zriadenú ako výučbová základňa sa považuje lekáreň, ktorá popri
poskytovaní lekárenskej starostlivosti umožňuje aj pravidelnú praktickú časť vysokoškolského
vzdelávania v lekárenskom povolaní na základe dohody uzatvorenej podľa osobitného predpisu.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Úlohy a funkcie vykonávané poskytovateľmi lekárenskej zdravotnej starostlivosti spadajú v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR a v rámci budovania
a prevádzky eHealth do kategórie výkonných procesov.
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

2.1.1

Podpora rozhodovania

2.1.2

Podpora pri individuálnej starostlivosti o zdravie

2.2.1

Podpora rozhodovania

2.2.2

Podpora pri komunitnej starostlivosti o zdravie

2.3.1

Riadenie zmluvných vzťahov

2.3.8.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.8.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.8.3

Poskytnutie výkonu lekárenskej zdravotnej starostlivosti
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ID

Názov procesu/podprocesu

2.3.8.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.8.5

Spracovanie výkazov a hlásení

3.2.1.1

Účtovanie paušálnych platieb zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.2

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.3

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti iným platcom

3.2.1.4

Hotovostné účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti

3.2.1.5

Opravy a riešenie chýb a kolíznych situácií pri vykazovaní a vyúčtovaní zdravotnej starostlivosti

4.1.1
Ochrana osobných údajov
Tabuľka 18 – Kategorizácia procesov poskytovateľov lekárenskej zdravotnej starostlivosti

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít Poskytovateľov lekárenskej zdravotnej starostlivosti.
P. č.

Názov procesu

ID

1.

Realizácia zmluvných vzťahov s partnermi poskytovateľa

2.3.1

2.

Realizácia identifikácie a autentizácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.8.1

3.

Realizácia evidencie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.8.2

4.

Výkon poskytovania lekárenskej zdravotnej starostlivosti

2.3.8.3

5.

Realizácia administrácie zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

2.3.8.4

6.

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.8.5

7.

Vedenie a prevádzkovanie verejnej lekárne

2:3.8.2

8.

Prevádzkovanie výdajne zdravotníckych pomôcok

9.

Zabezpečenie výkonu lekárenskej pohotovostnej služby

2.3.8.2

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
4.1.1
občana
Tabuľka 19 – Zoznam interných procesov poskytovateľov lekárenskej zdravotnej starostlivosti
10.

P. č.- poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
Potreby poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ktoré budú napĺňané aj prostredníctvom
eHealth služieb v rámci informatizácie zdravotníctva, sú:
•

mať nástroje na jednoznačnú identifikáciu poistenca, príslušného PZS a predpísanej
položky,

•

mať rýchly a bezpečný prístup k centrálnej databáze receptov s využitím služieb verejného
úložiska,
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•

mať možnosť bezpečne komunikovať s ostatnými PZS a ZP a vymieňať si súbory podpísané
ZEP,

•

mať možnosť poskytovať nové lekárenské služby využitím moderných informačných
a komunikačných technológií (napr. cez NZP),

•

existencia histórie liekovej terapie a pacienta a možnosť autorizovaného prístupu k tejto
histórii v rámci eMedikácie,

•

mať prístup k potrebným údajom z Electronic Data Set (ďalej aj ako „EDS“),

•

nastaviť akreditačný a certifikačný proces pre IS lekární tak, aby IS neumožňoval neetické a
nezákonné činnosti,

•

poskytnúť PZS prístup k informácii o prítomnosti určitého liečivá v konkrétnej lekárni,

•

mať možnosť hlásenia nežiaducich účinkov liekov kompetentnému orgánu.

Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované iné
požiadavky Poskytovateľov lekárenskej zdravotnej starostlivosti ako tie na možné budúce
služby spojené s informatizáciou systému zdravotníctva v kontexte s eHealth.
Zodpovednosť a úlohy vo vzťahu k zdravotníctvu
•

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný
-

viesť verejnú lekáreň osobne alebo prostredníctvom určeného odborného zástupcu s
výnimkou verejnej lekárne zriadenej ako výučbová základňa,

-

utvoriť a používať systém zabezpečovania kvality liekov a zdravotníckych pomôcok,

-

prevádzkovať lekáreň alebo výdajňu zdravotníckych pomôcok podľa zákona o liekoch
a zdravotníckych pomôckach,

-

zabezpečiť výdaj základného sortimentu liekov a zdravotníckych pomôcok do 24 hodín;
ak ide o individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku, do siedmich dní; táto lehota
neplynie v dňoch pracovného pokoja,

-

poskytovať odborné informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri
určovaní a sledovaní liečebného postupu,

-

zabezpečiť nákup základného sortimentu len od výrobcov registrovaných liekov alebo
povolených liekov a od veľkodistribútorov, ktorí majú povolenie Ministerstva
zdravotníctva SR,
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-

bezodkladne pozastaviť výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky, stiahnuť liek alebo
zdravotnícku pomôcku z obehu alebo pozastaviť jej použitie v prevádzke po nariadení
štátnym ústavom kontroly liečiv,

-

zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby nariadenej farmaceutom
samosprávneho kraja,

-

postupovať pri príprave, uchovávaní a kontrole hromadne pripravovaných liekov a
individuálne pripravovaných liekov podľa ustanovení Slovenského liekopisu a
Slovenského farmaceutického kódexu,

-

umožniť výkon štátneho dozoru oprávneným osobám a umožniť im vstup do priestorov,
kde sa vykonáva lekárenská starostlivosť; na ich požiadanie zabezpečiť predloženie
požadovanej dokumentácie, poskytnúť potrebné vysvetlenie a predložiť vzorky liekov v
množstve potrebnom na kontrolu,

-

uzavrieť ku dňu začatia činnosti zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
iným osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti,

-

používať čiarový kód EAN),

-

uchovávať osobitné lekárske predpisy a osobitné objednávky desať rokov,

-

zaslať každoročne evidenciu o vydaní liekov obsahujúcich omamné látky a
psychotropné látky II. skupiny; evidenciu zasielať farmaceutovi samosprávneho kraja a
regionálnemu veterinárnemu lekárovi,

-

zastaviť poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak prestane spĺňať určené podmienky,

-

vydávať len hromadne vyrábané lieky, ktoré sú registrované alebo ich používanie
povolilo Ministerstvo zdravotníctva SR, hromadne pripravované lieky a individuálne
pripravované lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na
trh podľa osobitných predpisov,

-

vydávať bez lekárskeho predpisu len lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky
predpis,

-

oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja celozávodné dovolenky alebo iné prekážky
prevádzkovania lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok,

-

oznámiť do 30 dní po skončení štvrťroka Národnému centru zdravotníckych informácií
v Bratislave údaje o počte a sortimente liekov a zdravotníckych pomôcok vydaných bez
lekárskeho predpisu s uvedením kódu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, počtu balení a
predajnej ceny lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

-

viesť kusovú evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,
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-

vyberať od pacientov úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti vo výške podľa osobitného predpisu,

-

oznámiť do 30 dní po skončení štvrťroka Národnému centru zdravotníckych informácií
v Bratislave údaje o počte a sortimente liekov a zdravotníckych pomôcok vydaných
nemocničnou lekárňou alebo verejnou lekárňou pre vlastné alebo zmluvné zariadenie
ústavnej zdravotnej starostlivosti s uvedením kódu lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
počtu balení a v prípade vlastnej nemocničnej alebo vlastnej verejnej lekárne o výdajnej
cene lieku alebo zdravotníckej pomôcky, alebo v prípade zmluvnej nemocničnej alebo
zmluvnej verejnej lekárne o predajnej cene lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

-

vyberať od pacientov úhradu za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky
čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri zachovaní
ustanoveného pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta.

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je ďalej povinný
-

zabezpečiť odbornému zástupcovi materiálne, personálne a prevádzkové podmienky na
plnenie povinností plynúce z poskytovania lekárenskej starostlivosti,

-

zabezpečiť, aby všetky priestory verejnej lekárne, v ktorých sa nachádzajú lieky, liečivá,
pomocné látky a zdravotnícke pomôcky, boli v čase prevádzkových hodín prístupné len
odborným pracovníkom verejnej lekárne a v čase mimo prevádzkových hodín boli
uzamknuté a neumožňovali vstup osobám, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť, bez
súhlasu odborného zástupcu alebo ním písomne povereného zamestnanca s odbornou
spôsobilosťou,

-

určiť pracovnú náplň zamestnancom verejnej lekárne podľa návrhu odborného zástupcu,

-

zabezpečiť, aby objednávanie, príjem, kontrolu, uchovávanie, prípravu a výdaj liekov a
zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a
vedenie príslušnej evidencie riadil odborný zástupca,

-

bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja skončenie pracovného pomeru
odborného zástupcu a prerušiť poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej
lekárni až do vydania nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti poskytovateľov lekárenskej zdravotnej starostlivosti sú definované
v rámci nasledujúcich právnych predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 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.
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Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdravotnícki pracovníci
Všeobecná charakteristika subjektu
Zdravotnícky pracovník vykonáva súbor pracovných činností pri:
•

poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

•

ochrane zdravia ľudí,

•

lekárskej posudkovej činnosti,

•

zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,

•

výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej
posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Podľa etického kódexu zdravotníckeho pracovníka je poslaním zdravotníckeho pracovníka
vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom
k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied
a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.
Medzi všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka patria:
•

Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie
jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu
od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.

•

Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať
a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť,
rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie,
morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.

•

Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

•

Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností
profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.

•

Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu
zdravotníckeho pracovníka.
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Podľa zákona sa zdravotnícki pracovníci delia do nasledovných kategórií:
•

lekár,

•

zubný lekár,

•

sestra,

•

pôrodná asistentka,

•

laborant,

•

asistent,

•

technik,

•

iný zdravotnícky pracovník.

Zdravotnícki pracovníci sú združení v príslušných zdravotníckych komorách.
Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Vzhľadom na široko zadefinovaný rámec rozpätia vysokoúrovňovej analýzy neboli v tejto štúdii
identifikované a analyzované procesy zdravotníckych pracovníkov v systéme poskytovania
zdravotnej starostlivosti o občana SR v kontexte infomatizácie spojenej s eHealth. Zdravotnícki
pracovníci realizujú procesy samotného výkonu alebo podpory a redizajn týchto procesov nie je
v zábere tejto štúdie uskutočniteľnosti.
Zoznam interných procesov entity
Vzhľadom na široko zadefinovaný rámec rozpätia vysokoúrovňovej analýzy neboli v tejto štúdii
identifikované a analyzované procesy zdravotníckych pracovníkov v systéme poskytovania
zdravotnej starostlivosti o občana SR v kontexte infomatizácie spojenej s eHealth. Zdravotnícki
pracovníci realizujú procesy samotného výkonu alebo podpory a redizajn týchto procesov nie je
v zábere tejto štúdie uskutočniteľnosti.
Požiadavky zdravotníckych pracovníkov na eHealth
Medzi potreby zdravotníckych pracovníkov na budúce služby informatizácie systému
zdravotníctva spojené s eHealth patrí:
•

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:
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•

•

•

-

ku štandardom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

-

k liekopisu a k vedomostným systémom liekových interakcií, nežiaducich účinkov
a kontraindikácií,

-

k najlepším postupom pri liečbe napr. bežných ale aj zriedkavých ochorení,

-

k špecializovaným vedomostným bázam podľa svojho odborného zamerania,

-

do registra príslušných komôr kategórií zdravotníckych pracovníkov,

-

do registra podujatí príslušných komôr kategórií zdravotníckych pracovníkov,

-

do elektronickej knižnice.

Mať zabezpečenú komunikáciu s vnútorným prostredím u poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti prostredníctvom komunikačného nástroja, resp. inou formou:
-

telefonicky,

-

informačným systémom PZS,

-

e-mailom/instant messagingom,

-

intranetom,

-

konzíliom.

Mať zabezpečenú komunikáciu s externým prostredím prostredníctvom komunikačného
nástroja, resp. inou formou:
-

telefonicky,

-

EHR,

-

e-mailom, faxom, scanovaním,

-

internetom,

-

konzíliom,

-

prenosom výsledkov vyšetrení, vrátane obrazovej dokumentácie,

-

zdieľaním kalendára s kolegami, odosielajúcimi lekármi.

Mať možnosť vzdelávať sa prostredníctvom:
-
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-

eLearningu,

-

elektronických knižníc,

-

katalógu štandardných diagnostických a terapeutických postupov,

-

konferencií/telekonferencií/videokonferencií,

•

Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve v zdravotníctve.

•

Mať možnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu eHealth.

•

Mať možnosť rýchleho prístupu k štandardom vzdelávania a podmienkam účasti na
odbornom vzdelávaní a príprave

Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované iné
požiadavky zdravotníckych pracovníkov ako tie na možné budúce služby spojené s
informatizáciou systému zdravotníctva v kontexte s eHealth.
Zodpovednosť a úlohy vo vzťahu k zdravotníctvu
Zdravotnícky pracovník je povinný:
•

poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený
jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby
ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,

•

sústavne sa vzdelávať,

•

oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene
údajov,

•

vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a s etickým kódexom.

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Povinnosti mlčanlivosti môže
zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný
na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti zdravotných pracovníkov sú definované v rámci nasledovných
právnych predpisov:
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•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti,... zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súvisiace dokumenty:
•

Etický kódex zdravotníckych pracovníkov.

3.1.1.10 Zdravotné poisťovne
Všeobecná charakteristika subjektu
Postavenie zdravotných poisťovní, podmienky na vykonávanie verejného zdravotného
poistenia, činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie ustanovuje zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky založená
na účely verejného zdravotného poistenia na základe povolenia na vykonávanie verejného
zdravotného poistenia. Na zdravotné poisťovne sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak zákon č.
581/2004 Z. z. neustanovuje inak.
Obchodné meno zdravotnej poisťovne musí obsahovať označenie „zdravotná poisťovňa, a. s.“.
Iné osoby nesmú vo svojom obchodnom mene používať toto slovné spojenie alebo jeho preklad.
Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať inú činnosť ako jej určuje zákon č. 581/2004 Z. z. Iná
osoba ako zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať verejné zdravotné poistenie.
Organizačná štruktúra a systém riadenia zdravotnej poisťovne musí zabezpečovať riadne a
bezpečné vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa je povinná v
rámci svojej organizačnej štruktúry zriadiť útvar vnútornej kontroly a túto vnútornú kontrolu
efektívne vykonávať.
V súčasnosti na Slovensku pôsobí 5 zdravotných poisťovní
•
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•

Spoločná zdravotná poisťovňa a.s.,

•

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.,

•

Apollo zdravotná poisťovňa a.s.,

•

Union zdravotná poisťovňa a.s.

Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam externých procesov, ktorých je subjekt vlastníkom v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budovania a
prevádzky eHealth.
ID

Názov procesu/podprocesu

2.1.2

Podpora pri individuálnej starostlivosti o zdravie

2.3.1

Riadenie zmluvných vzťahov

2.3.2.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.2.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.3.9

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.4.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.4.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.5.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.5.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.6.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.6.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.7.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.7.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.3.8.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

2.3.8.5

Spracovanie výkazov a hlásení

2.4.1

Monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva

3.2

Financovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti

3.2.1.1

Účtovanie paušálnych platieb zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.2

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti ZP

3.2.1.5

Opravy a riešenie chýb a kolíznych situácií pri vykazovaní a vyúčtovaní zdravotnej starostlivosti

3.2.2.1

Evidencia poistenca a jeho príslušnosť ku ZP

3.2.2.2

Spracovanie výkazov a hlásení paušálnych platieb

3.2.2.3

Spracovanie výkazov a hlásení úkonov ZP

3.2.2.4

Uhrádzanie úkonov v rámci zdravotnej starostlivosti

3.2.2.5

Vykazovanie

3.2.3.1

Administrácia medzištátnych zmlúv – Slovák v cudzine

3.2.3.2

Administrácia medzištátnych zmlúv – cudzinec na Slovensku

3.2.3..3

Administrácia zmluvného poistenia
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ID

Názov procesu/podprocesu

3.2.3.4

Administrácia komerčných produktov

4.1.1
Ochrana osobných údajov
Tabuľka 20 – Kategorizácia procesov zdravotnej poisťovne

ID – identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu starostlivosti o zdravie občana SR
Zoznam interných procesov entity
Doleuvedená tabuľka znázorňuje zoznam interných procesov prebiehajúcich v rámci
vykonávania jednotlivých aktivít zdravotnej poisťovne:
P. č.

Názov procesu

1

Výkon administrácie identifikačných údajov prijímateľov na všetkých úrovniach
zdravotnej starostlivosti

ID

Administrácia a spracovanie výkazov a hlásení o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti na všetkých úrovniach

2

2.3.2.1

2.3.4.1

2.3.5.1

2.3.6.1

2.3.7.1

2.3.8.1

2.3.2.5

2.3.3.9

2.3.4.5

2.3.5.5

2.3.6.5

2.3.7.5

3

Spracovanie údajov z monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva

2.4.1

4

Spracovanie výkazov a hlásení paušálnych platieb na úrovni ZP

3.2.2.2

5

Spracovanie výkazov a hlásení úkonov ZP na úrovni ZP

3.2.2.3

6

Interné spracovanie údajov pre následné vykazovanie financovania starostlivosti
o zdravie

3.2.2.5

7

Výkon administrácie medzištátnych zmlúv

3.2.3.1

8

Výkon administrácie zmluvného poistenia

3.2.3..3

9

Výkon administrácie komerčných produktov

3.2.3..4

10

Činnosti súvisiace s dodržiavaním štandardov pri ochrane osobných údajov
poistenca

4.1.1

3.2.3.2

11
Spracovanie výkazov ako vstup pre riadenie rezortu zdravotníctva
Tabuľka 21 – Zoznam interných procesov zdravotnej poisťovne

P. č.- poradové číslo, ID – väzba na identifikačné číslo procesu v rámci procesného zoznamu
starostlivosti o zdravie občana SR
Požiadavky organizácie na eHealth
Medzi potreby zdravotnej poisťovne na budúce služby informatizácie systému zdravotníctva
spojené s eHealth patria:
•

Odborné potreby:
-

100

Mať k dispozícii spoľahlivý, rýchly a dôveryhodný kanál na výmenu dokumentov s
PZS, NCZI, ÚDZS, MZ, ŠÚ, prípadne s inými subjektmi v eHealth.
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-

V súlade s pripravovaným systémom EESSI Európskej komisie umožniť ZP
elektronizáciu výstupov (= vstupy pre ÚDZS) pre SED na základe budúceho Akčného
plánu k zavedeniu EESSI v SR, s tým že pripravované nariadenie Európskej komisie
nadobudne účinnosť k 1.1.2010.

-

Potreba existencie návrhu národnej stratégie napojenia dotknutých inštitúcií na Access
Point v SR.

-

Pre efektívne fungovanie zdravotných poisťovní zabezpečiť čo najvyššiu validitu a
úplnosť dát o jej poistencoch, platiteľoch a určení platiteľa poistného v celom intervale
poistenia poistenca v jeho príslušnej zdravotnej poisťovni.

-

Za týmto účelom majú zdravotné poisťovne potrebu prístupu k údajom, na základe
ktorých je možné 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
(poistencov, platiteľov poistného, PZS).

-

Potreba identifikácie, autorizácie a autentizácie pacienta a PZS v procese poskytovania
zdravotnej starostlivosti – príslušnosť pacienta k ZP, miesto, čas a dĺžka poskytnutia ZS.
PZS má možnosť vykázať zdravotnej poisťovni poskytnutie zdravotnej starostlivosti a
požadovať úhradu len v prípade, v ktorom došlo k identifikácii a autentizácii pacienta v
mieste a čase poskytnutia (okrem definovaných výnimiek).

-

Potreba realizácie preskripcie v takej forme, aby minimalizovala interakcie a
kontraindikácie, neoprávnenú preskripciu (napr. vystavovanie receptov neoprávnenými
osobami, falšovanie receptov), nadmernú spotrebu liekov u jednotlivých pacientov
(napr. z dôvodu nekoordinovaného procesu predpisovania viacerými PZS).

-

Potreba zdieľania informácii o zdravotnom stave pacienta, výsledkoch diagnostického
procesu (napr. SVaLZ) a poskytnutej zdravotnej starostlivosti jednotlivými PZS s
cieľom zvýšiť efektivitu poskytovania ZS (odstránenie duplicitných vyšetrení).

-

Potreba existencie efektívneho systému objednávania ďalšej zdravotnej starostlivosti z
dôvodu koordinácie liečby viacerými PZS (vystavovanie požiadaviek na ďalšie
vyšetrenia a ošetrenia napr. žiadanky na laboratórne vyšetrenia, vyšetrenia
špecializovaným lekárom, a pod.)

-

Potreba zjednodušenia a urýchlenia schvaľovacej a povoľovacej procedúry, urýchlenie
poskytnutia zdravotnej starostlivosti v prípadoch podliehajúcich predchádzajúcemu
súhlasu zdravotnej poisťovne.

-

Potreba ľahko dostupnej informácie o aktuálne hospitalizovaných poistencoch.

-

Potreba spracovaných, schválených a pre PZS dostupných štandardizovaných
diagnostických a liečebných postupov.

systému
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-

Potreba zjednodušenia a urýchlenia predkladania výkazov o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti.

-

Potreba zjednocovania kódovania, redukcie počtu chýb vo vykazovaní poskytnutej
zdravotnej starostlivosti.

-

Potreba elektronickej fakturácie vykázanej zdravotnej starostlivosti medzi PZS
a zdravotnou poisťovňou, bez nutnosti používať papierové médium.

-

Umožniť revíznym pracovníkom zdravotnej poisťovne (lekár, farmaceut) elektronický
prístup k zdravotnej dokumentácii poistenca, k výsledkom realizovaných vyšetrení,
k EHR a pod.

-

Potreba prístupu k výskytu jednotlivých nozologických jednotiek ochorení v porovnaní s
celosvetovými štatistikami za účelom optimalizácie siete a vytvorenia minimálnej 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 možnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu eHealth.

Zhrnuté potreby vo vzťahu k okoliu:
-

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 Živnostenského registra Ministerstva vnútra SR.

-

Mať prístup do registra uchádzačov o zamestnanie.

-

Možnosť zdravotných poisťovní informovať poistencov a platiteľov o ich povinnostiach
voči zdravotnej poisťovni.

Potreby pre príjem a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie:
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Mať možnosť on-line overiť si na ÚDZS korektnosť prihlášky na zdravotné poistenie,
t.j. že v danom čase nie je žiaden konflikt s inou prihláškou.

Potreby pre príjem poistného na verejné zdravotné poistenie:
-

Prijímať, identifikovať a vymáhať platby poistného aj v elektronickej podobe.

-

Prijímať 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 živnostenskými úradmi.

-

Mať elektronické prepojenie s centrálnymi registrami verejnej správy.

Potreby pre uplatňovanie si nárokov na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:
-

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 nedbanlivého konania tretej osoby).

-

Mať elektronické prepojenie s centrálnymi registrami verejnej správy.

Potreby pre vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného:
-

Mať možnosť sprostredkovať sprístupnenie zdravotných informácií poistenca (zo
zdravotnej dokumentácie aj zo subjektívnych zdrojov) v laicky čitateľnej forme
poistencovi s možnosťou interaktívnej konzultácie s revíznym lekárom poisťovne.

-

Mať možnosť efektívne elektronicky komunikovať s platiteľmi poistného.

-

Mať možnosť poskytnúť poistencovi overiť interaktívne (on-line) informácie o
možnostiach plánovanej zdravotnej starostlivosti.

-

Mať možnosť realizovať transparentný on-line manažment čakacích listín súvisiacich s
plánovanou zdravotnou starostlivosťou.

Potreby pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti:
-

Mať elektronické prepojenie s centrálnymi registrami verejnej správy.
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-

Mať rýchly prístup k výsledkom analýz stavu a vplyvov na zdravotný stav populácie a
iných poskytovaných služieb ÚVZ.

-

Mať možnosť efektívne monitorovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

-

Mať rýchly prístup k informáciám z hodnotení dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Potreby pre uhrádzanie výdavkov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť:
-

Mať možnosť 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 možnosť poskytnúť on-line konzultáciu finančných ako aj odborných súvislostí pri
poskytovaní finančne náročnej zdravotnej starostlivosti.

Potreby pre zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu:
-

Mať možnosť prístupu k zdravotnej dokumentácii poistenca, ktorého poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti navrhuje zaradiť na dispenzarizáciu.

-

Mať možnosť poskytnúť on-line konzultáciu finančných ako aj odborných súvislostí pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti poistencom zdravotnej poisťovne, ktorí sú zaradení
na dispenzarizáciu.

Potreby pre vykonávanie kontrolnej činnosti:
-

Mať prístup k akútnym výkonom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré boli
poskytnuté poistencovi zdravotnej poisťovne s minimálnym časovým odstupom od
samotného poskytnutia (optimálne online).

-

Mať možnosť pružnej elektronickej komunikácie s PZS pri procese plánovania a
schvaľovania efektívnej zdravotnej starostlivosti.

-

Mať možnosť prístupu k zdravotnej dokumentácii vedenej poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti o poistencoch zdravotnej poisťovne.

-

Mať možnosť 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.
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Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované iné
požiadavky zdravotných poisťovní ako tie na možné budúce služby spojené s informatizáciou
systému zdravotníctva v kontexte s eHealth.
Zodpovednosť a úlohy vo vzťahu k zdravotníctvu
Zdravotná poisťovňa v rámci systému poskytovania zdravotnej starostlivosti o občana SR plní
nasledovné úlohy:
•

prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov
verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,

•

vydáva európske preukazy zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,

•

prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie, prerozdeľuje poistné a uplatňuje na úrade
nárok na poistné, nárok na úrok z omeškania, nárok na nedoplatok z ročného zúčtovania
poistného, ktorý jej vyplýva z osobitného predpisu,

•

uplatňuje na úrade nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý jej vyplýva z osobitného predpisu,

•

poskytuje iným zdravotným poisťovniam a poistencom informácie podľa osobitného
predpisu,

•

vykonáva poradenskú činnosť pre poistencov a platiteľov poistného,

•

uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

•

uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť,

•

zaraďuje poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedie zoznam takýchto poistencov; návrh
na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie,

•

vykonáva kontrolnú činnosť,

•

vykonáva analýzu predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka,

•

vymáha pohľadávky na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávky za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť a pohľadávky vyplývajúce z prerozdelenia poistného podľa
osobitného predpisu na základe právoplatného rozhodnutia úradu,

•

poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje podľa osobitného
predpisu,
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•

poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených
osobitným predpisom,

•

vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa môže:
•

uzatvárať zmluvy o individuálnom zdravotnom poistení za podmienok ustanovených
osobitným predpisom,

•

na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v odôvodnených prípadoch obstarať u výrobcu
liekov alebo u veľkodistribútora liekov lieky ustanovené všeobecne záväzným právnym
predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR; zdravotná poisťovňa je povinná
obstaraný liek dodať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a u výrobcu zdravotníckych
pomôcok alebo u veľkodistribútora zdravotníckych pomôcok zdravotnícke pomôcky
ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo
zdravotníctva SR; zdravotná poisťovňa je povinná obstaranú zdravotnícku pomôcku dodať
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,

•

sprostredkovať poistencovi individuálne zdravotné poistenie v inej poisťovni, ak sama túto
činnosť nevykonáva,

•

financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Zdravotná poisťovňa je povinná v stanovách:
•

upraviť vzťahy medzi predstavenstvom zdravotnej poisťovne, dozornou radou zdravotnej
poisťovne a útvarom vnútornej kontroly,

•

rozdeliť a upraviť pôsobnosť a zodpovednosť zdravotnej poisťovne na účely ochrany pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti zdravotných poisťovní sú definované v rámci nasledujúcich právnych
predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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.
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•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

3.1.1.11 Slovenská zdravotnícka univerzita
Všeobecná charakteristika subjektu
Slovenská zdravotnícka univerzita je právnym nástupcom Slovenskej postgraduálnej akadémie
medicíny. Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu
pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.
Slovenská zdravotnícka univerzita má v súčasnosti štyri fakulty:
•

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava,

•

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Bratislava,

•

Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava,

•

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica.

Zapojenie entity do procesov zdravotníctva
Vzhľadom na široko zadefinovaný rámec rozpätia vysokoúrovňovej analýzy neboli v tejto štúdii
identifikované a analyzované procesy z Slovenskej zdravotníckej univerzity v systéme
poskytovania zdravotnej starostlivosti o občana SR v kontexte infomatizácie spojenej s eHealth.
Slovenská zdravotnícka univerzita realizuje procesy, ktorých redizajn nie je v zábere tejto štúdie
uskutočniteľnosti.
Zoznam interných procesov entity
Vzhľadom na široko zadefinovaný rámec rozpätia vysokoúrovňovej analýzy neboli v tejto štúdii
identifikované a analyzované procesy z Slovenskej zdravotníckej univerzity v systéme
poskytovania zdravotnej starostlivosti o občana SR v kontexte infomatizácie spojenej s eHealth.
Slovenská zdravotnícka univerzita realizuje procesy, ktorých redizajn nie je v zábere tejto štúdie
uskutočniteľnosti.
Požiadavky organizácie na eHealth
Medzi požiadavky Slovenskej zdravotníckej univerzity na eHealth patrí:
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•

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 umožnený prístup k týmto zdrojom.

•

Potreba dištančného vzdelávania.

•

Mať prístup k plánovaným eHealth aplikáciám tak, aby bolo možné 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 možnosť podieľať sa na pilotných implementáciách eHealth v rámci vedeckovýskumnej činnosti.

•

Mať materiálno-technické zabezpečenie (vrátane IT) na takej úrovni, aby bolo možné
zabezpečiť výučbu na modernej úrovni.

•

Mať včasné informácie o trendoch v rozvoji medicíny aj eHealth.

•

Potreba úzkej spolupráce s PZS pri praktickej výučbu (aj v oblasti eHealth), najmä s FN.

•

Mať k dispozícii anonymizované / pseudonymizované EHR dáta pre potreby výučby.

•

Mať k dispozícii telemedicínske aplikácie v eHealth pre potreby výučby.

•

Mať napojenie a prístup na ďalšie centrálne eHealth služby.

•

Mať k dispozícii nástroje na zdieľanie znalostí a skúseností.

•

Mať k dispozícii informácie o platnej legislatíve v zdravotníctve.

•

Mať možnosť vyjadriť sa k obsahu a rozsahu eHealth.

Ostatné požiadavky organizácie
V časovom intervale spracovania tejto štúdie uskutočniteľnosti neboli identifikované iné
požiadavky Slovenskej zdravotníckej univerzity ako tie na možné budúce služby spojené s
informatizáciou systému zdravotníctva v kontexte s eHealth,
Zodpovednosť a úlohy vo vzťahu k zdravotníctvu
Slovenská zdravotnícka univerzita zabezpečuje:
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•

pregraduálne vzdelávanie študentov v akreditovaných odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná
asistencia, verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, rádiologická technika,

•

inštitucionálne ďalšie vzdelávanie, ktoré vyplýva zo zákona č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády
SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, v súlade so
Smernicou EÚ č. 93/16/EC,

•

doktorandské štúdium v desiatich študijných odboroch,

•

kontinuálne medicínske vzdelávanie a kontinuálny profesijný rozvoj,

•

zabezpečuje preškoľovanie, doplňovanie a preskúšavanie vedomostí o vlastnostiach,
účinkoch a zaobchádzaní s prekurzormi omamných a psychotropných látok,

•

zabezpečuje vedeckú prípravu odborných pracovníkov v určených vedných odboroch
medicínskych vied.

Slovenská zdravotnícka univerzita garantuje:
•

ako rezortná vzdelávacia inštitúcia celoštátne, ako aj v rámci Európskej únie, špecializačné
štúdium v medicíne a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, v zmysle platných
legislatívnych noriem SR a EÚ,

•

vydáva osvedčenia o rovnocennosti kvalifikačných dokladov o špecializácií získaných v SR,
vo vzťahu k EÚ v zmysle nariadenia vlády č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
pracovníkov v zdravotníctve,

•

v zmysle citovaného nariadenia vlády univerzita zaraďuje pracovníka v zdravotníctve do
špecializačného štúdia,

•

garantuje odbornú prípravu stredných zdravotníckych škôl a zabezpečuje vydávanie učebníc
pre stredné zdravotnícke školy a odborné časopisy pre ďalšie vzdelávanie lekárov,
farmaceutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská zdravotnícka univerzita vykonáva:
•

vedeckovýskumnú činnosť prostredníctvom Vedecko-výskumnej základne SZU,

•

akreditačnú a certifikačnú činnosť,

•

činnosť Národných referenčných centier s celoslovenskou pôsobnosťou,

•

prevádzkuje činnosť Slovenského centra orgánových transplantácií,
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podnikateľskú činnosť s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, vedeckovýskumnú
činnosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zlepšenie materiálno-technického vybavenia
univerzity ako aj na krytie nákladov z podnikateľskej činnosti.

Slovenská zdravotnícka univerzita sa podieľa:
•

podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy,

•

na integrácií slovenskej lekárskej vedy do Európskeho výskumného priestoru a podporuje
vedecké projekty riešené s podporou EÚ, NIH, americko-slovenskej spolupráce vo vede a
technológiách, Agentúry na podporu vedy a techniky a iných grantových agentúr. Prispieva
k naplneniu nových štátnych programov a objednávok zameraných na prevenciu a liečbu
najzávažnejších chorôb slovenskej populácie.

Slovenská zdravotníctva univerzita poskytuje:
•

svoje služby najmä nasledovným kategóriám pracovníkov v zdravotníctve - lekár, zubný
lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent, technik, iný zdravotnícky
pracovník a iný odborný pracovník v zdravotníctve,

•

zdravotnú starostlivosť v spolupráci
vedeckovýskumnými pracoviskami,

•

knižničné a informačné služby a vykonáva nakladateľskú a vydavateľskú činnosť.

s

poprednými

domácimi

a

zahraničnými

Slovenská zdravotnícka univerzita spolupracuje:
•

s vysokými školami na Slovensku a v zahraničí, pracoviskami Slovenskej akadémie vied,
slovenskými a zahraničnými výskumnými inštitúciami, úradmi verejného zdravotníctva,
výskumnými a zdravotníckymi zariadeniami,

•

s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami,
sociálnymi zariadeniami a zariadeniami tretieho sektora.

Súvisiace dokumenty a legislatíva
Hlavné oblasti pôsobnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity sú definované v rámci
nasledujúcich právnych predpisov:
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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.

•

Nariadenie vlády SR č. 324/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR č.
742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, č. 322/2006 Z.
z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti v znení neskorších predpisov.
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•

Smernica Rady 93/16/EHS a v zmysle aktuálnej Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2005/36/ES.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých.

3.1.2

Subjekty s priradenou skupinou 2 zapojené do systému starostlivosti o zdravie
občana v SR

3.1.2.1

Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky je vrcholný orgán výkonnej moci. Vláda spoločne rozhoduje o
návrhoch zákonov, o nariadeniach vlády, o programe vlády a jeho plnení, o zásadných
opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR, o návrhoch štátneho rozpočtu
a štátneho záverečného účtu, o medzinárodných zmluvách SR, o zásadných otázkach vnútornej
a zahraničnej politiky, o podaní návrhu zákona NR SR alebo iného závažného opatrenia na
verejnú diskusiu, o tom, že požiada o vyslovenie dôvery, o udelení amnestie vo veciach
priestupkov, o výmene a odvolávaní štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom,
o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.
Úrad vlády SR sa organizačne členení na:
•

Kancelária predsedu vlády,

•

Kancelária podpredsedu vlády,

•

Kancelária zboru poradcov,

•

Kancelária vedúceho úradu vlády,

•

Kancelária vedúceho služobného úradu,

•

Osobný úrad,

•

Sekcia vládnej legislatívy,

•

Sekcia kontroly a boja proti korupcii,

•

Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti,

•

Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci,

•

Sekcia ľudských práv a menšín,

•

Riadiaci orgán pre operačný program Informatizácia spoločnosti,
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•

Odbor vládnej agendy,

•

Tlačový a informačný odbor,

•

Odbor zahraničných vzťahov a protokolu,

•

Odbor informatiky a elektronických služieb,

•

Ekonomický odbor,

•

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti štátu,

•

Kancelária Bezpečnostnej rady SR,

•

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.

Vláda SR sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva a jej
uskutočňovaní prostredníctvom jednotlivých rezortov, ktoré do tejto politiky zasahujú v
rozmedzí svojej pôsobnosti vyplývajúcej z ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne
záväzných predpisov.
Vo vybraných bodoch Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z augusta 2006 sa
v oblasti zdravotníctva vláda SR zaväzuje, že:
•

zabezpečí, aby verejné výdavky na zdravotníctvo vyjadrené % z HDP mali rastúcu
tendenciu a rešpektovali princíp približovania sa k vyspelým štátom Európskej únie,

•

sa zasadí za zlepšenie podmienok pre prácu zdravotníckych pracovníkov a ich sústavné
vzdelávanie,

•

presadí obnovenie rajonizácie u pediatrov, všeobecných lekárov, gynekológov a
stomatológov, so zachovaním slobodného výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
občanom,

•

bude presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorení,

•

podporí realizáciu celospoločensky najdôležitejších preventívnych programov,

•

presadí komplexný program starostlivosti o deti a starších občanov,

•

zabezpečí zachovanie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre
všetkých občanov,

•

zamedzí nekontrolovanému a neefektívnemu rozširovaniu siete zdravotníckych kapacít.
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Národná rada Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom
Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je
odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov.
Pôsobnosť Národnej rady SR je určená jej ústavným postavením v systéme výkonu moci. Člení
sa na:
•

pôsobnosť v oblasti zákonodarstva,

•

pôsobnosť v oblasti kontroly,

•

pôsobnosť v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky.

Národná rada SR prerokúva a uznáša sa na ústave, ústavných zákonoch, ostatných zákonoch a
kontroluje, ako sa dodržiavajú. Svojimi právnymi normami realizuje vzťahy vznikajúce vo
všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života Slovenskej republiky.
Kreačná pôsobnosť Národnej rady SR znamená právo vytvárať vlastné orgány, štátne orgány a
spolupôsobiť pri tvorbe iných štátnych orgánov. V súlade s uvedeným:
•

volí a odvoláva v tajnom hlasovaní predsedu a podpredsedov Národnej rady SR,

•

zriaďuje a ruší svoje výbory, osobitné kontrolné výbory a komisie, určuje ich počty, volí a
odvoláva ich predsedov a členov,

•

zákonom zriaďuje a ruší ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,

•

volí kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR a generálneho prokurátora SR,

•

volí a odvoláva iných funkcionárov,

•

ak to ustanoví zákon NR SR v rámci vymedzenej pôsobnosti plní v systéme zdravotníctva
nasledujúce úlohy:
-

na návrh vlády SR volí a odvoláva členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou,

-

zákonmi a nariadeniami kreuje respektíve upravuje činnosti jednotlivých organizácii v
systéme zdravotníctva.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Pre oblasť zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti, liekovej politiky, financovania
zdravotníckych zariadení a zdravotného poistenia bol v rámci NR SR zriadený Výbor NR SR
pre zdravotníctvo. Výbor svoju činnosť zameriava na prerokúvanie návrhov zákonov a
medzinárodných zmlúv, rokovanie o zásadných otázkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja
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Slovenskej republiky, o kapitole Ministerstva zdravotníctva SR, o rozpočtoch verejnoprávnych
inštitúcií Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne. Spolupracuje s
orgánmi verejnej správy a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy.

3.1.2.3

Prezident Slovenskej republiky
Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním
zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho
svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.
Právomoci prezidenta, ktoré sa týkajú aj oblasti zdravotníctva:

3.1.2.4

•

zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy,
s tým, že dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej
republiky alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov,

•

podpisuje zákony,

•

vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich
riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu,

•

vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a
ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon,

•

môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť
vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie

•

môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od
doručenia schváleného zákona,

•

podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o
závažných politických otázkach.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť
financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Ministerstvo je aj
ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a
pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených
osobitnými zákonmi.
Ministerstvo financií SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky:
•
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•

pri sumarizácii účtovných závierok rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte
zdravotníctva,

•

na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného
poistenia.

Ministerstvo financií SR spracováva informácie o financovaní zdravotnej starostlivosti v rámci
rezortu zdravotníctva a v rámci zdravotných poisťovní. Tieto informácie obsahujú rozpočet
verejnej správy, ktorý sa skladá zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu ostatných zložiek verejných
financií a informačná databáza o financovaní zdravotných poisťovní.

3.1.2.5

Daňová správa
Daňové orgány sú:
•

Daňové riaditeľstvo SR, ktorého súčasťou je 8 pracovísk umiestnených v krajských
mestách,

•

Daňové úrady a Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.

Daňového riaditeľstvo SR vykonáva nasledovné činnosti:
•

zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov daňovými orgánmi a navrhuje
ich zmeny,

•

vykonáva dohľad nad činnosťou daňových úradov a ukladá opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov,

•

vykonáva kontrolu dodržiavania práv a povinností daňových subjektov a vykonáva štátny
dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu a za
týmto účelom je oprávnené vstupovať do prevádzkových priestorov daňových subjektov
alebo prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier,

•

rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom a obciam v
daňovom konaní,

•

rozhoduje v daňovom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a obcí a
preskúmava právoplatné rozhodnutia daňových úradov a obcí mimo odvolacieho konania,

•

rozhoduje o povolení obnovy konania alebo nariaďuje obnovu konania, ak v daňovom
konaní rozhodovalo v poslednom stupni,

•

rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom v správnom
konaní podľa osobitného predpisu a v rozsahu podľa osobitného predpisu,

•

oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v
súvislosti s porušovaním osobitných predpisov,
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•

vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných
zmlúv na základe poverenia Ministerstva financií SR,

•

informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných
predpisoch.

Daňový úrad podľa predmetu činnosti:
•

3.1.2.6

vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu a to najmä:
-

evidenciu a registráciu daňových subjektov,

-

evidovanie daňových príjmov,

-

daňovú kontrolu,

-

daňové exekučné konanie.

•

rozhoduje v daňovom konaní podľa osobitného predpisu,

•

rozhoduje v správnom konaní,

•

kontroluje vyberanie správnych poplatkov a vymáha ich podľa osobitného predpisu,
vykonáva správu a evidenciu súdnych poplatkov,

•

informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,

•

oznamuje podozrenia zo spáchania daňových trestných činov,

•

vykonáva štátny dozor,

•

vykonáva prevádzkovanie daňového informačného systému,

•

zabezpečuje spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami.

Colná správa
Orgány štátnej správy v colnej oblasti tvorí Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Colné
riaditeľstvo SR, Colný úrad a Colný kriminálny úrad, pričom Colnú správu SR tvorí Colné
riaditeľstvo SR, Colné úrady a Colný kriminálny úrad.
Colná správa dohliada na dodržiavanie právnych noriem, špeciálnych noriem, ďalších
všeobecne záväzných noriem a medzinárodných dohôd, ktoré zaručujú vykonávanie obchodnej
politiky, finančnej politiky, poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v jednaní s tretími
krajinami a vykonáva preventívne opatrenia pri nelegálnom dovoze, vývoze a tranzite tovaru.
Práca colnej správy zahŕňa:
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•

implementáciu colnej politiky, colných formalít, colných sadzobníkov,

•

nomenklatúrnu klasifikáciu tovaru,

•

vymeriava výšku cla, zisťuje a určuje pôvod tovaru,

•

vedie štatistiku obchodu s tretími stranami (colná štatistika) a štatistiku obchodu medzi
štátmi Európskej únie (Intrastat),

•

hodnotenie, výber a spravovanie nepriamych daní (spotrebných daní z minerálneho oleja,
alkoholu, vína, tabaku a tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a plynu),

•

zisťovanie miery zodpovednosti páchateľov porušujúcich právne normy (napr. zákon č.
301/2005 Z. z. Trestného poriadku),

•

plnenie úloh stanovených špeciálnou normou (napr. zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Colná správa Slovenskej republiky zabezpečuje v kontexte systému zdravotníctva okrem iných
úloh aj:

3.1.2.7

•

úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu drog, rádioaktívnych
látok a iných nebezpečných materiálov a ich prekurzorov v súvislosti s ich dovozom,
vývozom alebo tranzitom,

•

úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie a kontrolu obrany
Slovenskej republiky, výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl, koordináciu činností a
kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri
príprave na obranu Slovenskej republiky, koordináciu obranného plánovania, zabezpečenie
nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, koordináciu vojenskej letovej
premávky s civilnou letovou premávkou, vojenské spravodajstvo, civilnú službu.
Ministerstvo obrany SR spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky:
•

pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva,

•

pri príprave na obranu,

•

pri riadení rezortných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V pôsobnosti Ministerstva obrany SR sú tri vojenské nemocnice:
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•

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok,

•

Nemocnica Ministerstva obrany SR,

•

Letecká vojenská nemocnica Košice.

V pôsobnosti Ministerstva obrany SR sú tiež tri polikliniky, ktoré patria pod Ústrednú vojenskú
nemocnicu SNP Ružomberok:
•

Poliklinika Ministerstva obrany SR,

•

Vojenská poliklinika Trenčín,

•

Vojenská poliklinika veliteľstva Ministerstva obrany SR Sliač.

Ďalej má ministerstvo vo svojej gescii vojenské zdravotnícke zariadenia:
•

Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka,

•

Vojenský kúpeľný ústav Piešťany,

•

Vojenské klimatické kúpele Tatranské Matliare.

Pod Ministerstvo obrany SR spadajú aj vojenské zotavovne zamerané na poskytovanie
rekreačnej starostlivosti:
•

Vojenské zdravotnícke zariadenia, Hotel Tatranské Zruby,

•

VZ a hotel Zemplínska Šírava,

•

VZ a hotel Smrekovica.

V rámci štruktúry Ministerstva obrany SR pôsobí Veliteľstvo vojenského zdravotníctva.
Úlohou vojenského zdravotníctva je:
•

zabezpečovať plnenie úloh zdravotníckeho zabezpečenia ozbrojených síl pri obrane
suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky a v mierových misiách a operáciách,

•

poskytovať každodennú ambulantnú starostlivosť profesionálnym vojakom a ďalším
skupinám klientov,

•

plniť úlohy zdravotníckeho zabezpečenia ozbrojených síl a obyvateľstva spojené s ochranou
zdravia,

•

zabezpečovať opatrenia zdravotnej starostlivosti v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií
ozbrojených síl.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra SR je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia,
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
občianske preukazy, evidenciu obyvateľov, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a
hasičskú ochranu, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických
osôb, o ktorých to ustanoví zákon, povoľovanie verejných zbierok, pre koordináciu výkonu
štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej
správy, pre automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy a pre Hasičský a
záchranný zbor.
Ministerstvo vnútra SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky:
•

pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva,

•

pri riadení rezortných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky patrí Nemocnica s poliklinikou
Ministerstva vnútra SR.

3.1.2.9

Koordinačné stredisko
Koordinačné stredisko zriaďuje obvodný úrad v sídle kraja na plnenie úloh integrovaného
záchranného systému na území kraja.
Koordinačné stredisko:
•

zabezpečuje príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 112,

•

spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní a zabezpečuje činnosť súvisiacu s
poskytnutím pomoci v tiesni,

•

zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a
telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami záchrannej zdravotnej služby a s
Ministerstvom zdravotníctva SR; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby tak s operačným strediskom, ktoré je určené,

•

vypracúva plán poskytovania pomoci,

•

vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému a ich zásahových obvodoch,

•

vedie prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, využiteľných na účely poskytovania pomoci v tiesni,

•

vedie dokumentáciu a evidenciu činností integrovaného záchranného systému,
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•

vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,

•

spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských
životov v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode,

•

vyžaduje prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pomoc záchranných
zložiek integrovaného záchranného systému z iného kraja, ak na zásah nepostačujú vlastné
sily a prostriedky; v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže o pomoc požiadať
priamo iné koordinačné stredisko,

•

vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov súvisiacich s tiesňovým volaním a uchováva
ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči,

•

zabezpečuje odovzdanie tiesňového volania z iného štátu pracovisku na príjem tiesňového
volania v štáte, odkiaľ bolo tiesňové volanie vyslané.

Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti alebo v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti:
•

zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby
alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,

•

vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy
súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach,

•

podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe
rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov.

3.1.2.10 Úrad civilnej ochrany
Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú prijímané na znižovanie rizík ohrozenia a určovanie
postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Spočívajú najmä v
organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb, v poskytovaní
predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb, ale tiež v organizovaní a zabezpečovaní
hlásnej a informačnej služby, poskytovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, v
zabezpečovaní a vykonávaní ukrytia a evakuácie, vykonávaní protiradiačných, protichemických
a protibiologických opatrení, organizovaní, riadení a vykonávaní prípravy na civilnú ochranu.
Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok je problematika, ktorá zahŕňa
protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia, ktoré sa plánujú a vykonávajú v
závislosti od druhu mimoriadnej udalosti a rozsahu ohrozenia v procese havarijného plánovania.
Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sú:
•

monitorovanie územia,

•

varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,
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•

evakuácia a ukrytie osôb,

•

regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,

•

prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť,

•

individuálna ochrana osôb,

•

hygienická očista osôb,

•

dekontaminácia terénu, budov a materiálu,

•

zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorí nemôžu skončiť pracovnú činnosť a nachádzajú
sa v oblasti ohrozenia,

•

likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,

•

profylaxia,

•

zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív,

•

veterinárne opatrenia,

•

opatrenia na zabezpečenie záchranných.

3.1.2.11 Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR je ústredným orgánom štátnej správy pre
dráhy a dopravu na dráhach, cestnú dopravu, kombinovanú dopravu, pozemné komunikácie,
vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu, civilné letectvo, pošty, telekomunikácie,
ozbrojené zbory v doprave a železničné vojsko.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva
SR pri riadení rezortných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
V pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sú:
•

dve nemocnice Železníc Slovenskej republiky s poliklinikou v Bratislave a v Košiciach,

•

dve polikliniky vo Zvolene a v Žiline.

3.1.2.12 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo.
Ministerstvo spravodlivosti SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri riadení
rezortných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Spolupracujú aj pri zriaďovaní etickej
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komisie na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
osobám, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach Zboru
väzenskej a justičnej stráže.
Do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR patrí Nemocnica pre obvinených a odsúdených v
Trenčíne. Nemocnica sa zapája do medzinárodnej spolupráce na projekte Svetovej
zdravotníckej organizácie Zdravie vo väzeniach.

3.1.2.13 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
základné, stredné a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a pre štátnu
starostlivosť o telesnú kultúru a mládež.
Ministerstvo školstva SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR:
•

pri vypracúvaní koncepcií prípravy žiakov a študentov na stredných a vysokých školách
zdravotníckeho zamerania,

•

pri pedagogickom riadení stredných zdravotníckych škôl,

•

pri koncipovaní vedeckovýskumnej činnosti a návrhov štátnych programov vedy a techniky,

•

pri koordinácii spolupráce medzi pracoviskami vysokých škôl a výskumno-vývojovej
základne v zdravotníctve,

•

v oblasti zdravotného zabezpečenia telesnej kultúry.

3.1.2.14 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloveneskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredným orgánom štátnej správy
Slovenskej republiky pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, zamestnanosti, kolektívneho
vyjednávania, miezd a iných odmien za prácu, sociálneho zabezpečenia, sociálnoprávnej
ochrany detí a mládeže, starostlivosti o rodinu a pre ďalšie veci sociálnej politiky.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva
SR:
•

pri vypracúvaní koncepcií zdravotnej politiky, štátnej rodinnej politiky a sociálnej pomoci,

•

pri vypracúvaní koncepcií a príprave návrhov právnych predpisovo upravujúcich
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

•

pri zabezpečovaní posudkovej činnosti,

•

v rámci činnosti Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť.
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3.1.2.15 Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia. Sociálna
poisťovňa monitoruje zdravotný stav obyvateľstva v súvislosti so sledovaním informácií pre
posudkovú činnosť. Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na
lekársku posudkovú činnosť nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a úrazového
poistenia.
Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia so zreteľom na účelné vynakladanie
prostriedkov na nemocenské poistenie zahŕňa kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu
ošetrujúcim lekárom a kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného
poistenca.
Sociálna poisťovňa teda získava a spracúva informácie od poskytovateľov zdravotných služieb,
údaje z lekárskej posudkovej činnosti, z činnosti komisií a z výsledkov kontrol liečebného
režimu.

3.1.2.16 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu
životného prostredia vrátane:
•

ochrany prírody a krajiny,

•

vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich
racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,

•

ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,

•

ekologických aspektov územného plánovania,

•

odpadového hospodárstva,

•

posudzovania vplyvov na životné prostredie,

•

zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného
monitoringu,

•

geologického výskumu a prieskumu,

•

ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín,

•

geneticky modifikovaných organizmov.

Ministerstvo životného prostredia SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR:
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•

pri Centre pre chemické látky a prípravky, na hodnotení rizík existujúcich chemických látok
pre život a zdravie ľudí a životné prostredie,

•

pri hodnotení biocídneho výrobku, biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia
účinných látok pre biocídne výrobky.

•

pri tvorbe priestorových informácií podľa bodu 5. „Ľudské zdravie a bezpečnosť“ a 6.
„Verejné a štátne služby“ prílohy č. III Smernice EP a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007,
ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve
(Inspire)

3.1.2.17 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky
pre:
•

poľnohospodárstvo,

•

lesné hospodárstvo,

•

pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,

•

závlahové systémy a odvodňovacie systémy,

•

veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,

•

rastlinolekársku starostlivosť,

•

plemenársky dozor,

•

rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,

•

poľovníctvo,

•

potravinárstvo a potravinový dozor.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR:
•

pri Centre pre chemické látky a prípravky pri hodnotení biocídneho výrobku, biocídnych
výrobkov s nízkym rizikom a hodnotenia účinných látok pre biocídne výrobky,

•

pri Implementácii európskej stratégie zdravia a vývoja detí a dorastu v SR,

•

v oblasti kontrol zdravotnej neškodnosti potravín,

•

na tvorbe a aktualizácii Potravinového kódexu Slovenskej republiky.
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3.1.2.18 Národný bezpečnostný úrad
Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných
skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis.
Na úseku elektronického podpisu, ktorý je povinný pre vedenie zdravotnej dokumentácie,
Národný bezpečnostný úrad:
•

plní funkciu ústredného orgánu štátnej správy pre elektronický podpis,

•

je prevádzkovateľom koreňovej certifikačnej autority,

•

certifikuje bezpečné produkty pre elektronický podpis,

•

vykonáva akreditáciu certifikačných autorít,

•

podporuje štátne orgány pri zavádzaní elektronického podpisu.

3.1.2.19 Slovenská informačná služba
Informačná služba je štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach
ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu v rozsahu vymedzenom
zákonom.
Slovenská informačná služba v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR:
•

upravuje a vykonáva štátnu správu na úseku zdravotníctva v pôsobnosti Slovenskej
informačnej služby,

•

plní úlohu organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej informačnej
službe,

•

spravuje sieť zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, po
dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR, ak ide o zaradenie zdravotníckeho zariadenia do
siete zdravotníckych zariadení, a po vyjadrení Ministerstva zdravotníctva SR, ak ide o
vyradenie zdravotníckeho zariadenia zo siete zdravotníckych zariadení.

3.1.2.20 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na
ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
Úrad na ochranu osobných údajov ďalej:
•

priebežne sleduje stav ochrany osobných údajov pacientov, registráciu zdravotníckych
informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch,
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•

odporúča prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v
informačných systémoch,

•

kontroluje spracúvanie osobných údajov v zdravotníckych informačných systémoch,

•

vykonáva registráciu zdravotníckych informačných systémov a zabezpečuje sprístupnenie
stavu registrácie,

•

podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov.

3.1.2.21 Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej
štatistiky.
Štatistický úrad SR spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a ďalšími organizáciami z
rezortu zdravotníctva:
•

pri zostavovaní programu zisťovaní,

•

pri vytváraní, zverejňovaní a správe štatistických klasifikácií, číselníkov a registrov,

•

pri vypracovávaní analýz zdravotníckych charakteristík.

3.1.2.22 Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre verejné obstarávanie a
koncesné obstarávanie.
Úrad najmä:
•

riadi štátnu politiku verejného obstarávania a koncesného obstarávania,

•

vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a koncesným obstarávaním,

•

vyhlasuje prepočty finančných limitov pre nadlimitné metódy verejného obstarávania do
slovenskej meny,

•

vydáva Vestník verejného obstarávania,

•

pripravuje programy odbornej prípravy a preškoľovania pre účely odbornej spôsobilosti na
verejné obstarávanie,

•

vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb,
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•

pre účely verejného obstarávania vedie evidenciu o podnikateľoch, ktorí preukázali
spôsobilosť na uzatváranie zmlúv vo verejnom obstarávaní,

•

metodicky usmerňuje
obstarávania,

•

ukladá pokuty za porušenie zákona podľa osobitného predpisu,

•

vymáha peňažné pokuty,

•

rozhoduje o námietkach účastníkov verejného obstarávania podaných proti postupu
obstarávateľa,

•

podáva návrhy súdom na určenie neplatnosti zmlúv, ktoré boli uzavreté v rozpore so
zákonom o verejnom obstarávaní,

•

plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.

účastníkov

procesu

verejného

obstarávania

a

koncesného

Spolupracuje v Ministerstvom zdravotníctva SR a jednotlivými organizáciami v jeho pôsobnosti
pri obstarávaní majetku, tovaru a zdravotníckych pomôcok podľa zákona o verejnom
obstarávaní.

3.1.2.23 Vyššie územné celky
Vyšší územný celok je samosprávny kraj. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
Na úseku zdravotnej starostlivosti samosprávny kraj:
•

utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,

•

je súčinný na preventívnych programoch,

•

zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa
zdravotníctva,

•

zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej spôsobilosti projektov biomedicínskeho
výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a
zabezpečuje jej činnosť,

•

schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti,

•

zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej spôsobilosti projektov biomedicínskeho
výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a
zabezpečuje jej činnosť,
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•

schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti,

•

vedie register zdravotníckych zariadení,

•

zriaďuje polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu,

•

vydáva povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych
zariadeniach, medzi ktoré patrí ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a
ambulancie v zariadení sociálnych služieb, špecializované zariadenie ambulantnej
starostlivosti, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, dialyzačné stredisko,
poliklinika, samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
nemocnica I. typu, nemocnica s poliklinikou I. typu, nemocnica s poliklinikou II. typu,
liečebňa pre dlhodobo chorých, hospic, geriatrické centrum, psychiatrická liečebňa,
psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí
a zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,

•

vydáva rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia,

•

vydáva rozhodnutia o zrušení povolenia,

•

vyznačuje zmeny údajov v povolení,

•

pri zániku ambulancie lekár samosprávneho kraja preberá do úschovy zdravotnú
dokumentáciu a zabezpečuje jej odovzdanie novému poskytovateľovi

•

zabezpečuje zastupovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom pri
dočasnom pozastavení povolenia a v prípade potreby,

•

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,

•

rozhoduje o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe
v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania
zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia,

•

sleduje minimálnu sieť zdravotníckych zariadení, prehodnocuje ju v dvojročných
intervaloch a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami a
zabezpečuje jej doplnenie,

•

určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a lekára na vykonanie prieskumu
zdravotnej spôsobilosti na základe vyžiadania príslušnej územnej vojenskej správy zo
zdravotníckeho zariadenia, ktoré je v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako
subjekt hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu,

•

spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy
zdravotníctva na obranu štátu,
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•

zriaďuje, zakladá a spravuje stredné zdravotnícke školy,

•

schvaľuje poplatky za prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

•

vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

•

ukladá pokuty a iné sankčné opatrenia za porušenie zákonných povinností poskytovateľa,

•

prešetruje rozhodnutia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

•

môže financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov rozpočtu
samosprávneho kraja,

•

lekár samosprávneho kraja podáva návrhy Slovenskej zdravotníckej univerzite na zaradenie
zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, alebo povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia do špecializačného štúdia podľa príslušného špecializačného
odboru a na základe jeho žiadosti,

•

lekár samosprávneho kraja vydáva súhlas na vydanie lieku s obsahom omamnej látky
lekárňou aj mimo kraja v ktorom bol lekársky predpis vystavený, ak liek s obsahom
omamnej látky nie je k dispozícii v kraji, v ktorom nebol lekársky predpis vystavený.

Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho
kraja a sestru samosprávneho kraja, ktorých vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho
kraja so súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR. Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na
úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej
asistencie.
Na úseku ošetrovateľstva samosprávny kraj:
•

kontroluje dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich ošetrovateľskú starostlivosť,

•

kontroluje vedenie ošetrovateľskej zdravotnej dokumentácie,

•

vykonáva metodickú a koncepčnú činnosť,

•

podporuje rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti, komunitnej starostlivosti a
samostatného výkonu sesterského povolania a povolania pôrodnej asistentky.

Na úseku humánnej farmácie samosprávny kraj:
•

koordinuje a odborne usmerňuje činnosti na úseku humánnej farmácie,

•

vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne
zdravotníckych pomôcok,
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•

vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti,

•

schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne
zdravotníckych pomôcok,

•

organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s
príslušnou stavovskou organizáciou,

•

vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a
podáva návrhy na uloženie pokuty orgánu štátnej správy,

•

v spolupráci s orgánom štátnej správy určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a
zdravotníckych pomôcok v prípade vydania rozhodnutia o zrušení povolenia,

•

kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok v spolupráci s
orgánom štátnej správy,

•

zabezpečuje informovanosť 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,

•

rieši podnety a sťažnosti,

•

zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej správy, týkajúcich sa humánnej
farmácie a účelnej farmakoterapie,

•

vykonáva štátnu správu na úseku omamných a psychotropných látok,

•

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na území samosprávy,

•

posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok a v prípade zistenia
strát oznamuje túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní,

•

oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o
omamných a psychotropných látkach,

•

farmaceut samosprávneho kraja podáva návrhy Slovenskej zdravotníckej univerzite na
zaradenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, alebo povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do špecializačného štúdia podľa príslušného
špecializačného odboru a na základe jeho žiadosti.

3.1.2.24 Mestá a obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
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Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a
o potreby jej obyvateľov.
Na úseku zdravotnej starostlivosti mestá a obce:
•

sú súčinné na preventívnych programoch,

•

plnia opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Úradom verejného zdravotníctva
SR alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

•

spolupracujú s Úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného
zdravotníctva pri plnení ich úloh a poskytovať im údaje a informácie, ktoré majú k
dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať,

•

zriaďujú ambulancie vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v
zariadeniach sociálnych služieb,

•

zriaďujú špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a
nemocníc s poliklinikou I. typu a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

•

schvaľujú ordinačné hodiny neštátneho zdravotníckeho zariadenia,

•

môžu financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov svojich
rozpočtov.

Mestá, obce a VÚC sú majiteľmi niektorých zdravotníckych zariadení, najmä nemocníc a
polikliník a teda poskytujú zdroje na ich financovanie. Ich rozpočty obsahujú kapitálové
výdavky na dostavbu a obnovu nemocní alebo na splácanie prístrojov.

3.1.2.25 Národná transfúzna služba Slovenskej republiky
Národná transfúzna služba SR funguje ako sieť špecializovaných pracovísk zameraných na
odber krvi a následnú produkciu krvných liekov a krvných prípravkov.
Národná transfúzna služba plní nasledujúce úlohy:
•

má na starosti komplexnú produkciu krvných prípravkov v podmienkach maximálnej
efektívnosti,

•

zabezpečuje hemoterapiu najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme a
snaží sa o dosiahnutie národnej sebestačnosti v jej produkcii,

•

snaží sa zabezpečiť, aby krv a jej zložky vykazovali v rámci krvného transfúzneho reťazca
vo všetkých regiónoch SR porovnateľnú kvalitu a bezpečnosť,

•

vo svojich centrách realizuje odbery krvi,
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•

v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje aj tzv. výjazdové odbery do
terénu, ktoré realizuje pomocou svojich mobilných výjazdových jednotiek,

•

stará sa o to, aby pri odbere, spracovaní, distribúcii a využití krvi a jej zložiek bola
zabezpečená ochrana zdravia verejnosti a účinná prevencia prenosu infekcií,

•

vedie Národný register darcov krvi v Slovenskej republike.

V súčasnosti tvoria Národnú transfúznu službu pracoviská:
•

NTS Bratislava Ružinov,

•

NTS Bratislava Kramáre,

•

NTS Banská Bystrica,

•

NTS Košice,

•

NTS Martin,

•

NTS Nitra,

•

NTS Nové Zámky,

•

NTS Poprad,

•

NTS Prešov,

•

NTS Trenčín,

•

NTS Trnava,

•

NTS Žilina.

3.1.2.26 Slovenské centrum orgánových transplantácií
Slovenské centrum orgánových transplantácií je národným koordinátorom transplantácií v
Slovenskej republike.
Má na starosti:
•

vedenie Národného transplantačného registra, čo je čakacia listina, register darcov a
príjemcov orgánov,

•

vedenie registra osôb, ktoré odmietli darovať po smrti orgány (tzv. register nedarcov),
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centrálne imunogenetické laboratórium, ktoré vykonáva: imunologické a imunogenetické
vyšetrenia pacientov v čakacej listine, darcov orgánov a iných pacientov. Vykonáva
referenčnú činnosť v oblasti stanovenia antigénov a aliel.

Transplantácie orgánov sa vykonávajú v regionálnych transplantačných centrách:
•

Transplantačné centrum – FNsP Bratislava, nemocnica Kramáre,

•

Transplantačné centrum – Národný ústav srdcových chorôb, Bratislava,

•

Transplantačné centrum – FN Martin,

•

Transplantačné centrum – Rooseweltova nemocnica, Banská Bystrica,

•

Transplantačné centrum – FN Košice,

•

Detské kardiocentrum, Bratislava.

3.1.2.27 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby bolo zariadené Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky. Operačné stredisko je základnou zložkou integrovaného záchranného
systému. Operačné stredisko je pracoviskom s chránenými priestormi s osobitným režimom
ochrany údajov zabezpečujúce príjem a spracúvanie tiesňového volania prichádzajúceho na
linku 155, koordináciu, riadenie a kontrolu všetkých zložiek záchrannej zdravotnej služby a
komunikáciu a súčinnosť s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky:
•

riadi, koordinuje a vyhodnocuje činnosť záchrannej zdravotnej služby tak, aby sa
zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,

•

zabezpečuje technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií s
poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej
starostlivosti a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,

•

zabezpečuje odbornú prípravu svojich zamestnancov,

•

zabezpečuje dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizáciu odozvy na tiesňové
volanie vrátane zvukového záznamu,

•

uchováva dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie
vrátane zvukového záznamu 20 rokov odo dňa ich vzniku,

•

podieľa sa v spolupráci s koordinačným strediskom na koordinovanom postupe na účely
poskytovania zdravotnej starostlivosti pri nehode s hromadným postihnutím osôb,
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•

zabezpečiť na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti materiálno-technické vybavenie,
jeho vyhovujúci stav, úplnosť, kontrolu expirácie a dopravu na miesto zásahu pri
odstraňovaní následkov nehody s hromadným postihnutím osôb,

•

vydáva pokyn poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na vykonanie zásahu na území
Slovenskej republiky, ak je to nevyhnutné.

V jednotlivých krajoch Slovenskej republiky zriadené krajské operačné strediská záchrannej
zdravotnej služby, so sídlom na Obvodných úradoch, ktoré zabezpečujú činnosti súvisiace s
riadením a koordinovaním záchrannej zdravotnej služby na území kraja tak, aby bola
zabezpečená jej plynulosť, dostupnosť a nepretržitosť.

3.1.2.28 Komory
Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom
území Slovenskej republiky. Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť
upraví vnútorným predpisom komory.
Komora plní najmä tieto základné úlohy:
•

združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,

•

chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

•

poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického
poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

•

sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi
štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho
povolania,

•

zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho
povolania,

•

rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami
vyplývajúcimi z tohto zákona,

•

vedie zoznam svojich členov,

•

vedie register zdravotníckych pracovníkov (ďalej aj ako „register“) podľa príslušného
zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,

•

vydáva potvrdenia o zápise do registra,

•

poskytuje údaje z registra Ministerstvu zdravotníctva SR na účely štátnych štatistických
zisťovaní,
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•

vydáva potvrdenia o výkone zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky pre
príslušné orgány členských štátov na účely výkonu zdravotníckeho povolania v inom
členskom štáte; potvrdenie osvedčuje, že osoba na území Slovenskej republiky vykonávala
zdravotnícke povolanie najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním
potvrdenia,

•

zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,

•

rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie,

•

kontroluje dodržiavanie povinností členov komory,

•

spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia
ako minimálna sieť.

Komora ďalej:
•

spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním
podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,

•

spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, s profesiovými združeniami a občianskymi
združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými
osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo veciach súvisiacich s výkonom
zdravotníckeho povolania,

•

zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom
zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

•

vydáva vnútorné predpisy komory,

•

vydáva pre svojich členov stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,

•

môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania
odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím
postavením,

•

vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,

•

rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Orgánmi komory sú:
•

snem komory,

•

rada komory,

•

prezídium komory,
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•

prezident komory,

•

disciplinárna komisia komory,

•

kontrolný výbor komory.

V súčasnosti pôsobí v SR 10 komôr zdravotníckych pracovníkov:
•

Slovenská lekárska komora,

•

Slovenská lekárnická komora,

•

Slovenská komora zubných lekárov,

•

Slovenská komora zubných technikov,

•

Slovenská komora psychológov,

•

Slovenská komora ortopedických technikov,

•

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,

•

Slovenská komora fyzioterapeutov,

•

Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov,

•

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov.

3.1.2.29 Asociácie
Profesné a stavovské organizácie lekárov, lekárnikov a ostatných zdravotníckych pracovníkov,
prípadne prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení, majú na starosti hájenie záujmov danej
profesnej skupiny pracovníkov, zabezpečujú vzdelávanie a odborný rast svojich členov a v
niektorých prípadoch sa podieľajú na riešení etických problémov vznikajúcich v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti..
Asociácie v slovenskom zdravotníctve sú dobrovoľné, záujmové, nezávislé, nepolitické,
neziskové a mimovládne združenie ktorých hlavnou úlohou je ochrana záujmov jej členov.
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viacero asociácií:
•

Asociácia nemocníc Slovenska,

•

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky,

•

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast,
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•

Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby,

•

Slovenská epidemiologická asociácia,

•

Asociácia lekárnikov Slovenska,

•

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok,

•

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností,

•

Asociácia generických výrobcov GENAS,

•

Slovenská asociácia verejného zdravia,

•

Slovenská asociácia pre štandardizáciu farmaceutických informácií,

•

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok,

•

Asociácia na ochranu práv pacientov.

3.1.2.30 Odborné spoločnosti a celky
Odborné spoločnosti hlavných medicínskych odborov sú združené pod hlavičkou Slovenskej
lekárskej spoločnosti. Slovenská lekárska spoločnosť je dobrovoľná, mimovládna, politicky
nezávislá nezisková asociácia odborných spoločností a spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny,
ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva. Samotné
odborné spoločnosti väčšinou nadväzujú na tradíciu vo svojom obore, prípadne sa formujú v
závislosti od vývinu jednotlivých medicínskych odborov.
Slovenská lekárska spoločnosť iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších vedeckých
odborných medicínskych, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou
kontinuálneho ďalšieho sústavného vzdelávania. Presadzuje rozhodujúcu úlohu odborných
spoločnosti, najmä ako odborných garantov v kontinuálnom ďalšom sústavnom medicínskom
vzdelávaní lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov.
Iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská k otázkam súvisiacim s
odbornosťou a vedecky podloženými poznatkami lekárskych vied v jednotlivých medicínskych
odborov, otázkam týkajúcim sa možností uplatňovania špičkových, diagnostických a liečebných
postupov v medicínskej praxi, otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov, otázkam
existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve, otázkam špecializovaných
náplní v systéme ďalšieho vzdelávania a k návrhom odborníkov za členov do rôznych komisií.
Slovenská lekárska spoločnosť ďalej:
•

v rámci ďalšieho sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov organizuje,
zabezpečuje a odborne garantuje vnútroštátne a medzinárodné odborné a vedecké
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vzdelávacie podujatia, sprievodné výstavy a sympózia medicínskych a farmaceutických
spoločností,
•

podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí,

•

vydáva a podporuje vydávanie odborných medicínskych časopisov, zborníkov, bulletinov,
publikácii a iných informačných materiálov,

•

každoročne zostavuje a vydáva Kalendár odborných a vedeckých podujatí,

•

zabezpečuje pre svojich členov metodické poradenstvo súvisiace s plnením cieľov, poslania
a predmetu jej činnosti,

•

informuje svojich členov a ostatných zdravotníckych pracovníkov o najnovších
medicínskych a farmaceutických výrobkoch,

•

nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi, vedeckými a
stavovskými organizáciami doma i v zahraničí, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva,

•

uzatvára dohody o spolupráci a recipročnej výmene svojich odborníkov a zamestnancov s
partnerskými medzinárodnými organizáciami,

•

podieľa sa prostredníctvom delegovaných zástupcov na činnosti poradných orgánov
parlamentu Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárnickej komory a ďalších komôr a
profesijných inštitúcii zaoberajúcich sa problematikou zdravotníctva a verejného zdravia,

•

na zabezpečenie poslania, cieľov a predmetu činnosti vykonáva vedľajšiu hospodársku
činnosť,

•

za účelom výkonu vedľajšej hospodárskej činnosti a poskytovania verejnoprospešných
služieb môže zakladať neziskové organizácie, nadácie, fondy, obchodné a iné spoločnosti,
prípadne byť ich spoločníkom.

3.1.2.31 Výskumné organizácie
Výskumné organizácie vykonávajú výskumnú činnosť, spolupracujú s lekármi a nemocnicami
pri náročnej alebo špecifickej liečbe pacientov a sú nositeľmi vedeckého pokroku v medicíne.
Sieť oddelení nemocníc a ambulancií na Slovensku síce poskytuje pacientom širokú škálu
systémovej liečby, avšak komplikované prípady riešia špecializované ústavy. V rámci ústavov
pracujú odborníci, ktorí majú k dispozícii najmodernejšiu medicínsku techniku. Je dôležité
zvyšovať mieru spolupráce medzi špecializovanými a odbornými inštitúciami s lekárskou
praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a liečebných postupov a tým prispievať k
zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti.
Vedecko-výskumné pracoviská (ústavy) zastrešuje Slovenská akadémia vied SAV:
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•

Neurobiologický ústav SAV,

•

Neuroimunologický ústav SAV,

•

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV,

•

Ústav experimentálnej farmakológie SAV,

•

Ústav experimentálnej onkológie SAV,

•

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV,

•

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV,

•

Ústav pre výskum srdca SAV,

•

Virologický ústav SAV.

3.1.2.32 Občan Slovenskej republiky
Občan Slovenskej republiky môže v systéme zdravotníctva vystupovať buď ako prijímateľ
zdravotnej starostlivosti alebo ako zdravotnícky pracovník.
Každý občan SR má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Právo na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania. V rámci EÚ má občan SR zaručené poskytnutie nevyhnutnej a
neodkladnej zdravotnej starostlivosti . Taktiež za rovnakých podmienok ako v EÚ ma právo na
zdravotnú starostlivosť aj v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande.

3.1.2.33 Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (pacient)
Pacienti sú objektom a subjektom zdravotnej starostlivosti, ktorej sa týka väčšina aktivít v
systéme zdravotníctva. Pacienti tvoria veľmi širokú skupinu jedincov, rôzneho veku a pohlavia,
s rôznou genetickou výbavou a rôznym aktuálnym zdravotným stavom.
Každý príjemca zdravotnej starostlivosti má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa
nevzťahuje na osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, alebo na
žiadateľa o azyl. Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej
polície, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán
alebo služobný úrad.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených zákonom
o zdravotnej starostlivosti na:
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•

ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,

•

informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,

•

informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o
možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej
starostlivosti,

•

odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto
zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,

•

rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,

•

odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,

•

zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o
skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,

•

zmiernenie utrpenia,

•

humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Žena,
ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú
ochranu svojich osobných údajov.
Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v
nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom
neohrozí svoj život alebo zdravie.

3.1.2.34 Platiteľ zdravotnej starostlivosti
Systém financovania zdravotnej starostlivosti je v každej krajine jedinečný nakoľko sú
jedinečné aj samotné zdravotnícke systémy.
Všetky finančné prostriedky sú získavané priamo alebo nepriamo od občanov prostredníctvom
daní, odvodov alebo priamych platieb. Na základe spôsobu prispievania finančnými
prostriedkami do systému zdravotníctva môžeme rozlíšiť financovateľov (fyzické osoby) na:
•

platiteľov verejného zdravotného poistenia,

•

priamych financovateľov.
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Platiteľov verejného zdravotného poistenia
Verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na všetkých poistencov taxatívne.
Podľa zákona o zdravotnom poistení je povinný platiť poistné:
•

zamestnanec,

•

samostatne zárobkovo činná osoba,

•

zamestnávateľ,

•

samoplatiteľ,

•

štát.

Sadzba poistného je pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu; ak je zamestnanec osoba
so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 %. Odvody od zamestnancov tvoria najväčší
zdroj príjmov do systému zdravotného poistenia.
Zamestnanec, ktorý nie je samostatne zárobkovo činná osoba a má príjmy podliehajúce dani z
príjmov podľa osobitného predpisu okrem vyňatých príjmov, má povinnosť platiť poistné aj z
týchto príjmov. V tomto prípade je sadzba poistného pre zamestnanca 14 % z vymeriavacieho
základu; ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z
vymeriavacieho základu
Sadzba poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu je 14 % z vymeriavacieho základu; ak
je samostatne zárobkovo činná osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z
vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného je pre samoplatiteľa 14 % z vymeriavacieho základu; ak je poistenec osoba so
zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu.
Priamy financovatelia
Pacient sa spolupodieľa na financovaní zdravotných výkonov, stomatologických výkonov ako aj
na financovaní liekov, zdravotníckych pomôcok, dietických potravín a kúpeľnej starostlivosti.
K rozvoju nemocníc a zlepšovaniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti prispievajú hmotnou
alebo finančnou pomocou sponzori a darcovia. Jedná sa najmä o príspevky na drahé, často krát
životne dôležité prístroje a zariadenia.
Podnikanie v oblasti zdravotníctva zahŕňa prevádzkovanie súkromných ambulancií,
súkromných kliník, medicínskych centier, lekární, výrobu liekov, prístrojov či dodávanie
prístrojov a zdravotníckeho materiálu. V súčasnosti je väčšina ambulancií v súkromných rukách
a postupne začínajú pribúdať aj súkromné nemocnice a medicínske centrá.
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3.1.2.35 Poistenec zdravotného poistenia
Poistenec je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne
verejne zdravotne poistená podľa zákona.
Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky. Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie
alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej
konfederácii. Dobrovoľne verejne zdravotne poistená môže byť fyzická osoba, ktorá má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, nie je verejne zdravotne poistená a nie je zdravotne
poistená v inom členskom štáte.
Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky. U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku skutočností,
ktoré ju vynímali z povinnosti verejného zdravotného poistenia. Dobrovoľné verejné zdravotné
poistenie vzniká dňom prihlásenia do zdravotnej poisťovne. U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď nastali
skutočnosti, ktoré podmieňujú povinnosť verejného zdravotného poistenia, alebo dňom získania
trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak súčasne nie je osobou, ktorá je vyňatá z
povinnosti verejného zdravotného poistenia.

3.1.2.36 Zákonný zástupca prijímateľa zdravotnej starostlivosti
Pacient na účely nahliadať a robiť si výpisky zo zdravotnej dokumentácie môže delegovať
svojho zástupcu (udeliť mu plnomocenstvo).V rovnakom rozsahu ako pacient môže nahliadať
do zdravotnej dokumentácie zákonný zástupca (napr. rodič, adoptívny rodič, súdom ustanovený
opatrovník) alebo pestún maloletého pacienta.
Právny zástupca v prípade podozrenia z poškodenia zdravia pri výkone zdravotnej starostlivosti
chráni práva a záujmy svojho klienta – pacienta.
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a
rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a
rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti:
•

osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto
osoba určila,

•

zákonného zástupcu, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba
nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej
miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek
slobodne odvolať.
Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti:
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•

po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,

•

pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo,

•

na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému
poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom
alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.

3.1.2.37 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nie profesionálnej)
Individuálna starostlivosť o zdravie je realizovaná na úrovni samotného občana a u jeho
najbližších u detí a starých občanov.
Je to napr. vyhýbanie sa fyzickému ohrozeniu, samoošetrenie malých zranení, u niektorých aj
zdravý štýl života.
Oblasť prevencie prostredníctvom zdravého štýlu života.
Spôsobe nie profesionálnej starostlivosti o zdravie je realizovaná na úrovni komunitnej či
vzájomnej pomoci medzi občanmi napr. vo forme charity, darcovstva krvi, orgánov,
poskytovania prvej pomoci a pod.. Môže byť realizovaná v adresnej a neadresnej forme. V SR
je pre oblasť darcovstva najmä krvi preferované neadresné sprostredkovanie. Štát vystupuje v
roli sprostredkovateľa poskytnutím odborného zázemia najmä pre oblasť darcovstva.

3.1.2.38 Príjemca programov verejného zdravotníctva
Príjemcom programov verejného zdravotníctva sú občania SR a ľudia žijúci na území SR.
V rámci verejného zdravotníctva ide najmä o programy v týchto oblastiach:
•

oblasť hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov,

•

oblasť ochrany zdravia pred žiarením,

•

oblasť podpory zdravia,

•

oblasť hygieny detí a mládeže,

•

politika kontroly tabaku a prevencie fajčenia,

•

oblasť prenosných ochorení,

•

oblasť preventívneho pracovného lekárstva,

•

oblasť hygieny životného prostredia,

•

laboratórne zložky objektivizovania faktorov životných podmienok,
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•

oblasť lekárenskej mikrobiológie,

•

rozvoj výchovy a vzdelávanie v oblasti verejného zdravotníctva,

3.1.2.39 Darca orgánov, tkanív, buniek, krvi
Darcom orgánov, tkanív, buniek a krvi sa môže stať každá osoba žijúca v SR. Darcovstvo krvi
sprostredkúva na území SR Národná transfúzna služba., darcovstvo orgánov zabezpečuje
Slovenské centrum orgánových transplantácii a darcovstvo tkanív zabezpečujú tkanivové banky.
Pre živých darcov orgánov, ako je oblička a časť pečene, je vždy vyžadovaný informovaný
súhlas. Darca musí podpísať súhlas s darovaním a so skutočnosťou, že sú mu známe všetky
riziká súvisiace s odberom. Jeho právom je kedykoľvek pred odberom od darovania odstúpiť.
Základným princípom je, že prospech pre príjemcu musí prevažovať nad potenciálnymi
rizikami a ujmou pre darcu.
Pre mŕtvych darcov sa používajú dva základné princípy darovania. Prvým je informovaný
súhlas, čo znamená, že darca už za života vyjadrí svoj súhlas s darovaním orgánov po smrti. V
prípade, že ho nevyjadril, akceptuje sa súhlas rodiny. Druhým princípom je predpokladaný
súhlas. To znamená, že potenciálnym darcom je každý, kto počas života neodmietol darovanie
orgánov po smrti.
Osoba, ktorá odmieta darovanie orgánov po smrti, vyplní formulár „Odmietnutie darovania
orgánov tkanív a buniek po smrti“, svoj podpis nechá overiť notárom po zaregistrovaní do
databázy dostane potvrdenie o registrácii a registračné číslo v databáze nedarcov.
Darcom krvi môže byť každá duševne a telesne zdravá osoba vo veku 18 – 65 rokov pri prvom
odbere do 60 rokov s hmotnosťou nad 50 kg.
Musí ísť o dobrovoľné rozhodnutie darcu, pričom darca musí spĺňať určité kritériá. Z
darcovstva sú vylúčené osoby:
•

ktoré prekonali alebo trpia na niektoré z ochorení prenosných krvou (napr. infekčnú žltačku,
HIV/AIDS),

•

majú rizikové prvky správania sa (narkománia, prostitúcia, alkoholizmus),

•

prekonali v poslednom období akútne ochorenie,

•

dlhodobo užívajú lieky,

•

pricestovali z rizikových krajín a pod.

•

z darcovstva sú pochopiteľne vylúčené aj tehotné, resp. dojčiace matky a ženy počas
menštruácie.
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3.1.2.40 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná organizácia systému OSN, ktorá pôsobí ako
riadiaca a koordinačná autorita v otázkach verejného zdravia. Štatút Svetovej zdravotníckej
organizácie stanovuje, že jej cieľom je dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre
všetkých ľudí. O to sa snaží prostredníctvom rôznych programov zameraných na ničenie chorôb
ale aj podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
Svetová zdravotnícka organizácia ďalej:
•

vypracováva konzistentnú politiku a vykonáva konzultačnú činnosť, ktorá je založená na
dôkazoch na základe požiadaviek a potrieb členských štátov,

•

poskytuje poradenstvo a informácie na základe zisťovania, overovania a porovnávania
údajov a stimulovania výskumu a vývoja,

•

poskytuje odbornú pomoc pri vypracovaní národných stratégií a politík, pri budovaní
zdravotníckych systémov, ktoré sú efektívne a trvalo udržateľné,

•

podporuje vytváranie národných a globálnych partnerstiev,

•

vypracováva medzinárodné normy, hodnotí ich implementáciu a monitoruje ich
dodržiavanie,

•

stimuluje vývoj a testovanie nových technológií, nástrojov a postupov zameraných na
kontrolu chorôb, redukciu rizík, riadenie zdravotníckej starostlivosti a poskytovanie služieb.

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácia na Slovensku
Spolupráca Slovenskej republiky so Svetovou zdravotníckou organizáciou siaha prakticky do
obdobia vzniku organizácie, keďže Československo patrilo medzi zakladajúcich členov
Svetovej zdravotníckej organizácie. Po rozpade Československa sa Slovenská republika stala
novým členom. Od roku 1994 sa na Slovensku začal realizovať program EUROHEALTH, v
rámci ktorého Svetová zdravotnícka organizácia spolupracovala s transformujúcimi sa
krajinami. V rámci neho bola otvorená aj Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácia na
Slovensku. Spolupráca Svetovej zdravotníckej organizácie a Slovenskej republiky prebieha na
báze dvojročných programov.

3.1.2.41 Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca
Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je medzinárodná humanitárna
organizácia zameraná na ochranu ľudského života a zdravia, ľudskej dôstojnosti a na
zamedzenie a zmiernenie ľudského utrpenia bez rozdielu národnosti, rasy, vierovyznania alebo
politickej príslušnosti. Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca sa skladá
z Medzinárodného výboru Červeného kríža, Medzinárodnej federácie Červeného kríža a
Červeného polmesiaca a národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
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Medzinárodný výbor Červeného kríža je mimovládna humanitárna organizácia, ktorá vznikla v
roku 1863. Má jedinečné postavenie v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Jeho
úlohou je ochraňovať životy a dôstojnosť obetí vojny a vnútorných nepokojov, a poskytnúť im
pomoc. Riadi a koordinuje medzinárodnú pomoc poskytovanú zložkami Medzinárodného hnutia
Červeného kríža a Červeného polmesiaca počas konfliktov.
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca napomáha,
podnecuje a podporuje všetky humanitárne činnosti uskutočňované členskými národnými
spoločnosťami v snahe zlepšiť postavenie najviac zraniteľných skupín obyvateľstva. Federácia
riadi a koordinuje medzinárodnú pomoc poskytovanú obetiam prírodných a iných pohrôm,
utečencom a počas zdravie ohrozujúcich krízových situácií. Národné spoločnosti zohrávajú
úlohu pomocnej zložky verejných predstaviteľov vo vlastných krajinách na humanitárnom poli
a poskytujú služby zahrňujúce pripravenosť a odozvu na pohromy, zdravotné a sociálne
programy.
Slovenský červený kríž
Slovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky uznaná národná spoločnosť
Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských
dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako pomocná organizácia
orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými
zmluvami a týmto zákonom.

3.1.2.42 Európska komisia
Komisia je nezávislá od národných vlád. Jej úlohou je zastupovať a presadzovať záujmy EÚ ako
celku. Vypracúva návrhy na nové európske právne predpisy, ktoré predkladá Európskemu
parlamentu a Rade.
Je aj výkonným orgánom EÚ – inak povedané, je zodpovedná za implementáciu rozhodnutí
Parlamentu a Rady. To znamená každodenné riadenie záležitostí Európskej únie: implementáciu
jej politík, uskutočňovanie jej programov a čerpanie jej finančných prostriedkov.
Európska komisia má štyri hlavné úlohy:
•

predkladať návrhy právnych predpisov Parlamentu a Rade,

•

riadiť a implementovať politiky a rozpočet EÚ,

•

presadzovať európske právo (spoločne s Európskym súdnym dvorom),

•

zastupovať Európsku úniu na medzinárodnej scéne, napríklad pri rokovaniach o dohodách
medzi EÚ a inými krajinami.

Za každú oblasť je zodpovedný určený komisár, ktorého určí predseda komisie.
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3.1.2.43 Komisár pre zdravie
V súčasnosti tento post zastáva Vassiliou Androulla.
Priority európskej komisárky pre zdravie je:
•

boj proti tabaku, alkoholu a obezite,

•

zvyšovať kvalitu zdravia v starnúcej Európe,

•

ochrániť EÚ pred globálnymi hrozbami ako sú možné chrípkové pandémie, rast počtu HIVAIDS infekcií,

•

podporovať dynamický zdravotný systém odstraňovaním a podporovaním medzi hraničnej
kooperácie,

•

odstraňovať zdravotnú nerovnomernosť v európskej únii,

•

vytvoriť skutočný Európsky zdravotný priestor zlepšovaním práv pacientov a zvyšovaním
kvality a štandardov v zdravotníctve.

3.1.2.44 Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov
Jeho úlohou je zaistiť bezpečnosť potravín a spotrebiteľských produktov (tovaru a služieb)
predávaných v EÚ, fungovanie vnútorného trhu EÚ v prospech spotrebiteľov a aktívnu úlohu
Európy pri ochrane a zlepšovaní zdravia jej občanov.
V rámci celkových cieľov Komisie je zámerom ochrana a zlepšovanie ľudského zdravia,
zaistenie bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti potravín, ochrana zdravia zvierat a rastlín
vrátane podpory humánneho zaobchádzania so zvieratami a posilnenie postavenia spotrebiteľov.
Hlavnou úlohou Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov je podieľať sa na
tvorbe európskeho programu verejného zdravia, ktorý schvaľuje európsky parlament na
príslušné obdobie.

3.1.2.45 Európsky parlament
Európsky parlament je jedným z orgánov Európskej únie, a má tri základné úlohy:
•

schvaľovanie európskych právnych predpisov – v mnohých oblastiach politiky spoločne
s Radou,

•

vykonáva demokratickú kontrolu nad ostatnými inštitúciami EÚ, najmä nad Komisiou. Má
právomoc schvaľovať alebo zamietať menovanie komisárov vrátane komisára pre zdravie a
má právo vysloviť Komisii ako celku nedôveru,
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rozpočtová právomoc. Parlament sa s Radou delí o právomoc v oblasti rozpočtu EÚ a môže
teda ovplyvňovať výdavky EÚ.

Parlament tak spoločne s Radou prijíma zákony navrhnuté Európskou komisiou. Parlament
musí s návrhom zákona súhlasiť, inak takýto návrh nevstúpi do platnosti. Spolurozhodovanie sa
vzťahuje, mimo iného, aj na voľný pohyb pracovníkov, ustanovenia vnútorného trhu, výskum a
technologický rozvoj, životné prostredie, ochranu zákazníka, vzdelanie, kultúru a zdravie.
EU parlament v rámci systému zdravotníctva schvaľuje program verejného zdravia na príslušné
obdobie.
Ciele programu:
•

program dopĺňa, podporuje politiky členských štátov a predstavuje pre ne pridanú hodnotu a
prispieva k zvýšeniu solidarity a prosperity v Európskej únii tým, že chráni a podporuje
ľudské zdravie a bezpečnosť a zlepšuje verejné zdravie,

•

zlepšenie zdravotného zabezpečenia občanov,

•

podpora zdravia vrátane zmenšovania nerovností v oblasti zdravia,

•

tvorenie a šírenie informácií a poznatkov z oblasti zdravia.

3.1.2.46 Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť
potravín
Poslanci európskeho parlamentu sa na základe svojho profesionálneho zamerania či
špecializácie na jednotlivé oblasti sa ešte pre kvalitnejšiu prípravu plenárnych zasadnutí EP
rozdeľujú do 20 stálych výborov na základe pomerného systému.
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín má vo svojej pôsobnosti:
•

environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:

•

znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu,
nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,

•

trvalo udržateľného rozvoja,

•

medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného
prostredia,

•

obnovy narušeného životného prostredia,

•

civilnej ochrany,

•

Európskej agentúry pre životné prostredie,
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•

verejné zdravie, najmä: programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva;
farmaceutické a kozmetické výrobky, zdravotné aspekty bioterorizmu,

•

Európsku agentúru pre hodnotenie liekov a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu
chorôb,

•

otázky bezpečnosti potravín, najmä označovanie a bezpečnosť potravín, veterinárnu
legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly
potravín a zariadení potravinárskej výroby,

•

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu
medicínu.

Členom výboru za Slovenskú republiku je Irena Belohorská.

3.1.2.47 Rada Európskej únie
Rada je hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. Zastupuje členské štáty a na jej zasadnutiach sa
zúčastňuje jeden minister z vlády každého členského štátu EÚ. Každý minister je v Rade
splnomocnený prijímať záväzky v mene svojej vlády. Inými slovami, podpis ministra je
podpisom celej vlády. Každý minister je v Rade okrem toho zodpovedný svojmu národnému
parlamentu a občanom, ktorých tento parlament zastupuje. Zaručuje sa tým demokratická
legitímnosť rozhodnutí Rady.
Jednou z hlavných šiestich povinností Rady EÚ je koordinovanie politiky členských štátov, kde
jedným z hlavných cieľov je skvalitniť systémy vzdelávanie, zdravotníctva a sociálnej ochrany.

3.1.2.48 Zdravotný výbor OECD (Health Committee)
Zdravotný výbor OECD je špecializovaný výbor OECD pre oblasť zdravotníctva. Výbor
podporuje zlepšenie fungovania systémov zdravotníctva členských štátov OECD a v určitých
prípadoch aj nečlenských krajín z hľadiska ich efektívnosti a finančnej udržateľnosti a z
hľadiska poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Výsledkom práce
výboru sú výstupy, ktoré pomáhajú predstaviteľom členských štátov pri vytváraní,
prispôsobovaní a implementácii zdravotnej politiky vo svojej krajine.

3.1.2.49 Zamestnávatelia
Zamestnávateľ podľa zákona o zdravotnom poistení je pre:
•

fyzickú osobu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je
fyzická osoba v pracovnom pomere,

•

fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,
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•

fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická
osoba vykonáva štátnu službu,

•

ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho
mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv a
pre poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku, Kancelária
Národnej rady Slovenskej republiky,

•

predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu
mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave, pre starostu mestskej časti v Košiciach
mestská časť v Košiciach a pre primátora mesta mesto,

•

poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného
zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho
zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave a pre poslanca
miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach,

•

konateľa spoločnosť s ručením obmedzením,

•

člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej
komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby právnická osoba, v ktorej
samosprávnych orgánoch je členom,

•

spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistu komanditnej spoločnosti
spoločnosť a člena družstva družstvo,

•

pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti vyšší územný celok alebo obec, ktorá zriadila
zariadenie pestúnskej starostlivosti,

•

fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené
do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných
prospešných prác, ústav.

Sadzba poistného je pre zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva osoby
so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu.
Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení
nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania
informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.
Všeobecné zásady prevencie sú:
•

vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

•

posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania
pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
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•

vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

•

uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými
opatreniami,

•

nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo
prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

•

prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

•

zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska,
výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom
vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej
práce na zdravie zamestnanca,

•

plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných
prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok
s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

•

vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3.1.2.50 Dodávatelia
Zdravotnícki dodávatelia veľmi významne ovplyvňujú ekonomiku systému zdravotníctva a jeho
celkovú spoľahlivosť. Dodávajú rôznorodý sortiment pre široký trh používateľov od pacientov
až po poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Podľa predmetu dodávateľskej činnosti môžeme dodávateľov rozdeliť na:
•

dodávateľov liekov,

•

dodávateľov zdravotníckych pomôcok,

•

dodávateľov informačných technológií pre zdravotníctvo.

Dodávatelia liekov
Vyrábať a distribuovať lieky môžu fyzické a právnické osoby na základe povolenia. Žiadosť o
vydanie povolenia na výrobu a veľkodistribúciu liekov podávajú žiadatelia Ministerstvu
zdravotníctva Slovenskej republiky. Na zaobchádzanie s liekmi s obsahom omamnej látky alebo
psychotropnej látky sa okrem povolenia od Ministerstva zdravotníctva SR vyžaduje aj
povolenie podľa osobitného zákona.
Dodávatelia zdravotníckych pomôcok
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Vyrábať a distribuovať zdravotnícke pomôcky môžu fyzické a právnické osoby na základe
povolenia. Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu a veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok
podávajú žiadatelia Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.
Dodávatelia informačných technológií
Informačné systémy pre zdravotnícke zariadenie zahŕňajú okrem klasických ekonomických
systémov aj informačné systémy, ktoré zaisťujú vnútornú komunikáciu v rámci zdravotníckych
zariadení. Systémy musia byť schopné poskytovať informácie zdravotníckym pracovníkom na
rôznych oddeleniach v reálnom čase.

3.1.2.51 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety je nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby.
Dlhodobým zámerom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety je napomôcť
integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie v oblasti zdravotníckeho vysokého školstva a
výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej
práce, ošetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód pre domáce, štátne,
verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné
zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety má dve fakulty:
•

Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II., Bratislava,

•

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky.

3.1.2.52 Lekárske fakulty
Lekárske fakulty realizujú pedagogicko-výchovnú, vedecko-výskumnú, liečebno-preventívnu a
inú odbornú činnosť a v súvislosti s nimi rozvoj základných a nadstavbových lekárskych
odborov a ich uplatnenie v lekárskej praxi. Lekárske fakulty pripravujú pre výkon praxe
všeobecných lekárov, lekárov špecialistov, zubných lekárov, ošetrovateľov, zdravotné sestry,
pôrodné asistentky, fyzioterapeutov, technikov laboratórnej medicíny, medicínsko-technických
laborantov, rádiologických technikov a verejných zdravotníkov.
V Slovenskej republike pôsobia 3 lekárske fakulty
•

Lekárska fakulta UPJŠ, Košice,

•

Lekárska fakulta UK, Bratislava,

•

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin.
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3.1.2.53 Zdravotnícke fakulty
Fakulty zdravotníctva pripravujú pre výkon odbornej praxe sestry, pôrodne asistentky,
ošetrovateľov, fyzioterapeutov, zdravotníckych záchranárov, dentálne hygieničky, technikov
laboratórnej medicíny, medicínsko-technických laborantov a verejných zdravotníkov.
V Slovenskej republike pôsobí 5 fakúlt zdravotníctva:
•

Fakulta zdravotníctva TnUAD, Trenčín,

•

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity, Prešov,

•

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok,

•

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra,

•

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava.

3.1.2.54 Farmaceutická fakulta
Na farmaceutických fakultách je možné získať vzdelanie v špecializačných odboroch
farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov, farmaceutická technológia,
lekárenstvo, klinická farmácia, revízne lekárenstvo a technológia rádiofarmák.
V Slovenskej republike pôsobí 1 farmaceutická fakulta, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.

3.1.2.55 Stredné zdravotnícke školy
Predmetom činnosti stredných zdravotníckych škôl je príprava žiakov na výkon zdravotníckych
odborných činností a príprava na štúdium na vysokej škole. Úplné stredné odborné vzdelanie sa
dá získať v odboroch asistent výživy, zdravotnícky laborant, zubný technik, farmaceutický
laborant, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky záchranár, zdravotnícky asistent a
masér.

3.1.2.56 Organizácie starajúce sa o zdravie komunity
Patria sem rôzne formy vzájomnej pomoci medzi občanmi od práce občianskych aktivistov,
kluby zdravia, telovýchovné spolky, charitatívne organizácie, pacientske organizácie až po
aktivity organizácií a pracovníkov zameraných na záchranné služby, ktorí sú integrovaní do
jednej zdravotno-sociálnej siete na základe pôsobenia v spoločnom komunitnom priestore.
Na území slovenskej republiky pôsobia:
•

služby záchrany,

•

linky záchrany,
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•

karty a tlačidlá záchrany,

•

hniezda záchrany,

•

pacientske združenia,

•

Liga proti rakovine,

•

Slovenský zväz telesne postihnutých,

•

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,

•

Zväz diabetikov,

•

ďalšie pacientské združenia,

•

organizácie na podporu zdravého životného štýlu,

•

športové centrá,

•

Wellness zariadenia.

Patria sem aj organizácie zamerané na informovanie občanov, či už všeobecne o zdravotníctve,
alebo o jednotlivých otázkach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti.

3.2

Identifikácia hlavných procesov v systéme starostlivosti o zdravie
občana v SR
V tejto časti štúdie sú popísané jednotlivé procesy tvoriace systém poskytovania zdravotnej
starostlivosti v SR, vrátane ich atribútov ako vlastník procesu, stručný popis procesu, ciele
procesu, vstupy a výstupy procesu, vzájomné väzby procesov a pokrytie IS (resp. možnosť
zavedenia služieb eHealth v danom procese).
K tejto časti patrí príloha B – Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne. As-Is je skratka
pôvodom z anglického jazyka označujúca súčasný stav t.j. uvedená príloha sú šablóny procesov
súčasného stavu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR.

3.2.1

Metodika identifikácie hlavných procesov v systéme starostlivosti o zdravie občana
SR
Na vypracovanie tejto časti štúdie bola použitá metodika z portfólia nástrojov a metodík KPMG
– „Process Analysis Methodology“. Táto metodika je štruktúrovaným prístupom pre pochopenie
procesov v rámci systému starostlivosti o zdravie občana SR, posúdenie súčasnej úrovne
podpory procesov IS, identifikáciu oblastí s možnosťou informatizácie a identifikovanie
základných koncepcií smerovania s účelom dosiahnutia budúceho stavu v zmysle strategických
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cieľov eHealth. Metodika „Process Analysis Methodology“ bola doplnená o ďalšie proprietárne
metodiky a nástroje KPMG. Analýza údajov prebiehala vo viacerých líniách:
•

Interná znalostná databáza KPMG osvedčených praktík (Leading Practice) pri definovaní
funkčnej špecifikácie pri implementácii systémov.

•

Analýza rozsahu informatizácie procesov zdravotníctva v EÚ.

•

Analýza existujúcej a pripravovanej európskej a slovenskej legislatívy pre oblasť eHealth.

•

Rozhovory s jednotlivými vecne príslušnými odborníkmi na zdravotníctvo.

•

Analýza existujúcich strategických a koncepčných dokumentov popisujúcich eHealth na
Slovensku.

•

Znalosti a skúsenosti z iných projektov v rámci Operačného programu informatizácia
realizovaných spoločnosťou KPMG.

•

Znalosti a skúsenosti z iných projektov v rámci eHealth.

Zvolené metodiky a nástroje pre mapovanie hlavných procesov subjektov zapojených
do systému zdravotníctva zohľadňujú zmluvnú definíciu procesno-funkcionálnej analýzy, ktorá
si kladie za cieľ identifikovať a rámcovo analyzovať funkcie a existujúce kľúčové procesy
jednotlivých subjektov zapojených do systému poskytovania starostlivosti o zdravie občanov,
ich vzájomné väzby a poskytovanú funkčnosť a to z hľadiska subjektov, ale aj z hľadiska cieľov
eHealth.
Náplni tejto časti štúdie predchádzali nasledovné analytické činností:
•

Analytické činnosti v oblasti vzájomných väzieb a ich charakteristiky procesov jednotlivých
subjektov zapojených do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti financovanej z
verejných zdrojov v SR a služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie občanov.

•

Rámcové analytické činnosti v oblasti funkčnej náplne a cieľov vybraných procesov
jednotlivých subjektov zapojených do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
financovanej z verejných zdrojov v SR a služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie
občanov.

Na základe štandardizovaných postupov KPMG metodiky „Process Analysis Methodology“
a súboru ďalších KPMG metodík a expertíznych skúseností vznikli ako výsledok procesnofunkcionálnej analýzy nasledovné dokumenty:
•

Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam

•

Príloha B – Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne.
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As-Is procesný zoznam
Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam, ktorá je súčasťou časti 3.2.4 – Procesy v systéme
starostlivosti o zdravie občana SR, obsahuje zoznam identifikovaných kľúčových As-Is
procesov subjektov t.j. procesov súčasného stavu, ktoré spoločne tvoria systém starostlivosti
o zdravie občana SR.
Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne
Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne je príloha B tohto dokumentu, ktorej jednotlivé
časti vychádzajú z identifikácie prvých štyroch úrovní procesov subjektov starostlivosti
o zdravie občana SR. Každému procesu z tabuľky Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam je
pridelená samostatná šablóna, ktorá vo väčšej miere detailu popisuje daný proces.

3.2.2

Prierezový pohľad na As-Is stav systému starostlivosti o zdravie občana v SR
V tejto časti štúdie je popísaný prierezový pohľad na As-Is stav systému starostlivosti o zdravie
občana v SR. Pre poskytnutie takéhoto pohľadu bola zvolená metóda vytvorenia modelu
systému fungovania starostlivosti o zdravie občana v SR. Model má za úlohu pomôcť graficky
znázorniť a popísať súčasný stav systému fungovania starostlivosti o zdravie občana
v Slovenskej republike ako na úrovni individuálnej, komunitnej alebo profesionálnej
starostlivosti, tak aj na úrovni verejného zdravotníctva.
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Model systému starostlivosti o zdravie občana v SR

Obrázok 1 – Model systému starostlivosti o zdravie občana v SR
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Východiskom pre Obrázok 1 – Model systému starostlivosti o zdravie občana je potreba
podporovať zdravie jednak na úrovni individuálnej – občan, tak aj na úrovni kolektívnej –
verejné zdravie. Vychádzajúc z legislatívnych a procesných aspektov sa pod pojmom „zdravie“
pre účely tejto štúdie chápe stav organizmu, keď nie je v rámci medicínsky dostupných metód
vyšetrenia u neho identifikovateľná žiadna diagnóza a nemá subjektívne ťažkosti. Narušením
tejto definície sú teda len tie zriedkavé prípady, ak organizmus je v takom stave narušenia, ktorý
zatiaľ nebol ako diagnóza odbornou medicínskou obcou chápaný.
Zdravie je ovplyvňované viacerými faktormi, ktoré sú v tomto modeli označené ako
determinanty zdravia. Interné ťažko ovplyvniteľné determinanty zdravia sú genetické faktory, či
už na úrovni fylogenetickej alebo ontogenetickej. Ďalšími občanom ťažko priamo
ovplyvniteľnými faktormi sú externé faktory ako napríklad životné a pracovné prostredie.
Medzi determinanty, ktoré sú čiastkovo ovplyvniteľné občanom patria sociálne a ekonomické
faktory, kam spadá vplyv rodiny, zamestnania, spoločnosti, príjmov alebo sociálneho statusu.
Determinanty najviac ovplyvniteľné občanom patria do kategórie životný štýl.
Štát prostredníctvom legislatívnych nástrojov disponuje mocou, ktorá mu umožňuje
determinanty zdravia občana ovplyvňovať či v oblasti sociálno-ekonomickej alebo v oblasti
životného a pracovného prostredia. V rámci svojich aktivít verejného zdravia a všeobecnej
prevencie má štát tendenciu ovplyvňovať aj životný štýl občana a tak pozitívne vplývať na
celkový zdravotný stav populácie.
Narušenia a možné narušenia zdravia vytvárajú u občanov zdravotnú potrebu, ktorá môže nastať
v podobe subjektívnych ťažkostí alebo častejšie v prípade zdravotných problémov. V prípade
stavu bez subjektívnych ťažkostí je záujmom občana preventívne zlepšenie zdravia, jeho
ochrana a podpora. Príkladom toho je vykonávanie preventívnych prehliadok u všeobecných
lekárov.
Zdravotné problémy občana sú rozdelené do skupín zdravotných potrieb, podľa ktorých je
následne pacientovi poskytovaná adekvátna zdravotná starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je
súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej
osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť
zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú
starostlivosť a pôrodnú asistenciu.
Osobitnou kategóriou je oblasť neodkladnej zdravotnej starostlivosti, keď zdravotná potreba
občana je vysoko prioritná a akútna. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná
starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne
ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej
zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a
konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Na rozhraní
zdravotných a sociálnych služieb je oblasť paliatívnej starostlivosti u pacientov v terminálnych
stavoch, keď sa za cieľ zdravotnej starostlivosti stáva dôstojné dožitie občana s obmedzením
bolesti.
Chápanie zdravotnej starostlivosti v modeli znázornenom vyššie je ďalej členené do viacerých
úrovni – individuálna, komunitná, profesionálna a verejné zdravotníctvo.
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•

Individuálna starostlivosť o zdravie je adresnou zdravotnou starostlivosťou určenou
konkrétnej osobe a realizovanou na úrovni samotného občana alebo jeho príbuzných
napríklad domácou liečbou.

•

Ďalšia úroveň starostlivosti o zdravie je realizovaná na úrovni integrovanej komunitnej
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá môže mať podobu klubov zdravia,
telovýchovných spolkov, charitatívnych organizácií, útulkov pre bezdomovcov a pod. Ide
o adresnú zdravotnú starostlivosť určenú konkrétnym osobám v komunite, ktorá nie je
platená zo systému solidárneho zdravotného poistenia.

•

Tretia podoba starostlivosti o zdravie občana je adresná profesionálna zdravotná
starostlivosť. Tejto úrovni je vyhradená legislatíva definujúca poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zdravotnej starostlivosti a zdravotného výkonu.
Ďalej je táto úroveň delená na primárnu, sekundárnu, terciálnu, následnú, lekárenskú
a ostatné (napr. činnosť národnej transfúznej služby).

•

Poslednou štvrtou úrovňou starostlivosti o zdravie občana je na úroveň verejného zdravia,
ktorá je realizovaná na úrovni verejnej správy a samosprávy. Môže ísť napríklad o riadenie
environmentálnych, epidemiologických rizík a ich dopadov na zdravie občanov, štatistické
vyhodnocovanie a posudzovanie determinantov zdravia, atď. Táto úroveň zdravotnej
starostlivosti je neadresná zdravotná starostlivosť, pretože nie je určená konkrétnej osobe ale
týka sa populácie ako celku.

Aktuálny stav oblastí budúcich domén spojených s informatizáciou v rámci
eHealth
V tejto časti štúdie je popísaný prierezový pohľad na As-Is stav oblastí budúcich domén
spojených s informatizáciou v rámci eHealth. Pre poskytnutie takéhoto pohľadu bola zvolená
metóda vytvorenia modelov fungovania jednotlivých domén spojených s informatizáciou
v rámci eHealth. Modely majú za úlohu pomôcť graficky znázorniť a spolu s popisom rámcovo
zhodnotiť súčasný stav fungovania jednotlivých budúcich domén zahŕňajúc aktuálne problémy
a výzvy danej oblasti..
Budúca doména je pojem vyplývajúci zo zvoleného prístupu riešenia tejto štúdie t.j. delenia
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republiky na logické celky, resp.
časti, v ktorých je identifikovaná možnosť informatizácie v kontexte eHealth, v rámci návrhu
budúceho stavu tejto štúdie.
Grafický model názorne ukazuje, ako v súčasnosti funguje budúca doména spojená
s informatizáciou zdravotníctva v kontexte eHealth. Budúca doména t.j. nižšie vyobrazené
modely predstavujú určité logické celky, resp. časť systému poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Sprevádzajúci textový popis tohto modelu má za úlohu všeobecne model
charakterizovať, následne popísať Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
domén spojených s informatizáciou v kontexte eHealth a definovať na základe týchto
identifikovaných problémov, rizík a výziev oblasti možnej informatizácie, ktoré sú premietnuté
do návrhu budúceho stavu danej domény ako sú popísané v časti 5.1.3 –Všeobecný popis
jednotlivých eSlužieb a ich rozdelenie do domén.
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V nasledujúcich častiach sa nachádzajú grafické modely a textové popisy aktuálneho stavu
budúcich domén spojených s informatizáciou v kontexte eHealth:
•

Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií,

•

Alokácia,

•

Medikácia/ Preskripcia,

•

Poskytovanie zdravotných informácií občana (EHR),

•

Podpora riadenia zdravotníctva,

•

PACS,

•

Ďalšie podporné služby výkonu starostlivosti o zdravie,

•

Podpora riadenia infraštruktúry,

•

Riadenie a verifikácia finančných tokov,

•

Tele-medicína.

Jednotlivé Aktuálne stavy budúcich domén sú delené do štruktúry:
•

Všeobecná charakteristika modelu,

•

Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza),

•

Oblasti možnej informatizácie.

Ako bolo už vyššie spomenuté tieto Aktuálne stavy budúcich domén vrátane ich štruktúry
členenia sú logicky naviazané na návrh budúceho stavu danej domény, ktorý je popísaný v časti
5.1.3 – Všeobecný popis jednotlivých eSlužieb a ich rozdelenie do domén, resp. v jej konkrétnej
časti.
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Aktuálny stav budúcej domény Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií

Obrázok 2 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií
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Všeobecná charakteristika modelu
Existuje mnoho subjektov, ktoré nejakým spôsobom poskytujú zdravotne relevantné informácie.
Či už sa jedná o organizácie rezortu zdravotníctva, alebo o vzdelávacie inštitúcie, zdravotné
poisťovne, rôzne združenia a spolky súvisiace so zdravím a zdravotníctvom, odborníkov na
zdravotnícku problematiku alebo o bežných občanov.
Rovnako existuje mnoho médií, cez ktoré sú zdravotne relevantné informácie
sprostredkovávané. Zo strany organizácií rezortu zdravotníctva sú v súčasnosti najviac
využívané tlačené médiá vo forme brožúr, výročných správ, alebo rôznych informačných
letákov a materiálov. Každá z týchto organizácií sprístupňuje časť informácií aj v rámci svojej
webovej stránky. V prípade náhlej potreby poskytnutia zdravotne relevantných informácií (napr.
varovanie) Úrad verejného zdravotníctva SR využíva aj média ako sú televízia a rozhlas.
Zdravotné poisťovne majú aktualizované informácie pre poistencov a poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti zverejnené na svojich webových stránkach a o svojej činnosti poskytujú
informácie aj v tlačenej forme. Rovnako aj vzdelávacie inštitúcie poskytujú aktualizované
informácie v rámci svojich webových stránok a odborné publikácie vydávajú v tlačenej podobe.
Lekárske spoločnosti a spolky združujúce odborníkov z jednotlivých oblastí vydávajú odborné
časopisy a publikácie, ktoré sú určené najmä ich členom. Samotní odborníci s lekárskym
vzdelaním prispievajú aj do iných odborných časopisov a publikácií na témy týkajúce sa
zdravia. Lekárske spoločnosti a spolky majú svoju webovú stránku, kde zverejňujú
aktualizované informácie týkajúce sa ich činnosti.
Občania, organizácie a združenia vytvorené občanmi poskytujú informácie týkajúce sa zdravia
prevažne prostredníctvom internetu. Organizácie zamerané na pomoc ľuďom s určitou chorobou
a pacientske združenia majú svoje webové stránky, kde sprostredkovávajú informácie občanom
o týchto chorobách, možnostiach liečby atď. Pre samotných občanov existujú rôzne zdravotné
portály, kde môžu aj prispievať rôznymi informáciami týkajúcich sa zdravia.
Medzinárodné organizácie zamerané na zdravie (hlavne WHO) poskytujú informácie občanom
najmä prostredníctvom svojich webových stránok, na ktorých majú uvedené správy o svojej
činnosti ako aj odborné publikácie v elektronickej podobe. Rovnako aj tretie krajiny majú svoje
zdravotné portály, na ktorých sa občania môžu dozvedieť informácie o ich zdravotníctve.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Poskytované informácie nie sú sústredené na jednom mieste, v prípade potreby informácie
občan nevie, kde má začať hľadať.

•

Zverejnené informácie nie sú aktuálne.

•

U zverejnených informácií sa nedá na prvý pohľad zistiť, či sú aktuálne.

•

Zverejnené informácie nie sú úplné.
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•

Prostredníctvom internetu sú sprostredkovávané zdravotnícke informácie, ktoré nie sú
správne, alebo sú zavádzajúce, alebo môžu viesť k poškodeniu zdravia občana. Za
zverejnené informácie nie je nesená zodpovednosť.

•

Informácie v tlačenej podobe často krát nie sú dobre dostupné (občania z východného
Slovenska si neprídu pre brožúrky do Bratislavy).

•

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemajú dobrý prístup k informáciám, ktoré by im
mohli pomôcť v ich práci.

•

U niektorých organizácií sa objavuje problém s aktualizáciou webových stránok.

•

Webové stránky niektorých organizácií alebo niektorých portálov nie sú dobre
štruktúrované a občan má problém vyhľadať potrebné informácie.

•

Niektoré veľmi často požadované informácie sú prostredníctvom internetu sprostredkované
len čiastočne (napr. ordinačné hodiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).

•

V prípade záujmu o určitý druh zdravotníckych informácií občan nevie ktorému subjektu
dať podnety aby ich zverejnil.

•

V rámci slovenského webu sú slabo rozvinuté learningové aktivity v oblasti zdravotníctva.

•

Internet sa veľmi nevyužíva ako sprostredkovacie médium pre varovania.

•

Občania, ktorí neovládajú cudzie jazyky nemajú prístup k zdravotníckym informáciám zo
zahraničných publikácií (napr. publikácií WHO).

•

Nedostatočné využívanie knižnično-informačných služieb, ktoré sprístupňujú odborné
databázy a dokumenty z oblasti zdravotníctva.

Oblasti možnej informatizácie
•

Vytvorenie jedného (národného) zdravotného portálu, ktorý by bol spravovaný konkrétnym
subjektom, ktorý by zodpovedal za jeho obsah.

•

Zverejňovanie zdravotne relevantných informácií na zdravotnom portáli, ktoré by boli
predtým verifikované a autorizované.

•

Sprostredkovanie eLearningových aktivít cez zdravotný portál.

•

Sprostredkovanie varovania o zdravotných hrozbách cez zdravotný portál.

•

Sprostredkovanie prístupu do liekovej databázy cez zdravotný portál.

•

Sprostredkovanie titulov v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej knižnice.
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•

Sprostredkovanie preložených publikácii WHO cez zdravotný portál.

•

Sprostredkovanie internetového diskusného fóra občanom, kde by mohli vyjadriť svoje
požiadavky súvisiace so zdravotne relevantnými informáciami a inými témami súvisiacimi s
elektronickým zdravotníctvom.
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Aktuálny stav budúcej domény Alokácia

Obrázok 3 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Alokácia
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Všeobecná charakteristika modelu
V modeli alokácie vychádzame zo situácie, že u človeka vznikla zdravotná potreba, ktorú sa
rozhodol riešiť prostredníctvom profesionálnej úrovne starostlivosti o zdravie. Ako vyplýva
z modelu profesionálnej starostlivosti o zdravie, pacient vstupuje do systému cez primárnu ZS.
V tomto modeli alokácie sa neuvažuje s Záchrannou zdravotnou službou, ktorá služby súvisiace
objednávaním, poradovníkmi alebo presmerovaním pacienta na ďalšie vyšetrenia, alebo
s manažmentom vzoriek a výsledkov vyšetrení neposkytuje.
Pacient teda vstupuje do systému cez lekára prvého kontaktu, ktorým môže byť všeobecný lekár
(pre dospelých, pre deti a pre deti a dorast), lekár špecialista (zubár, gynekológ) alebo lekár
vykonávajúci lekársku službu prvej pomoci alebo ústavnú pohotovostnú službu, ktorým má
uzavretú dohodu. Lekár prvého kontaktu vykoná vyšetrenia, v rámci ktorých môže pacientovi
odobrať vzorky, môže poslať pacienta na rádiologické vyšetrenie, alebo iné snímkové
vyšetrenie alebo presmeruje pacienta k do sekundárnej zdravotnej starostlivosti alebo do
následnej zdravotnej starostlivosti.
Sekundárna zdravotná starostlivosť zahŕňa jednak ambulantnú zdravotnú starostlivosť, v rámci
ktorej pôsobia lekári – špecialisti a jednak ústavnú zdravotnú starostlivosť. Možnosti
presmerovania pacienta sú podobné ako pri primárnej zdravotnej starostlivosti, navyše je tu
možnosť presmerovať pacienta do terciárnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako sú zo
sekundárnej zdravotnej starostlivosti pacienti posielaní na rádiologické a snímkové vyšetrenia
a ich vzorky sú posielané na analýzu do laboratórií.
Z terciárnej zdravotnej starostlivosti je možné presmerovať pacientov do sekundárnej alebo do
následnej starostlivosti. Pacienti môžu byť taktiež posielaní na rádiologické a snímkové
vyšetrenia a ich vzorky poslaná na analýzu. Z následnej starostlivosti môžu byť pacienti
presmerovaní do primárnej alebo sekundárnej zdravotnej starostlivosti.
Aktuálny stav budúcej domény Alokácia je pre štruktúrovanosť v rámci analýzy súčasného
stavu delený na nasledovné časti:
•

Zdravotná potreba,

•

Alokácia primárnej ZS,

•

Alokácia sekundárnej ZS,

•

Alokácia terciálnej ZS,

•

Alokácia následnej ZS,

•

Alokácia laboratórnych analýz.

Pričom každá z týchto častí okrem popisu východzieho stavu je aj v štruktúre:
•
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Oblasti možnej informatizácie.

Zdravotná potreba a kroky predchádzajúce príchodu k lekárovi
U občana vznikla zdravotná potreba, ktorú sa rozhodol riešiť prostredníctvom profesionálnej
úrovne starostlivosti o zdravie. Môže využiť lekársku starostlivosť v rámci bežných
ordinačných hodín alebo lekársku starostlivosť dostupnú nepretržite. Pred návštevou lekára,
s ktorým má uzavretú dohodu, ho občan môže telefonicky kontaktovať, alebo prísť rovno na
vyšetrenie.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Malá časť poskytovateľov primárnej ZS dáva občanom možnosť telefonicky sa objednať.
Mnohí poskytovatelia ani nemajú zverejnené kontaktné údaje. Iná možnosť ako
telefonického objednania prakticky neexistuje (napr. objednanie sa cez internet).

•

Ak je občan objednaný na určitý deň, nevie si kedykoľvek zistiť či nedošlo k posunu
termínov vyšetrení v rámci dňa.

•

Často krát je občan odkázaný len na priamu návštevu lekára, pričom nevie, kedy ho lekár
vyšetrí a či ho vôbec príjme. V dôsledku toho môže občan zanedbať svoju zdravotnú
potrebu.

•

Občan nemusí poznať ordinačné hodiny lekára a pokiaľ ich lekár nezverejní na internete,
musí občan fyzicky absolvovať cestu do jeho ordinácie, aby si ich zistil.

•

V prípade nutnosti vyhľadať lekársku službu prvej pomoci, alebo ústavnú pohotovostnú
službu v nemocnici občan nemusí vedieť, kde je najbližšia ambulancia alebo nemocnica
s týmito službami.

•

Keďže lekársku službu prvej pomoci alebo ústavnú pohotovostnú službu môže využiť
ktokoľvek bez ohľadu na obvodného lekára, existuje hrozba ich nerovnomerného vyťaženia.
Potenciálny prijímateľ ZS nevie, kde sa nachádza aký počet čakajúcich.

•

Zdravotná potreba týkajúca sa očkovania nemusí byť zo strany občana identifikovaná
v prípade, že mu nebude doručené predvolanie na očkovanie, alebo naň zabudne.

•

Občan z domu nevie zistiť svoj imunizačný status ani imunizačný status svojich blízkych,
čo môže viesť k nedostatočne kompetentnému rozhodnutiu ohľadom nepovinných očkovaní.

•

Občan zabúda na objednané termíny.

•

Občan musí kvôli zmene termínu navštíviť, resp. telefonicky kontaktovať poskytovateľa.
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Oblasti možnej informatizácie:
•

Je potrebný zoznam všetkých poskytovateľov primárnej ZS, rozdelený podľa miest, kde
poskytovatelia pôsobia s ich adresou, ordinačnými hodinami a telefonickým kontaktom.
Osobitný dôraz treba klásť na ambulancie lekárskej služby prvej pomoci a ústavné
pohotovostné služby. Adresy, ordinačné hodiny a kontakty by mali byť všeobecne
sprístupňované prostredníctvom IS (sústredené na jednom mieste).

•

Ordinačné hodiny všetkých poskytovateľov primárnej ZS by mali byť ľahko dostupné
občanom. Mali by byť zverejňované spolu s adresou a telefonickým kontaktom
poskytovateľa a sprístupňované prostredníctvom IS.

•

Aby občania v dôsledku nedostatku času nezanedbávali svoju zdravotnú potrebu mali by
mať možnosť objednať sa na konkrétny termín k poskytovateľom, kde je takéto objednanie
reálne. Objednanie by prebiehalo z domu prostredníctvom rozhrania IS.

•

Prístup ku kalendáru daného poskytovateľa, u ktorého to je reálne, s aktuálnym stavom
objednaných pacientov by umožnil občanovi vybrať si deň a hodinu, ktorá mu najlepšie
vyhovuje. Kalendáre relevantných poskytovateľov by boli všeobecne dostupné
prostredníctvom rozhrania IS.

•

Kalendáre relevantných poskytovateľov by mohli byť počas dňa aktualizované, aby občan
videl, či nedošlo k posunutiu termínu.

•

Občan by si mohol jednoducho zrušiť alebo zmeniť termín návštevy poskytovateľa (v
určitom časovom obmedzení).

•

Ak občan musí navštíviť lekársku službu prvej pomoci alebo ústavnú pohotovostnú službu,
okrem vzdialenosti od miesta bydliska je pre neho dôležitá aj vyťaženosť danej služby
(napr. priemerne koľko pacientov je za určitú časovú jednotku ošetrených v danej
ambulancii). Informácia o priemernej vyťaženosti ambulancií poskytujúcich tieto služby by
mala byť všeobecne dostupné prostredníctvom rozhrania IS. Táto informácia by prispela
k skráteniu dôb čakania a k rovnomernejšiemu vyťaženiu poskytovateľov.

•

Aby sa predišlo vynechaniu očkovania je potrebný modul, ktorý by automaticky generoval
upozornenia, že sa blíži doba, kedy je potrebné dať sa zaočkovať.

•

Občan by mohol mať prostredníctvom IS prístup k svojmu imunizačnému statusu
a k imunizačnému statusu svojich blízkych. Mohol by si overiť, či absolvoval všetky
povinné očkovania a rozhodovať sa pre nepovinné.

•

Upozornenie pre občana prostredníctvom mailu alebo SMS správy, že sa blíži vyšetrenie na
ktoré je objednaný.

Alokácia primárnej ZS
Občan príde na vyšetrenie k poskytovateľovi primárnej ZS, s ktorým je zvyčajne zmluvne
viazaný. Preto možnosti výberu lekára prvého kontaktu sú len pri zmene zmluvného vzťahu..
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Lekár prvého kontaktu poskytne občanovi ZS (vrátane očkovania) a následne ho môže poslať so
žiadosťou na špeciálne vyšetrenie, môže poslať jeho vzorky na analýzu do laboratória, môže dať
pacientovi výmenný lístok k špecialistovi v rámci sekundárnej ambulantnej ZS, môže dať
odporúčanie na prijatie do sekundárnej ústavnej ZS, alebo odporúčanie na prijatie do následnej
ZS.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Poskytovatelia primárnej zdravotnej starostlivosti nemajú jednotný spôsob prijímania
pacientov. Časť pacientov môže byť objednaných a časť pacientov prichádza bez
objednania. Ich pomer môže byť rôzny, existujú aj rôzne spôsoby určovania konečného
poradia (môžu mať prednosť objednaní pacienti, alebo ako prichádzajú objednaní
a neobjednaní pacienti vzniká lokálny poradovník, lekár objednáva len na daný deň
a v rámci dňa sa vytvorí poradovník, alebo časť dňa má lekár vyhradený pre objednaných
pacientov a časť dňa k nemu prichádzajú pacienti bez objednania). Pacientovi, ktorý príde
bez objednania sa teda môže stať, že sa v daný deň nedostane na rad, alebo že bude čakať
dlhé hodiny.

•

Dlhý pobyt v čakárni u lekára zvyšuje riziko nákaz.

•

Poskytovateľovi sa stáva, že objednaní pacienti neprídu. Uvoľní sa mu tak čas, avšak iný
pacient nevie, že takáto situácia nastala a môže ísť na vyšetrenie aj skôr. Lekárovi vznikajú
prestoje.

•

Poskytovateľovi sa stáva, že vyšetrenia trvajú dlhšie ako plánoval a objednaní pacienti, ktorí
prídu na dohodnutý termín, budú dlho čakať.

•

Poskytovateľ pošle vzorky do laboratória, ktoré urobí ich analýzu až v dlhšom časovom
období (z dôvodu preťaženosti). U pacienta môže medzitým nastať zhoršenie zdravotného
stavu.

•

Poskytovateľ pošle pacienta na špeciálne vyšetrenie, do sekundárnej ZS alebo do následnej
ZS ten však stratí výmenný lístok, odporúčanie alebo žiadosť.

•

Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej ZS nemá dostatok očkovacích látok.

Oblasti možnej informatizácie:
•

Je potrebný elektronický kalendár, na základe ktorého by poskytovateľ prijímal pacientov.
Občan by si mohol cez IS overiť svoj termín v kalendári, lekárovi by sa skôr obsadili náhle
uvoľnené termíny. Je potrebné zohľadniť fakt, že lekár v primárnej starostlivosti má na
rozdiel od špecialistu menší rozsah času, ktorý môže vyhradiť na objednávaných pacientov,
preto jeho časový slot objednávania bude menší ako v prípade špecialistu. Takisto je aj v
rámci objednaného času riziko, že urgentnejší prípad musí byť ošetrený prioritne aj mimo
alokovaného času.
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•

Služba presmerovania pacienta na špeciálne vyšetrenia, do sekundárnej ZS alebo do
následnej ZS, v rámci ktorej by lekár prvého kontaktu priamo dohodol pacientovi termín
a k odporúčaniu v elektronickej podobe by pripojil aj príslušnú elektronickú dokumentáciu.

•

Služba výberu laboratória pre poskytovateľa, kde by poskytovatelia videli napr. čakacie
doby na jednotlivé druhy analýz vzoriek.

•

Je potrebný modul, ktorý by upozorňoval poskytovateľa, že sa blížia termíny očkovania
jeho pacientov. Poskytovateľ by si tak vedel včas zaobstarať potrebné množstvo očkovacích
látok.

Alokácia sekundárnej ZS
Občan príde na vyšetrenie k poskytovateľovi sekundárnej ZS. Lekár poskytne pacientovi ZS a
následne ho môže poslať so žiadosťou na špeciálne vyšetrenie, môže poslať jeho vzorky na
analýzu do laboratória, môže dať pacientovi výmenný lístok k špecialistovi (ak je pacient
v sekundárnej ústavnej ZS), môže dať odporúčanie na prijatie do sekundárnej ústavnej ZS (ak je
pacient v sekundárnej ambulantnej ZS), môže dať odporúčanie na prijatie do následnej ZS alebo
sprostredkovať zaradenie pacienta na čakaciu listinu v rámci terciárnej ZS.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Poskytovatelia sekundárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti nemajú jednotný spôsob
prijímania pacientov. Časť pacientov je objednaných a časť pacientov prichádza bez
objednania. Niektorí poskytovatelia berú v určitých časoch len objednaných pacientov.
Pacienti, ktorí o tom nevedia, absolvujú zbytočnú cestu do ordinácie.

•

Pacienti sa často krát musia ísť objednať osobne, pričom termín poskytovateľ stanoví na iný
deň.

•

Poskytovateľovi sekundárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa stáva, že objednaní
pacienti neprídu. Uvoľní sa mu tak čas, avšak iný pacient nevie, že takáto situácia nastala
a môže ísť na vyšetrenie aj skôr. Lekárovi vznikajú prestoje.

•

Poskytovateľovi sekundárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa stáva, že vyšetrenia
trvajú dlhšie ako plánoval a objednaní pacienti, ktorí prídu na dohodnutý termín, budú dlho
čakať.

•

Poskytovateľ pošle vzorky do laboratória, ktoré urobí ich analýzu až v dlhšom časovom
období (z dôvodu preťaženosti). U pacienta môže medzitým nastať zhoršenie zdravotného
stavu.

•

Poskytovateľ pošle pacienta na špeciálne vyšetrenie, do sekundárnej ambulantnej ZS (ak je
v ústavnej), do sekundárnej ústavnej ZS (ak je v ambulantnej) alebo do následnej ZS ten
však stratí výmenný lístok, žiadosť alebo odporúčanie.
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Môže sa stať, že pacient navštívi zariadenie sekundárnej ústavnej ZS, ktoré nebude mať
voľné lôžkové kapacity.

Oblasti možnej informatizácie:
•

Je potrebný elektronický kalendár, na základe ktorého by poskytovateľ prijímal pacientov.
Občan by si mohol cez IS overiť svoj termín v kalendári, lekárovi by sa skôr obsadili náhle
uvoľnené termíny. V rámci elektronických kalendárov sekundárnej ústavnej zdravotnej
starostlivosti by bolo možné sledovať obsadenosť lôžok v zariadeniach.

•

Služba presmerovania pacienta na špeciálne vyšetrenia, do primárnej ZS, v rámci
sekundárnej ZS alebo do následnej ZS, v rámci ktorej by poskytovateľ sekundárnej ZS
priamo dohodol pacientovi termín a k odporúčaniu v elektronickej podobe by pripojil aj
príslušnú elektronickú dokumentáciu.

•

Služba výberu laboratória pre poskytovateľa, kde by poskytovatelia videli napr. čakacie
doby na jednotlivé druhy analýz vzoriek.

Alokácia terciárnej ZS
Občan sa dostane na rad do terciárnej ZS. Lekári vykonajú zákrok, pred i po zákroku môžu
poslať pacienta so žiadosťou na špeciálne vyšetrenie, alebo môžu poslať jeho vzorky na analýzu
do laboratória. Po zákroku môžu dať pacientovi odporúčanie do sekundárnej ústavnej ZS alebo
do následnej ZS.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Čakacie listiny na zákroky v rámci terciárnej ZS nie sú transparentné.

•

Poskytovateľ môže zaradiť pacienta na čakaciu listinu zariadenia terciárnej ZS, ktoré ma
dlhú čakaciu dobu.

•

Môžu nastať zmeny v poradí na čakacích listinách, o ktorých nemusí byť pacient dostatočne
včas informovaný.

•

Dlhý čas čakania na analýzu vzoriek z dôvodu nízkej frekvencie požiadavky na danú
analýzu (daný typ analýzy je zriedkavý a laboratórium dlho čaká, kým sa nazbiera
požadovaný počet vzoriek). Analýza vzoriek je potrebná pred zákrokom v rámci terciárnej
ZS, hrozí teda odloženie zákroku.

Oblasti možnej informatizácie:
•

Je potrebná služba elektronickej čakacej listiny, ktorú by mohli sledovať poskytovatelia aj
pacienti.
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Služba výberu laboratória pre poskytovateľa, kde by poskytovatelia videli napr. čakacie
doby na jednotlivé druhy analýz vzoriek.

Alokácia následnej ZS
Občan sa dostane do následnej ZS, kde je mu poskytovaná najmä ošetrovateľská starostlivosť.
Po určitom období, alebo v prípade náhlej zmeny stavu môže byť poslaný do primárnej ZS
alebo do sekundárnej ZS.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Poskytovateľovi následnej ZS sa uvoľní miesto (lôžko) v rámci zariadenia, avšak pacient,
ktorý má neskorší termín (z dôvodu vyťaženosti zariadenia následnej ZS) ani jeho lekár sa
o tejto skutočnosti nedozvedia.

•

Poskytovateľ pošle pacienta do sekundárnej ZS stratí sa však odporúčanie.

Oblasti možnej informatizácie:
•

Je potrebný elektronický kalendár poskytovateľov následnej ZS, pomocou ktorého by bolo
možné sledovať ich termíny a obsadenosť.

•

Je potrebná služba presmerovania pacienta do sekundárnej ZS, v rámci ktorej by
poskytovateľ následnej ZS priamo dohodol pacientovi termín a k odporúčaniu
v elektronickej podobe by pripojil aj príslušnú elektronickú dokumentáciu.

Alokácia laboratórnych analýz
Súčasťou diagnostického procesu na všetkých úrovniach sú aj laboratórne analýzy vzoriek.
Poskytovatelia zasielajú vzorky do laboratórií, tie ich po sadách analyzujú, priradzujú výsledky
a zasielajú ich späť poskytovateľom.
V SR existujú lokálne prepojenia medzi SVaLZ do PAS, ŠAS alebo iných zdravotníckych
zariadení buď v rámci jedného PZS alebo regionálnej skupiny PZS. Národné prepojenie však v
tomto smere chýba.
Výber laboratória zo strany PZS pre bežné rozbory je zvyčajne viazané zmluvne, preto výber
laboratória na objednanie je obmedzený.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Nerovnomerná vyťaženosť laboratórií.

•

Problém dlhého zhromažďovania vzoriek na niektoré špeciálne druhy analýz.

•

Riziko zámeny vzoriek a zlého priradenia výsledkov.
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Občan, ktorého vzorky sú analyzované nevie presne kedy budú výsledky (mnohokrát
čakanie na výsledky spôsobuje ešte zhoršovanie zdravotného stavu).

Oblasti možnej informatizácie:
•

Sprístupnenie informácii o čakacích dobách na rôzne druhy analýz v jednotlivých
laboratóriách.

•

Viacnásobné overovanie totožnosti vzoriek, sledovanie cesty vzorky.

•

Modul, ktorý by upozornil občana, že výsledky sú hotové a že môže si ísť po ne k
poskytovateľov, ktorý požiadal o analýzu.

Alokácia špeciálnych vyšetrení
Občan sa dostaví na špecializované pracovisko, kde je mu poskytnuté špeciálne vyšetrenie.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Na pracoviskách, ktoré nemajú zavedený systém objednávania môžu občania stráviť dlhé
hodiny čakaním na vyšetrenie.

•

Na pracoviskách, ktoré majú zavedený systém objednávania sa môže stať, že niektorý občan
zruší termín, avšak ten sa už následne nepodarí obsadiť. Problém je to najmä na
pracoviskách, kde sa na vyšetrenie čaká týždne až mesiace.

•

Poskytovateľ môže odporučiť občanovi pracovisko, kde sa čaká dlhšie ako na iných
pracoviskách poskytujúcich dané vyšetrenie.

Oblasti možnej informatizácie:
•

Je potrebný elektronický kalendár špecializovaných pracovísk, pomocou ktorého by bolo
možné sledovať vyťaženosť špecializovaných pracovísk a ich voľné termíny.
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Aktuálny stav budúcej domény Medikácia/Preskripcia

Obrázok 4 – Model aktuálneho stavu budúcej domén Medikácia/Preskripcia
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Všeobecná charakteristika modelu Medikácia/ Preskripcia
Hlavným predpokladom modelu je interakcia občana na základe jeho zdravotnej potreby so
systémom profesionálnej zdravotnej starostlivosti. Vychádzame zo situácie, keď pre liečbu
ochorení sú potrebné lieky a liečivé prípravky (ďalej aj ako „liek“ alebo „predmet preskripcie“).
Viaceré úrovne profesionálnej zdravotnej starostlivosti sú aproximované na základ interakcie
troch rozhodujúcich subjektov, ktorými v súčasnosti sú:
•

Občan a jeho zdravotná potreba,

•

Zdravotnícke zariadenie zastúpené predpisujúcim lekárom,

•

Lekáreň.

Štvrtým subjektom, ktorý vstupuje do tohto modelu je príslušná zdravotná poisťovňa, t.j.
poisťovňa, u ktorej má občan zdravotné poistenie. Tento subjekt má významnú úlohu v procese
financovania predmetu preskripcie. Vykonáva kontrolnú a revíznu činnosť, prijíma faktúry
a recepty z lekární a výdajní zdravotníckych potrieb a pomôcok, spracúva údaje, vykonáva
úhrady a podáva štatistické správy o spotrebe liekov za svojich poistencov. V súčasnom stave
existuje asynchrónna elektronická komunikácia na úrovni lekáreň – poisťovňa a v procese sa
vedie papierová dokumentácia.
Vstupom do modelu je zdravotná potreba občana s nutnosťou predpisu lieku, výstupom
z modelu je efektívne a bezpečne uspokojená potreba občana s následkom zlepšenia
zdravotného stavu.
Pod pojmom medikácia rozumieme racionálnu a účelnú farmakoterapiu občana profesionálmi
poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť. Do medikácie vstupuje aj prvok samoliečenia, v prípade,
ak občan užíva lieky, ktoré nie sú predmetom preskripcie a nakupuje ich ako voľne predajné
lieky. Kombinácia týchto dvoch skutočností s alergickou anamnézou má na rozhodovanie
o medikácii pri nových chorobných stavoch zásadný vplyv. Ďalším významným faktorom je
informovanosť o liekových interakciách a nežiaducich účinkoch liekov na strane
zdravotníckych profesionálov. Prvoradým cieľom je dokonalé poznanie zdravotného stavu
občana a voľba najsprávnejšej formy liečby.
Pokiaľ preskripcia je pomerne priamočiaro definovaným procesom s jednoznačnými vstupmi
a výstupmi, o medikácii je potrebné uviesť, že je značne subjektívne ovplyvnená
informovanosťou občana i lekára a rozhodnutiami z miery ich informovanosti vyplývajúcimi.
Preskripcia a medikácia vytvárajú logický celok a preto v modeli opisujeme obidve entity
spoločne. V minulosti tento logický celok nepotreboval podporu informačno-komunikačných
technológií.
Situácia sa však od zavedenia prvých počítačov do lekární a ambulancií lekárov a existencie
internetu s možnosťou pripojenia týchto subjektov značne mení a v rozvinutých krajinách
s vysokou mierou informatizácie procesov sa rýchlym tempom rozvíja informatizácia aj v tejto
oblasti zdravotníctva.
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Preto tam, kde je preskripcia a medikácia podporovaná IKT hovoríme o ePreskripcii
a eMedikácii. Nemožno však hovoriť o ePreskripcii, ak lekár na PC v nemocničnom či
ambulantnom informačnom systéme napíše predpis liekov, ktoré sa prenášajú do formulára,
následne vloží do tlačiarne originálny recept a na tento vytlačí údaje z formulára. Žiaľ,
v súčasnosti je práve táto situácia pravidlom.
Model ePreskripcie a eMedikácie ide vizionársky a strategicky oveľa ďalej a v dlhodobom
horizonte pracuje aj s expertnými systémami pre podporu rozhodovania.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Občan si nevezme zdravotnú dokumentáciu a zoznam liekov, ktoré užíva k lekárovi (v
lepšom prípade si vezme lieky k lekárovi).

•

Občan ide k lekárovi, ktorý nemá jeho aktuálnu zdravotnú dokumentáciu.

•

Občan je alergický na niektoré lieky, ale nepamätá si na ktoré.

•

Občan užíva viaceré lieky, nevie si však spomenúť aké.

•

Občan nevie o možných rizikách užívania viacerých liekov.

•

Občan má predpísané lieky od viacerých lekárov no nikto nekontroluje, aké možné
interakcie môžu nastať.

•

Občan má doma zbytočné lieky.

•

Občan užíva zbytočné viac druhov liekov.

•

Lekár nemá dostupnú informáciu o chronickej medikácii občana.

•

Lekár sa nedozvie o iných vážnych ochoreniach od občana.

•

Lekár má k dispozícii obmedzené informácie o liekoch, interakciách a nežiaducich účinkoch
kombinácií liekov.

•

Lekár musí vypisovať recept, ale informáciu musí znovu zapísať do informačného systému,
zdroj duplicít, nepresností a možných chýb pri zápise.

•

Údaje o predpísaní receptu nie sú sledované hneď ako je recept predpísaný.

•

Lekár má možnosť u niektorých pacientov zapísať informáciu o predpísaných liekoch do
liekovej knižky pacienta, znovu musí písať tie isté údaje.

•

Lekár nemá spätnú informáciu o tom, či si pacient vybral lieky v lekárni.
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•

Ak chce lekár zistiť, či v lekárni majú daný liek, ktorý chce predpísať, musí do lekárne
zatelefonovať, nemusí sa dovolať hneď, stráca čas pri telefóne.

•

Lekár môže poslať pacienta do lekárne, kde daný liek nemajú.

•

Lekár môže byť obmedzený v rozhodovaní sortimentom liekov v najbližších lekárňach, ak
chce pacientovi liek objednať, musí telefonovať.

•

Lekár musí informovať pacienta o doplatku za lieky, informáciu musí hľadať v inom
prostredí ako v tom, kde predpisuje liek. Ak hľadá cez internet, znovu musí zadávať tie isté
údaje.

•

Pokiaľ lekár nemá pripojenie na internet a stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
závisí aktuálnosť informácií o liekoch s ktorými pracuje od aktuálnosti informácií
v databázach ambulantného informačného systému, prípadne tlačených publikácií.

•

Lekáreň musí údaje o liekoch z receptu prepisovať do IS lekárne, duplicita zadávania
údajov, možný zdroj chýb.

•

Lekáreň spracúva recepty pre poisťovne v periodicite 1 mesiac, vystavuje faktúry, zbiera
a predkladá na poisťovne všetky recepty, tieto musí triediť podľa poisťovní.

•

Pri stave, ak sú na recepte napísané 2 lieky, a vydá len 1, lekárnik musí vystaviť na druhý
liek náhradný recept. Znovu musí zadávať tie isté údaje.

•

Lekár nemôže ani u pacientov, ktorý berú dlhodobú medikáciu vypísať recept na opakované
vybratie liekov z lekárne.

•

Poisťovne musia spracovávať a fyzicky kontrolovať recepty.

•

Neexistuje všeobecne dostupná aplikácia, ktorá by vyhodnocovala riziká pre konkrétneho
pacienta na základe poznania jeho medikácie.

•

Lekárska obec nebude chcieť zmeniť postupy – riziko.

Oblasti možnej informatizácie
•

Získanie informácií o predpísaných liekoch a vytvorenie internetovej liekovej knižky
občana s chráneným prístupom a garantovanou bezpečnosťou informácií pred zneužitím
údajov neoprávnenou osobou.

•

Vytvorenie elektronických receptov, ktoré bude možné zdieľať medzi lekárom, lekárňou
a pacientom.

•

Vytvorenie znalostnej aplikácie pre hodnotenie rizík pri užívaní viacerých liekov prístupnej
lekárom cez internet (prípadne aj pacientom) Opäť s chráneným prístupom.
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•

Vyriešenie číslovania receptov, vydávania náhradných receptov, zneplatnenia receptu,
prípadne vystavenie receptu na opakovaný výber liekov. Je však potrebné zamedziť výberu
liekov naraz, vo viacerých lekárňach.

•

Riešenie schvaľovania niektorých liekov on-line v reálnom čase medzi lekárom
a poisťovňou.

•

On-line zber a zdieľanie údajov z receptov.

•

Poradenstvo pre lekára pri zriedkavých diagnózach prostredníctvom znalostnej databázy.

•

Nevyhnutné prepojenie lekární a poskytovateľov prostredníctvom internetu alebo slovenskej
Health Information Network.
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Aktuálny stav budúcej domény Poskytovanie zdravotných informácií občana (EHR)

Obrázok 5 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Poskytovanie zdravotných informácií občana (EHR)
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Všeobecná charakteristika modelu
Hlavným predpokladom procesného modelu je oblasť adresnej zdravotnej starostlivosti
poskytovanej jednotlivým občanom prostredníctvom poskytovateľov profesionálnej zdravotnej
starostlivosti. Electronic health record (ďalej aj ako “EHR“) bude integrujúcim prvkom, ktorý
vnímame ako budúcu dynamickú elektronickú službu dostupnú relevantným subjektom,
predovšetkým:
•

Občanom vo vzťahu k ich zdravotným potrebám.

•

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti .

•

Zdravotným poisťovniam ako správcom fondov zdravotného poistenia.

•

Ostatným subjektom definovaným zákonom.

Táto služba by mala vo výslednom stave poskytovať informácie o vlastníkovi EHR – občanovi
na geograficky širšom území oproti súčasnému stavu. Podmienku geografickej dostupnosti je
reálne zabezpečiť etapovitým prístupom k riešeniu EHR. Vychádzame z predpokladu, že aj keď
v súčasnosti sa elektronické zdravotné záznamy nachádzajú len v počítačoch či informačných
systémoch na strane poskytovateľa, v stave budúcom je potrebné zabezpečiť množstvo
informácií o zdravotnom stave tak, aby boli dostupné na území Slovenskej republiky ale aj v
EU, teda nezávisle na mieste uloženia záznamov. Budúci stav vyplýva z prirodzenej migrácie
obyvateľstva po vstupe a integrácii Slovenska do EU. Potvrdením tohto predpokladu je aj
skupina prebiehajúcich projektov, konkrétne napr. projekt epSOS.
Vstupom do modelu je zdravotná potreba občana s nutnosťou poskytnutia zdravotnej služby,
výstupom z modelu je efektívne a bezpečne uspokojená potreba občana s následkom zlepšenia
zdravotného stavu. Pre rôzne životné situácie a z nich vyplývajúce zdravotné potreby občana je
potrebné zabezpečiť dostupnosť síce citlivých, ale mnohokrát život zachraňujúcich informácií.
Príkladom takýchto informácií môžu byť údaje definované v EDS. Sú to predovšetkým údaje o
chorobách, operáciách, alergiách, medikácii, očkovaní, implantovaných zdravotníckych
pomôckach, ale aj laboratórnych výsledkoch, hematologických údajoch a pod.
Na obrázku Obrázok 5 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Poskytovanie zdravotných
informácií občana (EHR) je znázornený proces tvorby medicínsky relevantných informácií v
elektronickej forme. Interakcia je v súčasnom stave v zjednodušenom náhľade medzi troma
aktérmi. Sú to občan, PZS a zdravotná poisťovňa. Na základe vzniku zdravotnej potreby sa
občan dostaví k vyšetreniu u PZS. Prvým krokom je identifikácia občana a uloženie
demografických údajov do databáz IS PZS. Druhým krokom je poskytnutie zdravotnej
starostlivosti, pričom sem možno zahrnúť aj preventívnu zdravotnú starostlivosť. Pri tomto
procese vzniká ako ďalší, dnes papierový, záznam, ktorým je dokument o informovanom
súhlase. Podpisuje ho pacient aj lekár. Nasleduje samotné poskytnutie diagnostických a
terapeutických služieb a o tejto epizóde je vedená zdravotná dokumentácia. Dnes existuje
dokumentácia písaná strojom, na počítači, uložená v IS PZS alebo aj neuložená v IS PZS. Všetci
PZS prevádzkujú v nejakej forme informačné systémy.
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Následným procesom je tvorba faktúr a dávok pre potreby zúčtovania so zdravotnými
poisťovňami. Prvým podprocesom je kódovanie. Tento podproces má na vstupe informáciu o
poskytnutej zdravotnej starostlivosti a na výstupe kódy v limitovanom rozsahu. Tieto kódy sú
vstupom pre mesačné dávky pre zdravotné poisťovne. Druhým podprocesom je fakturácia pre
zúčtovanie so zdravotnými poisťovňami. V tomto podprocese dochádza ku zlúčeniu finančných
informácií a postupujú spolu s dávkami smerom ku zdravotným poisťovniam. Samotný proces
zúčtovania so zdravotnými poisťovňami prebieha v niekoľkých fázach a jeho popis je nad
rámec opisu modulu EHR pre potreby tejto štúdie uskutočniteľnosti.
V súčasnom stave existujú len záznamy v ambulantných a nemocničných informačných
systémoch. Možno ich rozdeliť na štruktúrované a neštruktúrované. Štruktúrované ďalej na
štandardizované a neštandardizované.
Forma záznamov
Štruktúrované

Miera štandardizácie
Štandardizované

Neštruktúrované
n/a
Tabuľka 22 – Štruktúra nemocničných záznamov

Neštandardizované
n/a

V súčasnosti existuje väčšina medicínsky relevantných záznamov v kategórii neštruktúrované,
alebo štruktúrované neštandardizované.
Dávky sa tvoria podľa platnej metodiky definovanej metodickými usmerneniami. Problém
využitia údajov z dávok bol identifikovaný v tom, že nemocnice vykazuje do ZP hospitalizáciu
ako celok, v ktorej sú zahrnuté výkony všetkých zložiek, ktoré sa na liečbe podieľali so
všetkými nákladmi vo vnútri nemocnice. Je problematické evidovať čiastkové výkony z dávky.
pokiaľ ich ani samotná nemocnica neeviduje v plnom rozsahu, keďže ich nevykazuje do
zdravotnej poisťovne.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Jedná sa o veľmi citlivé údaje občana, preto je dôležité, aby bola zaistená adekvátna úroveň
bezpečnosti EHR. Na jednej strane je to teda bezpečnosť informácií, ktorá bude
determinovať prístup a výsledné riešenie, na strane druhej to bude ochota občanov a
profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti umožniť aby EHR na Slovensku
vôbec vznikol. V tomto smere je potrebné konštatovať, že v súčasnosti platná legislatíva
EHR nijakým spôsobom nepodporuje.

•

V súčasnosti nie je na Slovensku definované, aké informácie bude EHR obsahovať.

•

Riziko môže nastať taktiež v tom, že nemocnice v súčasnoti vykazujú do zdravotných
poisťovní hospitalizáciu ako celok, v ktorom sú zahrnuté výkony všetkých zložiek
podieľajúcich sa na liečbe spolu s internými nákladmi nemocnice. Otázne preto ostáva, do
akej miery detailu tak bude možné evidovať zdravotnícke výkony, lieky a ŠZM, pokiaľ ich
ani samotná nemocnica neeviduje v plnom rozsahu a podrobnoti.
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•

Ďalší postup tvorby EHR je potrebne skoordinovať s iniciatívami EU, napríklad epSOS a
inými direktívnymi nariadeniami. Je potrebne zvážiť aké ďalšie možné usmernenia zo
strany EU sa môžu vyskytnúť.

•

V súčasnosti je problém v prístupe k dátam, nie je zabezpečená interoperabilita národných
systémov krajín EU, t.j. prístup lekára k EHR z iných krajín je obmedzená až nemožná.
Neexistuje Emergency Data Set.

•

Identifikované oblasti informatizácie.

Oblasti možnej informatizácie
•

Riadená integrácia zdravotnej dokumentácie na úrovni jednotlivých poskytovateľov.

•

Štandardizácia častí elektronickej zdravotnej dokumentácie podľa EU (ak také štandardy
existujú) za účelom vytvorenia základných podmienok pre interoperabilitu.

•

Podpora kontinuity starostlivosti a podpora kooperácie účastníkov poskytovania zdravotnej
starostlivosti prostredníctvom dostupných relevantných informácií o pacientovi.

•

Vytvorenie chráneného a bezpečného elektronického prostredia pre výmenu osobných
informácií.

•

Podpora medicínskeho rozhodovania, zvýšenie bezpečnosti pacienta, využitie informácií
EBM..

•

Anonymizácia údajov, agregácia a vyhodnocovanie pre potreby hodnotenia poskytovateľov,
kvality poskytovaných služieb, národné štatistiky a podporu výskumu v medicíne.

•

Podpora riadenia štandardov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

•

Podpora manažérskeho rozhodovania, prostredníctvom údajov pre epidemiologické a
ekonomických analýzy.
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Aktuálny stav budúcej domény Podpora riadenia zdravotníctva

Obrázok 6 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Podpora riadenia zdravotníctva
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Všeobecná charakteristika modelu
Hlavným predpokladom modelu je participácia strategického vedenia na riadení zdravotnej
starostlivosti a využívanie informačných tokov a z nich pochádzajúcich informácií, ktoré majú
charakter spätnej väzby na strategickom riadení. Model podpory riadenia zdravotníctva
zachytáva informačné toky, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k chodu riadiacich
procesov v zdravotníctve. Zdrojmi týchto informačných tokov sú rôzne subjekty riadenia alebo
výkonu.
Jednorazové činnosti
•

Najvyšším strategickým dokumentom, ktorý definuje strategické rámce pre oblasť
zdravotníctva je programové vyhlásenie vlády SR.

•

Vedenie rezortu navrhuje strategické priority v súlade s programovým vyhlásením vlády, s
ohľadom na aktuálny stav rezortu, iných rezortov a ekonomiky.

•

Priority sú prejednané vo vláde a podľa vedenie rezortu ich na úrovni sekcií a odborov ďalej
rozpracuje.

•

Priority sú schválené a publikované.

•

Na priority reaguje aj samospráva, najmä na úrovni VÚC, ako aj ďalšie rezorty, v
pôsobnosti ktorých sú zdravotnícke zariadenia (napr. MO SR, MV SR, SIS).

•

Úlohy rozpracujú odborné útvary MZ, NCZI, ŠÚKL a ďalších podriadených zložiek.

•

Niektoré z úloh MZ realizuje zmenou politík a legislatívnych aktov (zákony, vyhlášky), ako
aj operatívnymi opatreniami.

Priebežné činnosti
•

Jednotlivé odborné útvary aj vedenie rezortu priebežnej sledujú a následne vyhodnocujú
aktuálny stav v rezorte.

•

Na základe posúdenia tohto stavu vykoná príslušný odborný útvar (napr. ÚVZ, Sekcia
zdravia MZ) hodnotenie aktuálneho stavu a navrhuje opatrenia.

•

Odborné útvary rezortu priebežne plnia úlohy v oblasti akreditácie a štandardizácie v oblasti
liekov, zdravotníckych pomôcok, PZS a poskytovanej ZS.

•

Odborné útvary rezortu a VÚC priebežne plnia úlohy v oblasti riadenia kvality najmä vo
forme dohľadu nad jednotlivými oblasťami v zdravotnej starostlivosti a následnými
hodnoteniami. V oblasti kvality poskytovania ZS je pre dohľad tvorený ÚDZS.
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•

V oblasti finančného riadenia odborné útvary MZ a podriadených organizácií pripravujú
podklady pre plánovanie rozpočtu, monitorujú finančné toky a spracúvajú priebežné správy
pre vedenie rezortu, sledujú finančné toky v rámci poskytovania ZS z verejných zdrojov
(PZS a ZP).

•

Informatizácia v rezorte aj samotnom MZ je riadená odborom informatiky MZ.

•

NCZI spracováva štatistické a demografické údaje v rámci rezortu a poskytuje ich
príslušným odborným útvarom MZ, Štatistického úradu SR, WHO a ďalším subjektom.

•

ÚVZ pôsobia najmä v oblasti manažmentu hygieny, ohrození zdravia a epidemiologickej
situácie.

•

Analogicky v rozsahu svojich kompetencií postupuje aj ÚDZS, ktorý pôsobí nezávisle od
MZ.

Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

ÚVZ pokrýva len časť činností, ktoré by v zmysle definície WHO mala pokrývať oblasť
Public Health.

•

Chýba jednotný systém riadenia determinantov zdravia (zber, spracovanie a vyhodnotenie
podkladov, riadenie na základe podkladov), v ktorom je potrebné zabezpečiť informačnú
súčinnosť s inými rezortmi (životného prostredia, hospodárstva, dopravy, atď).

•

NCZI nemá v niektorých prípadoch dostatok relevantných / dôveryhodných podkladov
súvisiacich s aktuálnym vyhodnocovaním štatistických a demografických údajov.

•

NCZI nie je zatiaľ pripravené na rolu Národného operátora eHealth (finančne, materiálne,
technicky, personálne).

•

Portfólio vybraných indikátorov nepokrýva plne požiadavky vedenia rezortu aj odborných
útvarov.

•

Vedeniu rezortu chýbajú aktuálne, dôveryhodné hodnoty niektorých indikátorov.

•

Odborným útvarom chýbajú aktuálne, dôveryhodné hodnoty niektorých indikátorov rezortu
potrebných pre ich činnosť najmä v oblasti hodnotenia.

•

Chýba manažérsky IS rezortu, ktorý by poskytoval spomínané podklady vedeniu rezortu a
odborným útvarom.

•

Chýba IS, ktorý by priebežne zabezpečoval podklady súvisiace s aktuálnym stavom
poskytovania zdravotnej starostlivosti.

•

eHealth ako zdroj podkladov pre monitorovanie poskytovania ZS je ešte len v čase prípravy,
tesne pred spustením obstarávania.
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•

NZIS nie je vytvorený, existujú len relatívne samostatné IS, s obmedzenou interoperabilitou.

•

Centrálna údajová základňa (registre) nie je konsolidovaná a integrovaná.

•

Miera dôveryhodnosti údajov z registrov nie je presne identifikovaná.

Oblasti možnej informatizácie
•

Definovať úplnú množinu indikátorov pre potreby MZ, ÚDZS, ŠÚKL, ŚÚ a ďalších
oprávnených osôb.

•

Na základe redefinície zamerania činnosti ÚVZ definovať množinu potrebných
údajov/indikátorov pre riadenie determinantov zdravia a zabezpečiť informačné prepojenie s
IS príslušných rezortov.

•

Pre definované množiny indikátorov špecifikovať a zabezpečiť informačné zdroje.

•

Skonsolidovať registre a vytvoriť centrálnu údajovú základňu rezortu aj eHealth (Master
data repository).

•

Vytvoriť NZIS ako skutočne integrovaný IS rezortu ako celku.

•

Zabezpečiť interfejsy NZIS na IS ostatných štátnych organizácií súvisiacich so zdravotnou
starostlivosťou (FN, Národné ústavy, SZÚ, štátne nemocnice, ZP, atď.).

•

Na úrovni NCZI pripraviť sadu informačných štandardov pre samotné interfejsy, master
data repository, štruktúru vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe.

•

Prostredníctvom eHealth vytvoriť dátovú základňu pre manažment liekovej politiky a
politiky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

•

Bezpečne prepojiť IS MZ, NCZI, ŠÚKL, ÚVZ a ďalšie povinné osoby.

•

Vytvoriť manažérsky IS, ktorý poskytne vedeniu rezortu a odborným útvarom potrebné
podklady / indikátory pre monitorovanie, rozhodovanie a riadenie rezortu v prístupnej,
rýchlej a ľahko spracovateľnej podobe.

•

Zvýšiť úroveň prezentačnej vrstvy IS rezortu – portálu MZ, ÚVZ, ŠÚKL a NCZI a relatívne
samostatné portály vo výraznejšej miere integrovať a zladiť.

•

Pripraviť NCZI na rolu Národného operátora eHealth.

•

Zabezpečiť informačnú súčinnosť medzi IS rezortu, eHealth a eGovernmentom.
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Aktuálny stav budúcej domény Podpora práce s obrazovými informáciami

Obrázok 7 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Podpora práce s obrazovými informáciami
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Všeobecná charakteristika modelu
Obrazové informácie predstavujú nenahraditeľnú podporu v rámci diagnostického procesu v
medicíne. Obrazové informácie vznikajú pri mnohých druhoch špeciálnych vyšetrení ako sú
napríklad CT vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenia, dopplerovské vyšetrenia, röntgenové
vyšetrenia, vyšetrenia pomocou digitálnych zobrazovacích prístrojov (scintigrafie, gamagrafie,
termovízie), fluoroskopické vyšetrenia, rádionuklidové vyšetrenia, NMR/PET vyšetrenia, EKG,
EEG, spirometrické vyšetrenia, hotlerovské vyšetrenia a iné.
PACS (Picture archiving and communication systems) sú informačné systémy určené na
ukladanie, sprístupňovanie, komunikáciu, správu a prezentáciu obrazových informácií. Služby,
ktoré PACS poskytujú sa teda týkajú celého životného cyklu obrazovej informácie. PACS
pozostávajú z hardvérových prostriedkov, softvérových aplikácií a dátových prvkov.
PACS systémy sú plne automatizované, s elektronickou archiváciou na požadovanú dobu.
Prenášajú digitálne snímky a s nimi súvisiace informácie pacientov buď po miestnej sieti
zariadenia, ktoré poskytuje ZS alebo diaľkovo a ukladajú ich do dátových úložísk.
Pre obrazové informácie neexistuje univerzálny formát, v ktorom by boli uložené. Najčastejšie
sa však používa štandard DICOM (Digital Imaging nad Communications in Medicine).
Na Slovensku funguje približne štyri roky systém T3C, ktorý využíva vyše 30 PZS na lokálnu
digitalizáciu a výmenu obrazových informácií v rámci jednotlivých PACS systémov.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Občan stratí obrazovú snímku počas prenosu k poskytovateľovi.

•

Občan znehodnotí obrazovú snímku počas prenosu k poskytovateľovi.

•

Obrazová snímka sa stratí počas výmeny medzi poskytovateľmi.

•

Obrazová snímka sa znehodnotí počas výmeny medzi poskytovateľmi.

•

Obrazová snímka sa stratí u poskytovateľa v ordinácii.

•

Dôjde k zámene obrazových snímok na mieste ich vzniku.

•

Dôjde k zámene obrazových snímok u poskytovateľa.

•

Rovnaká požiadavka od dvoch rôznych poskytovateľov na vytvorenie obrazovej informácie
a s tým súvisiace zdvojené náklady.

•

Pri zmene poskytovateľa si nový poskytovateľ nemôže pozrieť staršie snímky občana,
pokiaľ si občan kartu neprenesie.
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•

Možnosť prezerať si obrazovú informáciu sa vzťahuje k jednému konkrétnemu snímku, t.j.
snímok si nemôžu naraz prezerať dve vzdialené osoby.

•

Poskytovateľ si nemôže pozrieť snímok z ľubovoľného miesta, pokiaľ nemá pri sebe
snímok.

•

Snímky nie sú pri operáciách k dispozícii včas.

•

Poskytovateľ nemá prístup k obrazovým informáciám vytvorenými inými poskytovateľmi,
hoci obrazovú informáciu ktorú potrebuje by už bolo možné získať z vytvorených snímok.
Občan je vystavený zbytočnej expozícii.

•

Poskytovateľ nemôže pre svoju potrebu prispôsobovať obrazové snímky (napr. zväčšiť).

•

Problém skladovania obrazových informácií (archivačné kapacity).

•

Problém zálohovania obrazových informácií.

Oblasti možnej informatizácie
•

Zabezpečiť uloženie obrazových informácií hneď po vytvorení a priradení ku konkrétnemu
pacientovi do centrálneho úložiska.

•

Zabezpečiť zálohovanie obrazových informácií na iné miesto ako centrálne úložisko.

•

Zaviesť systémy, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umožnia prístup k
akýmkoľvek obrazovým informáciám (ku ktorým budú oprávnení pristupovať) z ich
ordinácie.

•

Zabezpečiť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aplikácie, ktoré im umožnia prácu s
obrazovými informáciami.

•

Podporovať zavádzanie prístrojov vytvárajúcich obrazové informácie, ktoré by boli priamo
importované do systému.

•

Umožniť občanom online prístup k svojim obrazovým informáciám.
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Aktuálny stav budúcej domény Ďalšie podporné služby výkonu starostlivosti o zdravie

Obrázok 8 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Ďalšie podporné služby výkonu starostlivosti o zdravie
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Všeobecná charakteristika modelu
Existujú viaceré možnosti podpory výkonu starostlivosti o zdravie, či už podpory individuálnej
zdravotnej starostlivosti samotného občana, podpory komunitnej zdravotnej starostlivosti alebo
podpory profesionálnej zdravotnej starostlivosti na strane poskytovateľov.
V súčasnosti pre občanov existujú služby záchrany, ktoré poskytuje nadácia Reťaz života.
Medzi služby záchrany patria linky záchrany, karty záchrany a tlačidlá záchrany. Linky
záchrany poskytujú všestrannú pomoc osobám pri náhlom ohrození života a zdravia pri úrazoch,
nehodách a náhlych príhodách. Poskytnutie prvej pomoci riadia prostredníctvom telefonického
poradenstva.
Služba Karta záchrany predstavuje vytvorenie databázy chronicky chorých ľudí, u ktorých je
predpoklad vzniku náhlych príhod. V Karte záchrany je uvedená fotografia pacienta, jeho krvná
skupina a evidenčné číslo. Pod týmto kódom je v databáze vedený chorobopis pacienta so
všetkými potrebnými údajmi, ktoré sú dôležité pri poskytovaní odbornej prvej pomoci.
V prípade, že nastane náhla príhoda, svedok udalosti, Záchranná zdravotná služba, alebo
nemocnica využije informáciu zo špeciálnej identifikačnej karty klienta a spojí sa s Linkou
záchrany. Identifikáciou pacienta jeho evidenčným číslom môže lekár na Linke záchrany presne
informovať zdravotnú službu alebo nemocnicu o diagnóze pacienta, podávaných liekoch a
ďalších skutočnostiach.
Služba Tlačidlo záchrany je diaľkové privolanie pomoci pri zhoršení zdravotného stavu. V
prípade náhleho zhoršenia stavu si môže pacient privolať pomoc z linky Záchrannej zdravotnej
služby sám pomocou technického zariadenia. Bezdrôtové tlačidlo malých rozmerov aktivuje po
stlačení komunikátor. Pracovníci linky Záchrannej zdravotnej služby môžu s využitím databázy
klientov cielene organizovať pomoc ohrozenému. V mobilnej verzii je identifikovateľná aj
poloha postihnutého.
Pre občanov v krízových situáciách boli vytvorené aj linky dôvery, ktoré spravujú rôzni
prevádzkovatelia. Linky dôvery sú zamerané na pomoc a poradenstvo v krízových situáciách
(pomoc psychologická), na problematiku drogových závislostí, na pomoc pre obete trestných
činov, domáceho násilia, nešťastných udalostí a dopravných nehôd, na poradenstvo a prevenciu
AIDS, na pomoc pri rakovine a na pomoc v ďalších oblastiach.
Podporu výkonu starostlivosti o zdravie predstavujú aj informácie a poradenstvo
sprostredkovávané organizáciami ako sú pacientske združenia. Pacientske združenia na
internete poskytujú informácie o chorobách a postupoch liečby, sprostredkovávajú výmenu
skúseností rovnako postihnutých občanov a výmenu kontaktov na špecialistov a špecializované
liečebné centrá. Zdravotne relevantné informácie sprostredkovávajú občanom aj rôzne
zdravotné portály.
Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti taktiež existujú podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie, ktoré spočívajú najmä v sprostredkovaní dodatočných informácií či už o
pacientovi alebo o diagnózach a postupoch liečby. Dodatočné informácie o pacientovi môžu
pochádzať z genetického screeningu, ktorý si pacient dal spraviť. Dodatočné informácie o
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diagnózach a postupoch liečby môže poskytovateľ získať z odbornej medicínskej literatúry.
Dominantou medzi sprostredkovateľmi odborných publikácií z oblasti medicíny je Slovenská
lekárska knižnica.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Poskytovateľ má priamo v ambulancii veľmi obmedzené zdroje, z ktorých by mohol čerpať
informácie užitočné pri liečbe pacientov.

•

Poskytovateľovi zaberie určitý čas, keď si chce vypožičať nejakú odbornú publikáciu (musí
absolvovať cestu do knižnice po literatúru, následne ju tam vrátiť).

•

Problém vyhľadávania určitej potrebnej informácie pri veľkom množstve zdrojov v tlačenej
forme.

•

Ak si dá občan spraviť genetický test, často krát jeho výsledky nie sú zohľadnené
poskytovateľom pri poskytovaní ZS.

•

Samotní poskytovatelia nezisťujú, či si občan dal urobiť genetické testy.

•

Občania nie sú informovaní, čo všetko genetické testy zahŕňajú, na čo môžu byť dobré ich
výsledky. Vládna všeobecná nedôvera voči takýmto testovaniam.

•

Občan nevie, kam sa má obrátiť ak súrne potrebuje informácie o prvej pomoci, keďže linky,
ktoré fungujú v súčasnosti sú málo známe.

•

Občan nevie, ktoré informácie na internete týkajúce sa podpory výkonu starostlivosti o
zdravie sú relevantné.

•

Občania nepoznajú rôzne podporné služby v oblasti výkonu starostlivosti o zdravie, ktoré v
súčasnosti existujú a preto ich nevyužívajú.

•

Občan má iba veľmi obmedzenú možnosť konzultovať s odborníkom na diaľku svoje
zdravotné ťažkosti. Bežní poskytovatelia nemajú čas dávať konzultácie po telefóne alebo
prostredníctvom emailu.

•

Občan nevie, aké druhy pomoci poskytujú linky dôvery, v prípade akých situácií sa na ne
môže obracať.

Oblasti možnej informatizácie
•

Vytvoriť alebo získať databázu poznatkov, ktoré by slúžili poskytovateľom ako podpora pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti (evidence-based medicine).

•

Vytvoriť podmienky pre prenos výsledkov genetických testov k poskytovateľom (so
súhlasom občana).
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•

Vytvoriť prístup poskytovateľom zdravotnej starostlivosti k odborným publikáciám v
elektronickej forme.

•

Vytvoriť call centrum, kde by mohli občania dostať konzultácie súvisiace s prvou pomocou
alebo s nahlásenými zdravotnými ťažkosťami.

•

Vytvoriť v rámci zdravotného portálu informačnú sekciu, kde by odborníci cez email
odpovedali občanom na ich otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a iné otázky
súvisiace so zdravím. Súčasťou informačnej sekcie by boli aj zverejnené informácie o prvej
pomoci a iných otázok týkajúcich sa zdravia.
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Aktuálny stav budúcej domény Podpora riadenia infraštruktúry

Obrázok 9 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Podpora riadenia infraštruktúry
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Všeobecná charakteristika modelu
Doména podpory riadenia infraštruktúry je nevyhnutnou súčasťou implementácie akejkoľvek
elektronickej služby. Cieľom modelu podpory riadenia infraštruktúry je zabezpečiť dostupnosť,
dôvernosť a integritu informačných a komunikačných prostriedkov a elektronických dát, ktoré
slúžia ako nevyhnutné zdroje pre jednotlivé procesy/aktivity v oblasti zdravotníctva.
Pretože niektoré oblasti procesov a činností v zdravotníctve sú už dnes vykonávané
elektronicky, je v súčasnom stave čiastočne implementovaná i podpora riadenia infraštruktúry.
Nejde však o metodickú činnosť, ktorá by bola konzistentne riadená cez celý rezort, ale ide
prevažne o autonómne riadenie podpornej infraštruktúry na báze „bežnej praxe“. Takýto postup
môže znamenať nezohľadnenie požiadaviek alebo nesystematické zohľadnenie požiadaviek
vlastníka procesov alebo vlastníka dát na dostupnosť, dôvernosť a integritu informačných
systémov a spracovávaných dát a nesystematické riadenie infraštruktúry. Medzi takéto
elektronické činnosti patrí napríklad zasielanie výkazov výkonov poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti do zdravotných poisťovní (prostredníctvom nosičov dát – CD, USB kľúč a
podobne), ďalej komunikácia medzi informačnými systémami lekárni a dodávateľmi liekov a
zdravotných pomôcok v súvislosti s ich objednávaním a úhradou (prostredníctvom nosičov dát
alebo internetu), ale napríklad aj komunikácia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a
NCZI v oblasti zdravotníckej štatistiky a následne komunikácia medzi NCZI a Ministerstvom
zdravotníctva SR ako i ďalšie procesy.
V súčasnej dobe neexistuje štandard, norma, predpis alebo jednotná metodika určujúca postupy
v oblasti podpory riadenia informačnej a komunikačnej infraštruktúry pre jednotlivé subjekty
zdravotníctva, avšak v oblasti organizácie verejnej a štátnej správy existujú záväzné predpisy a
to najmä zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorý upravuje
práva a povinnosti povinných osôb v oblasti informačných systémov verejnej správy a činnosti,
ktoré zabezpečujú ich prevádzku, ďalej základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti
a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy, ďalej správu a prevádzku ústredného
portálu, taktiež postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov
verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy.
U ostatných subjektov, ktoré nie sú povinnou osobou v zmysle zákona o informačných
systémoch verejnej správy je podpora riadenia infraštruktúry vykonávaná subjektívne na
základe bežnej praxe v oblasti riadenia IT a v oblasti riadenia bezpečnosti, napríklad podľa
zaužívaných metodík ako ITIL (ENG: Information Technology Infrastructure Library) alebo
COBIT (ENG: Control Objectives for Information and related Technology) alebo podľa iných
porovnateľných metodík.
Súčasný stav je preto značne atomizovaný, najmä u subjektov nepodliehajúcich zákonu o
informačných systémoch verejnej správy. Avšak s nastupujúcim trendom elektronizácie
zdravotníctva, či už s centralizovaným alebo decentralizovaným riešením elektronických
služieb, bude narastať potreba zavedenia všeobecných pravidiel v oblasti podpory riadenia
infraštruktúry súbežne s potrebou štandardizácie informačných a komunikačných prostriedkov.
Najmä v prípade centralizovaného riešenia prostredníctvom národného operátora, ktorého
úlohou má byť prevádzka informačného systému, bude potrebné zaviesť metodiku pre riadenie
dostupnosti, dôvernosti a integrity informačných a komunikačných prostriedkov. Vzhľadom na
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vysokú citlivosť väčšiny pacientskych a zdravotníckych dát, bude potrebné brať obzvlášť zreteľ
na riadenie bezpečnosti (ako logickej tak i fyzickej bezpečnosti informačných a komunikačných
prostriedkov a jednotlivých databáz). Nakoľko však služby informačných systémov slúžia ako
zdroje pre jednotlivé procesy, musia tieto informačné systémy zohľadňovať požiadavky
vlastníkov procesov a zároveň aj požiadavky vlastníkov dát, ktorí nemusia byť vždy totožní. Na
efektívne zohľadnenie týchto požiadaviek je potrebné implementovať metodicky podloženú a
konzistentnú podporu riadenia infraštruktúry.
Podľa internetovej knižnice1 SearchDataCenter.com v informačných technológiách a na
internete, rozumieme pod pojmom infraštruktúra nasledovné:
•

fyzický hardware používaný na prepojenie počítačov a používateľov;

•

prenosové prostriedky (médiá), vrátane telefónnych liniek, liniek káblových televízií,
satelitov a antén ale aj tzv. smerovačov (ENG: router), agregátorov (ENG: aggregator),
prepínačov (ENG: switch), opakovačov (ENG: repeater) a iných zariadení používaných na
usmerňovanie a kontrolu ciest prenosu informácií;

•

software používaný na odosielanie, prijímanie a riadenie prenášaných signálov;

•

hardware a software slúžiaci k prepojeniu a nie pre samotné počítače a zariadenia, ktoré sú
predmetom prepojenia;

•

alebo aj všetko to, čo podporuje toky a spracovanie informácií.

Základnými charakteristikami pre infraštruktúrne systémy v zdravotníctve SR je ich
inštitucionálna izolovanosť a postupne sa rozvíjajúce využívanie služieb podporovaných
internetom. Možno oprávnene konštatovať, že poštové zásielky, telefonáty, e-maily a faxy sú
najčastejšou formou komunikácie.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Chýbajúce definície vzťahov (práv a povinností) medzi jednotlivými subjektmi
elektronického zdravotníctva v súvislosti s komunikáciou a prepojením ich informačných
systémov.

•

Chýbajúca definícia technologického riešenia informačných systémov elektronického
zdravotníctva, spôsobu ich prepojenia, centralizácie alebo decentralizácie prevádzky
elektronických služieb, technickej štandardizácie a následne akreditácie jednotlivých
informačných systémov a podobne.

•

Chýbajúca jednotná metodika (napríklad ITIL, COBIT alebo podobná) a na ňu následne
naviazané procedúry a pracovné postupy v oblasti podpory riadenia infraštruktúry.

1

SearchDataCenter.com (Internetová knižnica IT výrazov) [online] [citované 5.3.2009]. Dostupné z
<http://searchdatacenter.techtarget.com/sDefinition/0,,sid80_gci212346,00.html>.
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•

Chýbajúca definícia miery závislosti procesov v oblasti zdravotníctva na informačných a
komunikačných prostriedkoch.

•

Chýbajúce požiadavky vlastníkov procesov a vlastníkov dát na prevádzkovateľa
informačných a komunikačných prostriedkov v oblasti dostupnosti, dôvernosti a integrity
(vyplývajúce napríklad z analýzy rizík, klasifikácie dát a z cieľov elektronizácie
zdravotníctva).

•

Chýbajúca požiadavky na informačnú bezpečnosť informačných a komunikačných
systémov elektronického zdravotníctva podľa miery rizika zisteného pri analýze rizík v
súvislosti s citlivosťou spracovávaných informácií.

•

Nedostatky legislatívneho prostredia - Komunikácia medzi jednotlivými PZS v
elektronickej forme nie je legislatívou upravená.

•

Štandardy pre túto oblasť je potrebné dopracovať.

•

Neexistuje dedikovaná infraštruktúra pre zdravotníctvo.

•

Rozvoj infraštruktúry v zdravotníctve zaostáva za inými rýchlo sa rozvíjajúcimi odvetviami.

•

Možnosti zabezpečenia sofistikovanejšej infraštruktúry závisia od dostupnosti zdrojov.

•

Schopnosti občanov, zdravotníkov a zamestnancov štátnej správy v tejto oblasti je potrebné
rozvíjať a zdokonaľovať.

•

Komunikácia medzi PZS a zdravotnými poisťovňami má významné národné špecifiká.

•

Konektivita na vysokorýchlostné komunikačné kanály sa ukazuje ako zásadný problém pre
primárnu ambulantnú starostlivosť, ako aj ambulantnú starostlivosť predovšetkým v
regiónoch s nižšou hustotou populácie.

Oblasti možnej informatizácie
•

Riadeným a kontrolovaným postupom prepojiť jednotlivé informačné systémy subjektov
elektronického zdravotníctva.

•

Vytvoriť národného operátora a definovať jeho povinnosti a práva v oblasti riadenia
infraštruktúry a prevádzky informačných a komunikačných prostriedkov, najmä práva na
vynútenie súladu po legislatívnej, technickej a bezpečnostnej stránke.

•

Na základe prijatej metodiky pre oblasť podpory riadenia infraštruktúry zaviesť jednotlivé
elektronické procesy riadenia podpornej infraštruktúry (napríklad zmenové riadenie,
riadenie incidentov, prístup tretích strán, vývoj a nasadenie nových riešení a pod.).
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•

Elektronizovať a udržiavať aktuálne jednotlivé registre a využiť ich ako zdroj v procesoch
podpory riadenia infraštruktúry. Jednoznačne určiť zodpovedné subjekty za udržiavanie,
aktualizáciu a presnosť údajov v jednotlivých registroch.

•

V súvislosti s citlivosťou dát, ktoré sú spracovávané v jednotlivých systémoch zdravotníctva
zaviesť jednotný systém riadenia informačnej bezpečnosti.

•

V súvislosti s elektronickými službami zdravotníctva a elektronickými registrami
implementovať riešenie elektronických tokenov ako podporného nástroja pre realizáciu
vybraných bezpečnostných opatrení, ktorými sú najmä identifikácia, autentifikácia a
autorizácia.

•

Vytvoriť manažérsky informačný systém, ktorý poskytne národnému operátorovi
elektronického zdravotníctva potrebné informácie pre monitorovanie, rozhodovanie a
riadenia informačnej a komunikačnej infraštruktúry.

•

Vytvorenie dedikovanej chránenej siete – Healthnetu (buď ako HIN - Health Information
Network alebo ako HCN - Health Collaborative Network).

•

Zabezpečenie vysokorýchlostného pripojenia pre účastníkov, ktorí budú pracovať s
obrazovými a zvukovými informáciami – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

•

Doriešenie konektivity v primárnej starostlivosti.

•

Po vyriešení legislatívy a štandardizácie, nasadení infraštruktúrnych prvkov
zabezpečujúcich nerušenú prácu poskytovateľov s rýchlymi dobami odozvy bude možné
zahájiť intenzívne vzdelávanie v rezorte, kde bude určite vhodnou pomocou eLearning.

•

Aby sa mohol nediskriminačne uplatniť na celom území Slovenska eLearning, je potrebné
zabezpečiť pokrytie vysokorýchlostným pripojením na internet.
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Aktuálny stav budúcej domény Riadenie a verifikácia finančných tokov

Obrázok 10 – Model aktuálneho stavu budúcej domény Riadenie a verifikácia finančných tokov
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Všeobecná charakteristika modelu
Model je vytvorený nad troma úrovňami finančných tokov. Prvou úrovňou je oblasť tvorby
zdrojov. Na tejto úrovni sa nachádza v súčasnom stave výber poistného a tvorba štátneho
rozpočtu zo zdrojov štátu, ktorého súčasťou sú dane a ostatné príjmy štátu. Na úrovni
zdravotných poisťovní sú zobrazené aj ostatné príjmy poisťovní (podstatným zdrojom je u
niektorých poisťovní príjem z prerozdelenia v zmysle zákona 581/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov).
Druhá úroveň modelu je zameraná na rozdeľovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zo
štátneho rozpočtu sú smerované prostriedky do organizácií zriadených zo zákona (MZ SR,
ÚDZS) na VÚC, do rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR a do
štátnych zdravotných poisťovní, ako aj k niektorým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Treťou úrovňou je tá časť finančných tokov, v ktorej sa odohrávajú úhrady za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť.
Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza)
•

Nízke percento HDP vynakladané na zdravotníctvo v SR oproti iným krajinám EU.

•

Neexistuje dlhodobo-udržateľné fondové hospodárenie pre tvorbu zdrojov zdravotného
poistenia.

•

Nejasné zmluvné vzťahy medzi PZS a zdravotnými poisťovňami.

•

Nestabilné legislatívne prostredie.

•

Metódy vykazovania zdravotnej starostlivosti pre úhrady voči zdravotným poisťovniam sú
zdrojom problémov a nezhôd medzi zdravotnými poisťovňami a PZS.

•

Zadlžovanie PZS je dlhotrvajúcim problémom.

•

Náklady na zdravotnú starostlivosť nie sú pokryté platbami zdravotných poisťovní.

•

Rovnaké výkony v lôžkovej starostlivosti nie sú ohodnotené rovnakým spôsobom – neplatí
pravidlo, že za rovnaké služby v jednom zariadení sú rovnaké úhrady ako v inom zariadení.
Pre objektivizáciu cien neexistujú systémové predpoklady.

•

Náklady nemocníc
vyhodnocované.

•

Úhradové mechanizmy sú „zvykovým právom“, ktoré nie je v súčasnosti riadené.

•

Neexistujú centralizované údaje o priamych nákladoch PZS na poskytovanú zdravotnú
starostlivosť.

200

vo

vzťahu

k poskytovanej

zdravotnej

starostlivosti

nie

sú

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

•

Finančné ukazovatele pre riadenie sú tvorené poisťovňami.

•

Súkromný kapitál v oblasti poisťovní a na úrovni PZS má svoje špecifiká a je predpokladom
pre vytváranie ďalších zdrojov, predovšetkým investičných.

•

Iné nešpecifikované vyššie.

Oblasti možnej informatizácie
•

Spracovanie údajov o finančných transakciách pri priamych platbách.

•

Spracovanie dávok od PZS pre zdravotné poisťovne.

•

Rozpočtovanie, plánovanie a sledovanie trendov pre zdravotníctvo ako celok.

•

Automatizácia čítania ID a ceny z produktov používaných pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.

•

Evidencia daní a odvodov poistného.

•

Platby štátu za poistencov štátu.

•

Spracovanie výkazov a hlásení.

•

Iné.

3.2.3.10 Aktuálny stav budúcej domény Tele – medicína
Tele-medicína predstavuje špecifický typ domény keďže je možné skonštatovať, že v súčasnom
stave tvorby tejto štúdie neexistuje žiaden systémový prvok alebo funkcionalita z množiny
prvkov, ktoré tvoria základ návrhu budúceho stavu.
Na základe tejto skutočnosti nie je možné vypracovať model súčasného stavu tejto logickej
oblasti, ktorá by mala vzniknúť až realizáciou návrhu budúceho stavu systému starostlivosti
o zdravie. To isté platí pre Problémy, riziká a výzvy aktuálneho stavu (GAP analýza) a celá
budúca doména predstavuje oblasť možnej informatizácie v kontexte eHealth.

3.2.4

Procesy v systéme starostlivosti o zdravie občana SR
Procesné modely sú vhodným nástrojom pre dokumentáciu, porozumenie a komunikáciu
celkového súboru procesov. Procesy sú tvorené súbormi činností, ktoré sú spravidla vykonávané
v ustálenom slede pri konkrétne definovaných vstupoch a výstupoch. Pri výkone procesnej
analýzy tejto štúdie boli identifikované všetky relevantné činnosti zapojené do systému
starostlivosti o zdravie občana SR v kontexte cieľov eHealth.
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Procesný zoznam a jednotlivé procesné šablóny spoločne tvoria procesný model, ktorý
vyjadruje celkové usporiadanie procesov ako aj ich vzájomne vzťahy vo forme vstupov a
výstupov. Následná analýza a zhodnotenie týchto procesov priniesla identifikáciu oblastí
s možnosťou informatizácie v kontexte eHealth.
Nižšie sa nachádza zoznam procesov starostlivosti o zdravie občana SR. Tento zoznam
predstavuje súčasný stav existujúcich procesov spoločne tvoriacich celý systém starostlivosti
o zdravie občana SR. Procesy sú členené po štvrtú úroveň. Toto členenie predstavuje rozpad
najvyšších procesov na jednotlivé relevantné podprocesy. Už samotné delenie na jednotlivé
podprocesy berie do úvahy tematiku štúdie t.j. informatizáciu zdravotníctva v kontexte eHealth.
Procesný zoznam spolu s jednotlivými šablónami procesov (detailným opisom jednotlivého
procesu) spoločne tvoria rámcový procesný model starostlivosti o zdravie občana SR. Je
potrebné uviesť, že tento rámcový procesný model starostlivosti o zdravie občana SR obsahuje
procesy relevantné len z hľadiska iniciatív informatizácie zdravotníctva v kontexte eHealth a nie
všetky existujúce procesy súčasného stavu starostlivosti o zdravie občana SR.

Starostlivosť o zdravie občana SR
ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

1

Strategické riadenie starostlivosti o zdravie

Vláda SR

1.1

Politické riadenie

Vláda SR

1.1.1

Vládna politika

Vláda SR

1.1.2

Zdravotná politika

MZ / ÚVZ

1.2
1.2.1

Riadenie legislatívy
Príprava legislatívnych zmien na úrovni zákonov

MZ
MZ

1.2.2

Príprava legislatívnych zmien na úrovni riadiacich aktov MZ

MZ

1.2.3

Príprava legislatívnych zmien na úrovni riadiacich aktov ÚDZS

MZ

1.2.4

Príprava legislatívnych zmien na úrovni riadiacich aktov NCZI

MZ

1.3

Riadenie kontroly kvality

MZ

1.3.1

Dohľad nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou

ÚDZS

1.3.2

Dohľad nad liekmi a zdravotníckymi pomôckami

ŠÚKL

1.3.3

Hodnotenie poskytovateľov

MZ

1.3.4

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva

MZ / ÚVZ

1.4

Riadenie štandardizácie

MZ

1.5

Riadenie akreditácie

MZ

1.6

Riadenie finančných tokov

MF / MZ

1.6.1

Riadenie štruktúry finančných tokov

MF / MZ

1.6.2

Riadenie kontroly nad finančnými tokmi

MF / MZ

1.7

Riadenie informatizácie zdravotníctva

MZ

1.7.1

eHealth

MZ

1.7.2

Informatizácia samotných subjektov zdravotníctva

Príslušné subjekty
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.

Výkon starostlivosti o zdravie

MZ

2.1

Individuálna zdravotná starostlivosť

Občan

2.1.1

Podpora rozhodovania

PZS / UVZ / NCZI

2.1.2

Podpora pri individuálnej starostlivosti o zdravie

NCZI / PZS / ZP

2.2

Komunitná zdravotná starostlivosť

Občan/Právnické
osoby

2.2.1

Podpora rozhodovania

PZS / UVZ / NCZI

2.2.2

Podpora pri komunitnej starostlivosti o zdravie

NCZI / PZS / MZ

2.3

Profesionálna zdravotná starostlivosť

MZ

2.3.1

Riadenie zmluvných vzťahov

Poskytovatelia/ZP

2.3.2

Výkon primárnej starostlivosti - základnej

MZ

2.3.2.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

2.3.2.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.2.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.2.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.2.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

2.3.3

Výkon primárnej starostlivosti - neodkladnej

ZZS / MZ

2.3.3.1

Manažment tiesňového volania

OSZZS / KOS/IZS

2.3.3.2

Manažment ambulancie (RLP/RZP/MIJ)

ZZS

2.3.3.3

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

ZZS

2.3.3.4

Poskytnutie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

ZZS

2.3.3.5

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

ZZS

2.3.3.6

Odvoz pacienta

ZZS

2.3.3.7

Administrácia prednemocničnej zdravotnej dokumentácie prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

ZZS

2.3.3.8

Odovzdanie pacienta na urgentný príjem

ZZS/PZS

2.3.3.9

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

2.3.4

Výkon sekundárnej starostlivosti - ambulantnej

MZ

2.3.4.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

2.3.4.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.4.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.4.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.4.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

2.3.5

Výkon sekundárnej starostlivosti - ústavnej

MZ

2.3.5.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

2.3.5.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.5.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.5.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.5.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.6

Výkon terciárnej starostlivosti

MZ

2.3.6.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

2.3.6.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.6.3

Poskytnutie výkonu terciálnej zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.6.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.6.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

2.3.7

Výkon následnej starostlivosti

MZ

2.3.7.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

2.3.7.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.7.3

Poskytnutie výkonu následnej zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.7.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.7.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

2.3.8

Výkon lekárenskej starostlivosti

MZ

2.3.8.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

2.3.8.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.8.3

Poskytnutie výkonu lekárenskej zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.8.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.8.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

2.3.9

NTS a jej pracoviská

NTS/PZS

2.3.9.1

Identifikácia a autentizácia darcu

NTS/pracovisko

2.3.9.2

Evidencia darcu

NTS/pracovisko

2.3.9.3

Vyšetrenie darcu

NTS/pracovisko

2.3.9.4

Manažment odberu

NTS/pracovisko

2.3.9.5

Manažment spracovania krvných prípravkov

NTS/pracovisko

2.3.9.6

Spracovanie dokumentácie darcu

NTS/pracovisko

2.3.9.7

Manažment krvných prípravkov

NTS/pracovisko

2.3.9.8

Spracovanie výkazov a hlásení

NTS/pracovisko

2.4

Verejné zdravotníctvo

MZ

2.4.1

Monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva

ZP/ NCZI / ÚVZ

2.4.2

Informovanie obyvateľstva

MZ

2.4.3

Hodnotiaca činnosť (najmä v oblasti hygieny)

ÚVZ

3

Financovanie starostlivosti o zdravie

MZ

3.1

Financovanie investícií v rámci zdravotníctva

Zriaďovateľ

3.2

Financovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti

MZ / ZP

3.2.1

Administrácia vyúčtovania zdravotnej starostlivosti

MZ

3.2.1.1

Účtovanie paušálnych platieb zdravotnej starostlivosti ZP

Poskytovatelia/ZP

3.2.1.2

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti ZP

Poskytovatelia/ZP

3.2.1.3

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti iným platcom

Poskytovatelia/
Financovateľ
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

3.2.1.4

Hotovostné účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/
Prijímateľ

3.2.1.5

Opravy a riešenie chýb a kolíznych situácií pri vykazovaní a vyúčtovaní
zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

3.2.2

Administrácia verejného zdravotného poistenia

MZ

3.2.2.1

Evidencia poistenca a jeho príslušnosť ku ZP

ZP

3.2.2.2

Spracovanie výkazov a hlásení paušálnych platieb

ZP

3.2.2.3

Spracovanie výkazov a hlásení úkonov ZP

ZP

3.2.2.4

Uhrádzanie úkonov v rámci zdravotnej starostlivosti

ZP

3.2.2.5

Vykazovanie

ZP

3.2.3

Administrácia ostatných druhov poistenia

MZ

3.2.3.1

Administrácia medzištátnych zmlúv – Slovák v cudzine

ZP

3.2.3.2

Administrácia medzištátnych zmlúv – cudzinec na Slovensku

ZP

3.2.3.3

Administrácia zmluvného poistenia

ZP

3.2.3.4

Administrácia komerčných produktov

ZP

4

Ostatné procesy

MZ

4.1

Riadenie IT v eHealth

MZ

4.1.1

Ochrana osobných údajov

všetky subjekty

4.1.2

Implementácia programu eHealth

NCZI

4.1.3

Budovanie NZIS

NCZI / MZ

4.1.3

Budovanie NZP

NCZI / MZ

4.2

Riadenie IT v NCZI

NCZI / MZ

4.2.1

Riadenie dostupnosti (Availability Management)

NCZI

4.2.2

Riadenie kapacity (Capacity Management)

NCZI

4.2.3

Finančné riadenie (Financial Management)

NCZI

4.2.4

Riadenie kontinuity IT služieb (IT Service Continuity Management)

NCZI

4.2.5

Riadenie úrovne služieb (Service Level Management)

NCZI

4.2.6

Konfiguračný manažment (Configuration Management)

NCZI

4.2.7

Riadenie zmien (Change Management)

NCZI

4.2.8

Riadenie incidentov (Incident Management)

NCZI

4.2.9

Riadenie neštandardných situácií (Problem Management)

NCZI

4.2.10

Riadenie vydania (Release Management)

NCZI

4.2.11

Riadenie služieb údržby (Service Desk)

NCZI

4.3

Obstarávanie

MZ

4.4

Vzdelávanie

MZ

4.5

Riadenie ľudských zdrojov

MZ

4.6

Starostlivosť o majetok

MZ

4.7
Výskum a vývoj
Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam

MZ
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As-Is procesný zoznam
Vyššie uvedená Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam obsahuje zoznam identifikovaných
kľúčových As-Is procesov subjektov t.j. procesov súčasného stavu, ktoré spoločne tvoria systém
starostlivosti o zdravie občana SR. Procesy sú v zmysle funkcionality rozdelené do štyroch
hlavných procesných kategórií:
1

strategické riadenie starostlivosti o zdravie,

2

výkon starostlivosti o zdravie,

3

financovanie starostlivosti o zdravie,

4

ostatné procesy.

Ďalšie členenie v rámci uvedených kategórií vyplýva z identifikovaných skupín procesov, ktoré
spadajú pod jednotlivé činnosti a funkcie subjektov v systéme zdravotníctva. Uvedené procesy
v Procesnom zozname sú pre potreby tejto štúdie zmapované po štvrtú úroveň, pričom každej
z nich je pridelené identifikačné číslo a vlastník daného procesu.
Vychádzajúc z obsahu tabuľky Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam boli pridelené procesné
roly jednotlivým subjektom v časti 3.1 – Rámcová analýza relevantných subjektov zapojených
do systému starostlivosti o zdravie občana v SR v podobe relevantnej procesnej kategórie v
rámci celkového systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR, resp. v rámci budúceho
budovania a prevádzky eHealth (ako napríklad strategické procesy; finančné procesy; procesy
poskytovateľov: primárne, sekundárne, terciálne, následné, lekárenské; ostatné procesy).
Identifikované interné procesy samotných subjektov sa nachádzajú v časti 3.1 – Rámcová
analýza relevantných subjektov zapojených do systému starostlivosti o zdravie občana v SR
v samostatnej časti popisu subjektu a to Zoznam interných procesov entity.
Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne
Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne je príloha B tohto dokumentu, ktorej jednotlivé
časti vychádzajú z identifikácie prvých štyroch úrovní procesov subjektov starostlivosti
o zdravie občana SR. Každému procesu z tabuľky Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam je
pridelená samostatná šablóna. Každá šablóna obsahuje nasledujúce doplňujúce informácie
o procese, ktoré nie sú obsiahnuté v už spomenutej tabuľke:
•

Identifikačné číslo – Slúži na rýchlu identifikáciu procesu a jeho rozdelenia do vyššie
uvedených skupín ako aj na znázornenie úrovne procesu a jeho zaradenie v zozname.

•

Názov procesu – Je to stručný a výstižný názov procesu.

•

Názov nadradeného procesu – Obsahuje názov procesu priamo nadradeného procesu
obsiahnutého v konkrétnej šablóne.

•

Vlastník procesu – Uvádza meno inštitúcie, čiže vlastníka procesu, ktorým môže byť Vláda
SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, ÚDZS, ŠÚKL, NCZI, poskytovatelia ZS, atď.
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•

Popis procesu – Obsahuje výstižný popis procesu, ktorý vysvetľuje cieľ procesu, náplň
a aký typ činností v sebe daný proces zahŕňa.

•

Relevantné vstupy – Prvky, ktoré vstupujú do procesu a sú relevantné v kontexte eHealth.

•

Relevantné výstupy – Prvky, ktoré vystupujú z procesu a sú relevantné v kontexte eHealth.

Rámcová analýza legislatívneho a strategického prostredia v SR
V tejto časti štúdie je uvedená analýza súčasného legislatívneho prostredia a strategických
dokumentov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR. Zahŕňa relevantné zákony
ako aj dokumenty strategického a riadiaceho charakteru relevantné z hľadiska eHealth
a informatizácie verejnej správy vo všeobecnosti.

3.3.1

Národné strategické dokumenty v oblasti informatizácie spoločnosti
Národné strategické dokumenty v oblasti informatizácie spoločnosti nepredstavujú priamu
súčasť legislatívneho prostredia v SR avšak pre účel rámcovej analýzy boli zahrnúté za cieľom
vytvoriť logickú náväznosť na časť 5.3 – Rámcové predpoklady pre oblasti potrebnej
legislatívnej zmeny, ktorá tvorí súčasť návrhu budúceho stavu.
•

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z augusta 2006. V tomto strategickom
dokumente vláda SR zdôraznila svoj záväzok zrealizovať všetky nevyhnutné kroky vedúce
k modernizácii verejnej správy, a to predovšetkým so zameraním na jej ekonomiku a
informatizáciu, na zabezpečenie poskytovania služieb občanom a firmám atraktívnejším a
jednoduchším spôsobom. Cieľom je vybudovanie modernej verejnej správy, ktorá bude
zabezpečovať svoje úlohy efektívne, ktorá bude transparentná a priveľmi nezaťaží občanov
a firmy. K tomu bude potrebné zaviesť vhodné podmienky a postupy na efektívnu
koordináciu orgánov verejnej správy, zabezpečiť prístup pre všetky subjekty,
s akceptovaním rovnakého statusu pre elektronickú komunikáciu, aký má písomná
(papierová) forma komunikácie.

•

Národný program reforiem Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Národný program
reforiem“) na roky 2006 – 2008 z decembra 2006, vrátane všetkých dodatkov. Cieľom tohto
dokumentu je aby Slovensko prostredníctvom rýchleho a dlhodobého hospodárskeho rastu
čo najrýchlejšie dobehlo životnú úroveň najvyspelejších krajín EÚ. V oblasti informatizácie
spoločnosti si Národný program reforiem dáva za úlohu realizáciu nasledovných aktivít:
-

dokončenie štrukturálnych reforiem a udržanie ich výsledkov a rozvoj znalostnej
ekonomiky,

-

rozvoj rastu tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky, najmä v oblasti vzdelávania,
zamestnanosti, informačnej spoločnosti, vedy, výskumu a inovácie a podnikateľského
prostredia,
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-

zabezpečenie informačnej gramotnosti spoločnosti, teda schopnosti občanov všetkých
vekových a sociálnych skupín aktívne využívať IKT v každodennom živote,

-

vytvorenie ponuky elektronických služieb vo verejnej správe, ktoré sú jedným z
významných katalyzátorov procesu informatizácie,

-

realizácia procesného, organizačného a informačného modelu služieb verejnej správy s
navzájom prepojenými a spolupracujúcimi informačnými systémami,

-

realizácia cestovnej mapy k zavádzaniu elektronických služieb verejnej správy
prostredníctvom dvadsiatich základných kategórií verejných služieb doporučených
Európskou komisiou, čím sa prispeje k znižovaniu administratívnej záťaže občana a k
zvyšovaniu transparentnosti verejnej správy voči občanovi,

-

vypracovanie a prijatie novej právnej úpravy o základných registroch verejnej správy,
čím sa zaručí, že všetky verejné databázy a registre budú fungovať na kompatibilných
štandardoch a technológiách, ktoré je možné jednoducho a lacno vzájomne prepojiť
a tým zaručiť efektívnosť elektronickej verejnej správy.

•

Operačný program Informatizácia spoločnosti je referenčným dokumentom, na základe
ktorého je poskytovaná podpora na projekty eGovernmentu, digitalizácie a sprístupňovanie
obsahu pamäťových a fondových inštitúcií a širokopásmového internetu. Obsahuje popis
horizontálneho riadenia projektov informatizácie, prostredníctvom ktorého bude
zabezpečená interoperabilita všetkých informačných systémov, ktoré budú rozvíjané z
prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období 2007-2013. Východiská
stratégie Operačného programu nadväzujú na víziu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
a zvyšujú celkovú konvergenciu ekonomiky SR k priemeru EÚ-15 cestou trvalo
udržateľného rozvoja, ktorý bude postavený na informatizácii spoločnosti. OPIS bol
schválený Európskou komisiou 17.9.2007 a je dokumentom, na ktorého základe budú
financované hlavné projekty informatizácie verejnej správy v Slovenskej republike.

•

Stratégia informatizácie verejnej správy. Tento dokument si dáva za cieľ splniť štyri
základné ciele v oblasti informatizácie a modernizácie verejnej správy. Ide o zvýšenie
spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, elektronizáciu
procesov verejnej správy, efektívnejšiu a výkonnú verejná správu, zvýšenie kompetentnosti
verejnej správy.

•

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. NKIVS je strategický dokument z dielne
Ministerstva financií SR, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu a zavádzania
elektronických služieb na Slovensku. Vychádza zo Stratégie informatizácie verejnej správy.
Stanovuje princípy, priority a architektúru integrovaných informačných systémov verejnej
správy s cieľom zabezpečiť bezproblémovú interoperabilitu a nezávislosť na
technologických platformách.

•

Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR. Hlavnými cieľmi tohto dokumentu je zlepšenie
zdravotnej starostlivosti o občana, zvýšenie efektivity prostriedkov vynakladaných v rezorte
zdravotníctva, vybudovanie modernej zdravotníckej informatiky, ktorá bude poskytovať
kvalitnú informačnú podporu efektívnemu výkonu zdravotnej politiky v SR a realizácii
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efektívnej medzinárodnej interoperability pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (v rámci
Európskej únie, resp. euroatlantického priestoru).
•

Koncepcia rozvoja ISZ definuje priority vzhľadom na potreby reformovaného zdravotníctva
a progresívne vývojové trendy v zdravotníckej informatike a štatistike. Materiál reaguje na
požiadavky zdravotníckej praxe v tejto oblasti a tiež na požiadavky EÚ v oblasti eHealth.
Koncepcia rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva pre nasledujúce obdobie vychádza z
analýzy súčasného stavu ISZ v SR a z analýzy trendov vývoja zdravotníckej informatiky
v zahraničí, predovšetkým v krajinách EÚ.

•

Strategické ciele eHealth. Ide o kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti
zdravotníctva na Slovensku, ktorý vyplýva z oficiálnej vízie eHealth. Víziou eHealth je
prostredníctvom moderných informačných a telekomunikačných technológií podporovať
zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkých poskytovaných zdravotníckych služieb, znižovať
chybovosť a duplicity, administratívne zaťaženie zdravotníkov a pacientov, zvyšovať
spokojnosť občanov so systémom zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov Medzi
strategické ciele eHealth preto patrí vytvorenie legislatívneho, normatívneho a
architektonického rámca eHealth, vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a
poslania eHealth, informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných
zdrojov, podpora nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych
služieb.

•

Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky SR 2007 – 2013 (ďalej aj ako
„NSRR“). NSRR schválený vládou SR uznesením č. 457/2006 vzájomne prepája sektorové
politiky Slovenska a bližšie definuje potreby podpory prioritných oblastí s cieľom naplnenia
zámerov EÚ v súlade s Lisabonskou stratégiou. Národný referenčný rámec SR 2007-2013
predstavuje základný strategický a integračný nástroj na implementáciu štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007-2013, ako aj nástroj, na základe ktorého a v
súlade s ktorým, majú byt vypracované jednotlivé operačné programy.

•

Správa o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva. Ide o materiál z rokovania vlády SR
dňa 26.3.2008, ktorý informuje o aktuálnom stave informatizácie rezortných informačných
systémov (napr. na Ministerstve zdravotníctva SR, v Národnom centre zdravotníckych
informácií, u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) ako aj o momentálnom stave plnenia
a zabezpečovania úloh vyplývajúcich z nasledovných strategických dokumentov:
Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva,
Dodatok k Národnému programu reforiem SR a Akčný plánuStratégie informatizácie
spoločnosti.

•

Katalóg potrieb a služieb eHealth. Tento dokument slúži na vymedzenie rámca
implementácie eHealth na základe identifikácie komponentov eHealth, potrieb jednotlivých
subjektov v systéme starostlivosti o zdravie a katalógu možných eHealth služieb na základ
identifikovaných potrieb. Dokument nenahrádza štúdie uskutočniteľnosti, ale slúži pre jasné
vymedzenie toho, čo má byť predmetom štúdií uskutočniteľnosti.
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Zákony z oblasti strategického riadenia a verejnej správy
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zákonom sa definuje
činnosť vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov, ministerstvá a ich organizácia,
ostatné ústredné orgány štátnej správy a ich organizácia.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon upravuje práva a povinnosti povinných osôb v oblasti informačných systémov
verejnej správy a činnosti, ktoré zabezpečujú ich prevádzku, základné podmienky na
zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy,
správu a prevádzku ústredného portálu, postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z
informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej
správy.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorým sa upravuje rozpočet sektora verejnej správy, osobitne štátny rozpočet, rozpočtový
proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu a zostavovanie záverečného účtu
verejnej správy a štátneho záverečného účtu, postavenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky, ďalších ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a iných
právnických osôb verejnej správy v rozpočtovom procese, zriaďovanie rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií.

Zákony z oblasti zdravotníctva a ochrany zdravia občana SR
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom sa ustanovujú
organizácia a výkon verejného zdravotníctva, vykonávanie prevencie ochorení a iných
porúch zdravia, požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,
požiadavky na radiačnú ochranu, povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a výkon štátneho zdravotného dozoru.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Týmto zákonom sú definované práva a povinnosti osôb pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pravidlá
spracúvania, poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie a výkon
štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve
v znení neskorších predpisov. Zákon ustanovuje podmienky poskytovania zdravotnej
starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti fyzickými a
právnickými osobami, podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov, vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských
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organizácií v zdravotníctve, práva a povinnosti člena komory, povinnosti poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti a povinnosti zdravotníckeho pracovníka, dozor nad dodržiavaním
povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

3.3.4

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento
zákon ustanovuje postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného
zdravotného poistenia, činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie,
podmienky transformácie zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti a zriadenie,
pôsobnosť, organizáciu, riadenie a hospodárenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Týmto zákonom sa upravuje osobný rozsah verejného zdravotného poistenia, vznik a zánik
verejného zdravotného poistenia, charakteristika platiteľov poistného, sadzba a vymeriavací
základ poistného, preddavky na poistné, povinnosti platiteľov poistného, postavenie
zdravotných poisťovní, podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
činnosť zdravotných poisťovní a ich organizáciu .

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Obsah zákona vyplýva z jeho definície.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/2002 Z. z. o integrovanom zdravotnom
systéme v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa upravuje organizácia
integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a
záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obcí a
iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických
osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne
ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame. Predmetom úpravy tohto zákona je ustanovenie
podmienok na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, úprava podmienok
na skúšanie liekov, registráciu liekov, uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh,
zabezpečovanie a kontrolu kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych
pomôcok a úlohy štátnej správy na úseku farmácie.

Zákony s druhotnou prioritou
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ustanovuje všeobecné zásady
prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na
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vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a
iných poškodení zdravia z práce.

3.3.5

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 579/2004 Z. o záchrannej zdravotnej službe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je definovaná organizácia záchrannej
zdravotnej služby, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, odborná príprava
zamestnancov operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a povinnosti
poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej
zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. Týmto zákonom
sa zriaďuje štátna vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako právny
nástupca Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži
a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto
zákonom sa upravuje postavenie a úlohy Slovenského Červeného kríža, vzťahy štátu, obcí
a vyšších územných celkov k Slovenskému Červenému krížu, majetok a príjmy
Slovenského Červeného kríža a zásady používania znaku a názvu Červeného kríža.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa
upravujú práva a povinnosti fyzických osôb v oblasti zákazu vývoja, výroby, hromadenia,
prechovávania a používania biologických zbraní a ich zničenia, podmienky zaobchádzania s
vysoko rizikovými biologickými agensmi, výkon štátnej správy v oblasti dodržiavania
zákazu biologických zbraní.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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. Tento zákon upravuje
uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, využívanie a ochranu
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, uznávanie klimatických
podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu, podmienky na povolenie na prevádzkovanie
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, podmienky na uznávanie kúpeľných
miest, ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie, pôsobnosť orgánov
štátnej správy a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Doplňujúce zákony
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
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•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných
kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 163/2001 Z. z. chemických látkach a
chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o
zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej.

Rámcová identifikácia IKT prostredia v systéme starostlivosti o
zdravie občana v SR
V tejto časti štúdie je uvedená analýza súčasného informačného a komunikačného prostredia
v systéme starostlivosti o zdravie občana. Zahŕňa popis stavu a miery informatizácie rezortných
informačných systémov v zdravotníctve, ako aj stav a mieru informatizácie poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti.
Nasledujúci popis vychádza zo Správy o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva, ktorú
vláda SR zobrala na vedomie 26. marca 2008 a z odpovedí jednotlivých subjektov na
pripravený dotazník počas realizácie tohto projektu v období od 1. decembra 2008 do 31.
januára 2009.
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3.4.1

Stav informatizácie rezortných informačných systémov

3.4.1.1

Stav informatizácie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky
Všeobecný prehľad a stav IT
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.
Informatizácia na úrade MZ SR sa realizuje podľa Koncepcie informatizácie zdravotníctva na
roky 2007 – 2010, schválenej uznesením gremiálnej porady ministra zdravotníctva č. 218/GP zo
dňa 4.7.2007 (Koncepcia), v rámci daných finančných a personálnych možností MZ SR.
Budovanie, rozvoj a správu informačných systémov na MZ SR zabezpečuje Odbor informatiky
MZ SR v rámci aktivít zameraných na rozvoj informatizácie zdravotníctva zabezpečilo
nasledujúce odborné akcie:
•

7. konferenciu o informatizácii zdravotníctva (v dňoch 6.–7.6.2007 v Bratislave),

•

Kongres slovenskej a českej zdravotníckej informatiky NIS 2007 (v dňoch 17.-19.10.2007
v Starom Smokovci).Stav HW vybavenia

Stav SW vybavenia
V súčasnosti je na zabezpečenie týchto činnosti na MZ SR pripojených 246 pracovných staníc
rôznych značiek v rôznej HW konfigurácií.
Viaceré z 9 používaných serverov už nevyhovujú súčasným požiadavkám kladeným na IKT.
Ako serverové platformy sú používané Microsoft Windows, Sun Solaris, FreeBSD a Redhat
Linux a Lotus Domino. Stav sieťovej infraštruktúry.
Stav informačnej bezpečnosti
•

Administratívne – riadiaci informačný systému KARIS.

•

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

•

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

personalistiku, mzdy a dochádzku,

-

účtovníctvo a skladové hospodárstvo,

-

zber a vyhodnocovanie údajov pre rozpočet (IVES),

-

právnický SW (JURIX, ASPI),

-

SW pre ekonomizáciu nemocníc (VEIS),

-

SW pre farmaceutov (AISLP) a ďalšie.

•

Spravuje koncový uzol vládnej siete GOVNET a webovú stránku ministerstva.

•

Spravuje špecializované informačné systémy na ministerstve (napr. GIS).

V súčasnej dobe je na MZ SR v štádiu nasadenia do prevádzky vedenie Ekonomickej agendy na
navzájom kompatibilných SW, t. zn. previazanie vedenia účtovania, majetku, zásob, resp.
ďalších agend (pokladňa, valutová pokladňa). Účtovný SW má zároveň spĺňať aj ďalšie
požiadavky ako je sledovanie plnenia rozpočtu, zavedenie Eura, resp. finančný controlling.
Riešenie problematiky umožní prechod z užívania lokálneho sledovania agendy na sieťový SW.
Stav sieťovej infraštruktúry
Používaná sieť LAN je realizovaná štruktúrovanou kabelážou kategórie 5e hviezdicovou
topológiou, čo v súčasnosti postačuje, avšak aktívne prvky siete (prepínače) s rozhraním 10
BaseT je potrebné vymeniť za prepínače s rozhraním 100 BaseTX.
Od júna 2007 sa realizuje úvodná fáza projektu inovácie programových, technických
a komunikačných prostriedkov na Ministerstve zdravotníctva SR a v Národnom centre
zdravotníckych informácii, za účelom zlepšenia ich prepojiteľnosti, zlepšenia správy lokálnych
sietí, prípravy na využitie štatistických a ekonomických informácii z dátových skladov a
ďalšieho zvýšenia bezpečnosti.
Stav informačnej bezpečnosti
Prostriedky informačných komunikačných technológií sú realizované a prevádzkované
s ohľadom na:
•

organizačnú bezpečnosť (komplex administratívnych a organizačných opatrení, nariadení
a predpisov, ktoré zabezpečujú základnú prevádzku informačného systému),

•

fyzickú bezpečnosť (ochrana hardvéru voči neoprávnenému vniknutiu cudzích osôb),

•

dátová bezpečnosť (ochrana dátovej siete, serverov a pracovných staníc s odolnosťou proti
chybám a neoprávneným útokom).
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Stav informatizácie v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI)
Všeobecný prehľad a stav IT
Pracovníci NCZI sa podieľali a podieľajú na riešení a zabezpečovaní nasledujúcich úloh
informatizácie zdravotníctva:
•

SR sa v roku 2004 prihlásila k európskym programom eHealth, ktoré sú zamerané na
uplatňovanie informačných a komunikačných technológií vo výkonnom zdravotníctve.
V tejto súvislosti NCZI bolo poverené koordináciou vypracovania radu štúdií
realizovateľnosti viacerých tematických zámerov, ktoré vytvorili základňu pre vypracovanie
dlhodobého plánu (2007-2013) rozvoja informatizácie slovenského zdravotníctva.

•

NCZI spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR zabezpečovalo účasť zástupcov SR na porade
predstaviteľov ministerstiev zdravotníctva členských krajín EÚ konanej v apríli 2007
v Berlíne a prípravou a spracovaním písomného prejavu záujmu MZ SR zúčastniť sa na
riešení „Rozsiahleho pilotného projektu (Large Scale Pilot - LSP)“ EÚ v rokoch 2008 až
2010.

•

Na príprave a realizácii Koncepcie informatizácie zdravotníctva na roky 2007 až 2010
(Koncepcia).

•

Na príprave akčného plánu budovania NZIS na základe schválenej Koncepcie, v súlade
s pripravovaným európskym projektom eHealth LSP SOS.

•

Na príprave noviel nasledujúcich legislatívnych predpisov:

•
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-

Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-

Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

-

Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 763/2004 zo 14.12.2004,
ktorou sa vyhlasujú štandardy pre zdravotnícku štatistiku, s cieľom vytvoriť potrebné
legislatívne podmienky pre ďalší rozvoj informatizácie zdravotníctva.

Na realizácii projektu „Tvorba registrov v zdravotníctve (TAHIS II)“, v rámci ktorého sa
riešia úlohy:
-

návrh architektúry a technického zabezpečenia registrov,

-

návrh globálnych zásad výstavby softvérového zabezpečenia,

-

technické projekty a plány implementácie registrov.
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•

Na realizácii projektu „Asistenčné služby pre infraštruktúru na báze produktov Microsoft“,
ktorého cieľom je inovovať základné systémové a komunikačné technológie predovšetkým
na MZ SR a NCZI.

•

Na príprave európskeho projektu eHealth LSP S.O.S, v rámci ktorého všetky členské štáty
EÚ prejavili záujem zúčastniť sa tohto projektu. Na riešenie projektu bolo vybraných 12
štátov medzi ktorými je aj SR. Jeho cieľ spočíva vo vytvorení a overení softvérovej
a komunikačnej nadstavby nad fungujúce aplikácie v jednotlivých členských krajinách tak,
aby umožnili cezhraničnú súčinnosť zdravotníckych systémov, včasné zabezpečovanie
kontinuálne poskytovanej zdravotníckej starostlivosti mobilným občanom členských krajín
pohybujúcich sa v priestore EÚ.

Realizácia projektu je stanovená na roky 2008 až 2010. Spoluúčasť EÚ je 50 % nákladov na
jeho realizáciu.
NCZI zabezpečovalo plnenie úloh Akčného plánu informatizácie spoločnosti (AP) v rámci
realizácie vyššie uvedených projektov.
Na plné realizovanie úloh definovaných v AP zatiaľ neboli rezortu zdravotníctva pridelené
potrebné finančné prostriedky.
Stav HW vybavenia
NCZI na zabezpečenie informačných systémov prevádzkuje 160 PC, čo znamená, že takmer
každý zamestnanec využíva pri svojej práci počítač.. Všetky počítače sú zapojené v počítačovej
sieti, všetci zamestnanci majú prístup na Internet a pre potreby vykonávania práce má každý
vlastnú e-mail adresu. Stav sieťovej infraštruktúry.
Stav SW vybavenia
PC na NCZI sú prevádzkované v operačnom prostredí MS Windows XP a na väčšine počítačov
je nainštalovaný balík kancelárskych programov MS Office.
Knižničný informačný systém Rapid Library (KIS RL), ktorý bol v roku 2007 nahradený novou
verziou Advanced Rapid Library (KIS ARL).
Informačný systém práce a mzdy (IS PaM) – IS HUMAN firmy HOUR.
Ekonomický informačný systém firmy DATALOCK – využíva moduly účtovníctvo a majetok.
Centrálny zdravotnícky informačný systém (CenZIS) sa v NCZI buduje a prevádzkuje ako
ťažiskový informačný systém s celoslovenskou pôsobnosťou. Dátový obsah CenZIS tvoria:
•

centrálne administratívne registre (CR PoZS a CR ZP),

•

výkazy zdravotníckej štatistiky,
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•

hlásenia o zdravotnom stave,

•

národné zdravotné registre.

Centrálny zdravotnícky informačný systém (CenZIS), ktorý sa skladá z dvoch subsystémov:
•

Informačný systém zdravotníckych indikátorov (ISZI),

•

Elektronický štatistický zdravotnícky informačný systém (eŠTAZIS).

Stav sieťovej infraštruktúry
Pracovisko NCZI na Lazaretskej 26 je pripojené na SANET prostredníctvom optického kábla
rýchlosťou 100 Mbps.
Útvar Slovenskej lekárskej knižnice (ďalej aj ako „SlLK“) má z historických dôvodov vlastnú
počítačovú sieť, ktorá je pripojená na Internet prostredníctvom mikrovlnného zariadenia cez
GOVNET. Obidve siete sú však prepojené optickým káblom.
Stav informačnej bezpečnosti
Prostriedky informačných komunikačných technológií sú realizované a prevádzkované
s ohľadom na:

3.4.1.3

•

organizačnú bezpečnosť (komplex administratívnych a organizačných opatrení, nariadení
a predpisov, ktoré zabezpečujú základnú prevádzku informačného systému),

•

fyzickú bezpečnosť (ochrana hardvéru voči neoprávnenému vniknutiu cudzích osôb),

•

dátová bezpečnosť (ochrana dátovej siete, serverov a pracovných staníc s odolnosťou proti
chybám a neoprávneným útokom).

Stav informatizácie na Úrade verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)
Všeobecný prehľad a stav IT
Jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na úseku verejného
zdravotníctva na roky 2006-2010 v časti „Informatizácia inštitúcií verejného zdravotníctva“ je
postupne zabezpečiť dobudovanie IS ÚVZ v SR na všetkých úrovniach a vedných odboroch
verejného zdravotníctva:
•

oblasť kontroly a ochrany zdravej výživy,

•

oblasť kontroly a starostlivosti o mladú generáciu,
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•

oblasť kontroly vplyvu faktorov životného prostredia,

•

oblasť preventívneho pracovného lekárstva,

•

oblasť ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia,

•

oblasť sledovania a prevencie šírenia nákazlivých ochorení,

•

oblasť rozvoja aktivít podpory zdravia populácie,

•

oblasť administratívna a dokumentačná.

Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 až 2010 predpokladá kooperáciu
jednotlivých IS v rámci siete verejného zdravotníctva a následne kompatibilitu s pripravovaným
Národným zdravotníckym informačným systémom.
Nová koncepcia plne akceptovala kompatibilitu so súčasnými hardvérovými a softvérovými
štandardami.
Budovanie IS bolo realizované v súlade s plnením úlohy Akčného plánu Stratégie
informatizácie spoločnosti v SR 2.4. „Rozvoj ťažiskových informačných systémov pre podporu
tvorby politiky v rezorte MZ SR“ v bode 2.4.3 na rok 2005, ďalej v súlade s plnením úlohy
1.c.4. „Prevádzka a rozvoj ťažiskových informačných systémov pre podporu tvorby politiky v
rezorte MZ SR“ a je aj v súlade s úlohou 1.c.4 Rozvoj informačných systémov pre podporu
verejného zdravotníctva s termínom úlohy do roku 2009.
Úrad verejného zdravotníctva SR sa od mája 2007 zapája do projektu „Vzdelávanie
zamestnancov vo verejnej správe“, ktorý je zameraný na získavanie digitálnej gramotnosti a
prípravu na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania.
Stav HW vybavenia
V roku 2005 sa začal realizovať návrh na komplexnú rekonštrukciu pôvodného
celorepublikového informačného systému ISHEM zmenou koncepcie databázového prístupu z
distribuovanej na centrálnu, t.j. prechod na centrálny server s modelom priameho vzdialeného
prístupu klientov na server k centrálnej celorepublikovej databáze (databázam) prostredníctvom
internetu s využitím technológie Citrix. Tým sa odstránili prenosy dát a nutnosť použitia
replikovaných databáz a významne sa zjednodušila prevádzka a flexibilita celého systému.
Stav SW vybavenia
V rámci riešenia projektu „Phare“, komponent 1, získali ÚVZ SR a RÚVZ v SR nový
informačný systém „EPIS“ na posilnenie nepretržitého dohľadu a kontroly prenosných
ochorení. Tento nový systém:
•

umožní lekárom zjednodušiť a zrýchliť systém hlásenia,
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•

zrýchli aj spätnú informovanosť všetkých zložiek participujúcich na monitorovaní
prenosných ochorení,

•

zabezpečí populárnou formou informovanosť laickej verejnosti.

V štádiu prípravy je spustenie IS o kvalite vody na kúpanie, ktorý zatiaľ beží len v testovacej
verzii.
Stav sieťovej infraštruktúry
Súčasný IS ÚVZ v SR má v sebe aplikované technológie, ktoré umožnia prepojenie IS do
celonárodnej zdravotníckej informačnej siete.
Stav informačnej bezpečnosti
Úroveň informačnej bezpečnosti je na základnej úrovni. Prístupové práva sú zväčša riešené na
úrovni operačného systému.
Poskytované IT služby interné
Systém rýchleho varovania a nový systém hlásenia chrípky umožní rýchlejšiu detekciu
zvýšeného alebo epidemického výskytu chrípky na regionálnej alebo národnej úrovni približne
o týždeň.
Nový systém monitoringu prenosných ochorení umožnil zakomponovať všetky premenné, ktoré
sa vyžadujú pri hlásení do EU sietí.

3.4.1.4

Stav informatizácie v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
Všeobecný prehľad a stav IT
Informatizácia v ŠÚKL vychádza zo Stratégie informatizácie spoločnosti a ďalších
nadväzujúcich dokumentov, s prihliadnutím na personálne, organizačné a finančné zdroje, ktoré
má k dispozícii. Pri budovaní informačných systémov ŠÚKL dodržiava prijaté štandardy a tiež
spolupracuje pri ich vytváraní. Konečným cieľom je umožniť občanom a klientom jednoduchý
prístup k informáciám elektronicky, zvýšiť transparentnosť a efektivitu všetkých vnútorných
činností.
V rámci vzdelávania v používaní IT technológií sa ŠÚKL zapojil do národného projektu
vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe, zameraného na získavanie digitálnej gramotnosti
a prípravu na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania.
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Stav HW vybavenia
ŠÚKL na zabezpečenie informačných systémov prevádzkuje 180 pracovných staníc na báze MS
Windows (98, 2000, XP) so štandardným kancelárskym balíkom MS Office.
ŠÚKL ako serverovú platformu používa MS Windows Server, MS SQL Server a Sybase.
Stav SW vybavenia
ŠÚKL, ako štátny regulačný orgán pre oblasť liečiv a zdravotníckych pomôcok, prevádzkuje
vnútorný informačný systém o liekoch, ktorý zaznamenáva tok informácií od podania žiadosti
klienta až po vydanie príslušného rozhodnutia. Pokrýva evidenciu väčšiny kľúčových
informácií, ktoré umožňujú 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.
Stav sieťovej infraštruktúry
Takmer každé PC je pripojené do siete, ktorá je tvorená štruktúrovanou kabelážou kategórie 5E.
Pripojenie regionálnych kontrolných laboratórií (Topoľčany, Zvolen, Žilina, Košice) a
vysunutého pracoviska v Bratislave je realizované technológiami IPsec tunel a MPLS VPN.
Súčasná šírka pásma internetového pripojenia je 4 Mbit/s.
Stav informačnej bezpečnosti
V súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v EÚ, ŠÚKL spolupracuje s Európskou liekovou
agentúrou EMEA. ŠÚKL je na poli spoločnej EÚ IT infraštruktúry plne začlenenou krajinou a
aktívne sa spolupodieľa na implementácii spoločných IT projektov, ako sú Eudranet, Eudramail,
Eudravigilance, EudraCT, Europharm, eCTD, a ďalších.
Poskytované IT služby interné
Ďalšími oblasťami, ktorých agenda je spracovávaná elektronicky sú: registratúrna kniha,
evidencia úloh, evidencia a schvaľovací proces riadených dokumentov, evidencia subjektov
podrobených inšpekcii, účtovníctvo, mzdy.
Poskytované IT služby externe
Nová internetová stránka ŠÚKL na báze flexibilného redakčného systému je koncipovaná ako
primárny prvok sprostredkovania elektronického kontaktu so svetom. Slúži odbornej i laickej
verejnosti, ktorá v nich nájde informácie o aktivitách ŠÚKL, ako aj možnosť interaktívneho
vyhľadávania informácií o registrovaných liekoch a ďalšie zoznamy (zdravotnícke pomôcky,
výdajne zdravotníckych pomôcok, lekárne, laboratóriá). V zmysle projektu eHealth sa ŠÚKL
snaží implementovať interaktívny webový komunikačný nástroj na komunikáciu s klientom –
žiadateľom, resp. držiteľom registračného rozhodnutia.
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Stav informatizácie Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS)
PZS sú základnou zložkou rezortu zdravotníctva a to nielen z hľadiska poskytovania zdravotnej
starostlivosti, ale aj z hľadiska vzniku, úschovy a ochrany zdravotných informácií (napr.:
osobných údajov, údajov o zdravotnom stave, údajov o liečebných procedúrach, údajov
o vyšetreniach, údajov o výsledkoch vyšetrení).
Rozdelenie PZS podľa kategórie:
•

zariadenia primárnej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „PAS“) - ambulancie
primárneho kontaktu (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast),

•

zariadenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „ŠAS“),

•

lekárne,

•

nemocnice,

•

spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (ďalej aj ako „SvaLZ“),

•

záchranná zdravotná služba (ďalej aj ako „ZZS“),

•

liečebné ústavy a iné špecializované zariadenia (ďalej aj ako „LÚŠZ“).

Nakoľko úplne a presné informácie o súčasnom stave informatizácie PZS nie sú k dispozícii,
v tomto dokumente uvádzame iba globálne údaje získané projektovým a štatistickým
zisťovaním. V súčasnej dobe sa prehodnocuje štruktúra a obsah zisťovaných ukazovateľov
o IKT a dopĺňa sa o nové ukazovatele, aktuálne pre analýzu stavu informatizácie a IKT.
Aktuálne údaje budú v potrebnom rozsahu a štruktúre získané a uvedené v analytických častiach
príslušných projektov riešenej problematiky. V nasledujúcom texte sú okrem uvedeného
analyzované aj ďalšie informácie a trendy, získané prieskumom a v rámci projektových činností
a projektových riešení v uplynulom období.
Atribúty informatizácie PZS
Stav informatizácie PZS uvedený v ďalších častiach tohto dokumentu je charakterizovaný
nasledovnými atribútmi:
•

HW – vybavenie PZS počítačmi a ich perifériami (napr. tlačiarne, skenery, čítačky
čiarového kódu) - vrátane záruky a technickej podpory.

•

OS – vybavenie počítačov licencovaným operačným systémom.

•

Základný SW – vybavenie počítačov licencovanými základnými kancelárskymi aplikáciami.

•

IS – vybavenie špecializovanými informačnými systémami pre informatickú podporu
riadenia a výkonu zdravotnej starostlivosti.
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•

Broadband – vybavenie širokopásmovým pripojením do internetu.

•

Počítačové siete – vybavenie PZS počítačovými sieťami.

•

Výpočtové strediská – existencia a úroveň vybavenia výpočtového strediska/serverovne
PZS (napr. statická spôsobilosť, priestorová spôsobilosť, klimatizácia, náhradné zdroje
elektrickej energie, priemyselné kamery, pohybové snímače, požiarna signalizácia, hasiaci
systém, systém riadenia vstupu).

•

IT bezpečnosť – ochrana IT infraštruktúry pred nevyžiadaným obsahom a škodlivým
softvérom (malware) - napr. vírusy, červy, spam, trójske kone, hoaxy.

•

Prístupové práva – systém definície a riadenia prístupov používateľov informačných
systémov ako aj iných IT zdrojov (napr. súborové zdroje, systém elektronickej pošty,
tlačiarne, skenery) tak, aby boli údaje sprístupňované informačnými systémami ochránené
pred neoprávneným prístupom k nim.

•

Fyzická bezpečnosť – systém riadenia fyzického prístupu k zariadeniam (napr.
používateľské pracovné stanice, notebooky, smartphone zariadenia), z ktorých je možné
prevádzkovať jednotlivé informačné systémy, príp. pristupovať k informáciám
uchovávaným na IT zdrojoch (napr. na diskovom priestore).

•

Zálohovanie a obnova – systém zálohovania (backup) údajov (napr. databáz, aplikácií,
súborov) na záložné médiá za účelom obnovy (restore) údajov po havárii informačných
systémov, alebo IT infraštruktúry (napr. poškodenie diskového priestoru) - jeden z prístupov
k zvýšeniu bezpečnosti údajov pred ich znehodnotením.

•

Kontinuita – technická a organizačná pripravenosť IT infraštruktúry poskytovať aplikačné
služby v prípade poruchy niektorých jej komponentov (angl. business continuity).

•

Počítačová gramotnosť – stupeň informačno-technologickej gramotnosti zdravotníckych
pracovníkov, úroveň a spôsoby využívania informačno-komunikačných technológií pri
práci.

•

Informatizácia – celkový súčasný stav informatizácie.

•

Súčinnosť – postoje a prístup PZS k ich informatizácii a ich vôľa podstúpiť proces
informatizácie.

Stav informatizácie v zariadeniach Primárnej ambulantnej starostlivosti (PAS)
Súčasný stav informatizácie zariadení PAS je možné charakterizovať nasledovne:
Všeobecný prehľad a stav IT
•

V oblasti kontinuity:

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

223

ABCD

•

•

•

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

v prevažnej miere je neriešená schopnosť IT infraštruktúry poskytovať služby, v prípade
poruchy niektorého jej komponentu, s minimálnym výpadkom.

V oblasti počítačovej gramotnosti:
-

zručnosti PZS v práci s počítačom sú na relatívne uspokojivej úrovni,

-

trend rozvoja počítačových zručností PZS je za posledné roky vysoko progresívny,

-

stále existuje pomerne veľký potenciál pre ďalší plošný i hĺbkový rozvoj počítačových
zručností PZS.

V oblasti informatizácie:
-

súčasný stupeň informatizácie zaznamenal v posledných rokoch výrazný pokrok,

-

napriek uvedenému, dosiahnutý stupeň informatizácie v súčasnosti nepostačuje
k jednoduchému nasadeniu národných informačných systémov,

-

k úspešnej realizácii informatizácie v súčasnosti absentujú štandardy pre interoperabilitu
IS PZS s národnými IS, modely financovania informatizácie PZS na národnej úrovni
(napr. splátková forma financovania balíka produktov ako napr. hardvér s perifériami,
širokopásmový prístup do internetu, legálna licencia operačného systému, legálne
licencovaný základný softvér, legálne licencovaný bezpečnostný softvér, licencia
ambulantného informačného systému, technická podpora).

V oblasti súčinnosti:
-

dôvera v užitočnosť informatizácie zaznamenala v posledných rokoch významný
progres vpred,

-

stále však existuje relatívne početná skupina rezistentná voči informatizácii
zdravotníctva,

-

získanie podpory na informatizáciu zdravotníctva si vyžaduje mnoho úsilia v oblasti
štandardizácie, propagácie a koordinácie.

Stav HW vybavenia
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•

prevažujú personálne počítače,

•

priemerný vek hardvéru je vyšší ako 3 roky,

•

takmer každý PZS je vybavení tlačiarňou,

•

v súčasnosti rastie medzi počítačmi podiel notebookov oproti desktop počítačom,
vybavenie skenermi, vybavenie multifunkčnými zariadeniami integrujúcimi viacero
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z funkcií: tlačiareň, skener, kopírka, fax, vybavenie palmtopmi, alebo prístrojmi typu
smartphone, vybavenie mobilnými zariadeniami s možnosťou synchronizácie obsahu so
systémom elektronickej pošty, resp. s personálnym počítačom.
•

špecializované výpočtové strediská (serverovne) sa obvykle nepoužívajú.

Stav SW vybavenia
•

pri operačných systémoch je veľká prevaha MS Windows pred inými distribúciami
operačného systému Linux (OpenSource licencie), príp. pred inými operačnými
systémami,

•

pri MS Windows prevažujú verzie MS Windows XP,

•

prevažujú balíky kancelárskych aplikácií MS Office rôznych verzií (s prevahou verzie
2003) a edícií (s prevahou edície Standard) pred OpenSource balíkmi kancelárskych
aplikácií (napr. StarOffice).

•

prevažná väčšina PZS má obstaraný špecializovaný ambulantný informačný systém,
ktorý poskytuje informatickú podporu pri ich profesionálnej činnosti,

•

IS sú od rôznych dodávateľov, pričom trojica dodávateľov sa delí o viac ako polovicu
inštalácií.

Stav sieťovej infraštruktúry
•

Internetové pripojenie má v ambulancii približne 30 % PZS, pričom aktuálny trend je
rastúci, ďalších takmer 20 % PZS má internetové pripojenie doma.

•

V oblasti širokopásmového internetu (Broadband):

•

-

podiel vysokorýchlostných internetových pripojení ambulancií na všetkých pripojeniach
je približne tretinový a má rastúci trend,

-

ako hlavné želané účely používania internetu prevažujú „vyhľadávanie informácií
a poznatkov“ a „komunikácia s poisťovňami“ a to s kumulovaným podielom cca 60 %
tých, ktorí disponujú internetovým pripojením,

-

ako aktuálne účely používania internetu v súčasnosti prevažuje „bežná korešpondencia“,
„komunikácia s poisťovňami“, objednávanie tovaru od objednávateľov“ a „komunikácia
s kolegami“ a to s kumulovaným podielom vyše 95 % u tých, ktorí disponujú
internetovým pripojením.

V oblasti počítačových sietí:
-

sú používané v malej miere,
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-

väčšinou ide o počítačové siete bez štruktúrovanej kabeláže,

-

ak sú počítače, či iné zariadenia (napr. tlačiarne) prepojené počítačovou sieťou, obvykle
ide o prepojenie prostredníctvom kombinovaného zariadenia (router) jedného z typov
„Modem+Ethernet“ alebo „Modem+WiFi“.

Stav informačnej bezpečnosti

3.4.2.2

•

v prevažnej miere nie sú definované bezpečnostné pravidlá,

•

na nízkej úrovni je ochrana IT infraštruktúry pred nevyžiadaným obsahom a škodlivým
softvérom (malware) - napr. vírusy, červy, spam, trójske kone, hoaxy,

•

špecializovaný softvér (napr. antivírusový softvér) často nie je obstaraný legálne, alebo
v plnej verzii s technickou podporou a s predplatenými aktualizáciami softvéru,

•

prístupové práva sú riešené väčšinou na úrovni operačného systému, a potom oddelene pre
prístup do špecializovaného informačného systému,

•

zálohovanie (backup) údajov (napr. databáz, aplikácií, súborov) na záložné médiá za účelom
ich obnovy (restore) po havárii informačných systémov, alebo IT infraštruktúry (napr.
poškodenie diskového priestoru) je riešené zatiaľ len veľmi okrajovo a v prevažnej miere
nedostatočne,

•

v niektorých prípadoch sa robia off-line zálohy údajov na iné médium, napr. na CR-ROM,
DVD, prenosný disk,

•

len zriedkavo sa realizuje záloha údajov na páskové médiá, či dokonca metóda
tzv. evakuačných kópií záloh.

Stav informatizácie v zariadeniach Špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS)
Súčasný stav informatizácie zariadení ŠAS je možné hodnotiť ako podstatne lepší v porovaní so
stavom informatizácie ambulantných zariadení praktických lekárov.
U špecializovanej ambulantnej starostlivosti je nutné brať do úvahy široké spektrum
rozmanitých foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách špecialistov.
Prístrojová vybavenosť a potreba elektronickej komunikácie ďaleko presahuje rozmery v
abulanciach všeobecných lekárov. Zároveň platí, že komunikácia medzi všeobecnými lekármi a
ambulantnými špecialistamni patrí aj objemovo medzi významné.

3.4.2.3

Stav informatizácie lekární
Takmer všetky lekárne sú vybavené lokálnymi počítačovými sieťami, sú pripojené na internet,
lekárnici expedujú lieky pacientovi pomocou počítača.
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Väčšina lekární využíva rôzne databázy registrovaných liekov

3.4.2.4

•

AISLP,

•

NOBEL a NOBELPlus.

Stav informatizácie nemocníc
Súčasný stav informatizácie nemocníc je možné charakterizovať nasledovne:
Všeobecný prehľad a stav IT
•

V oblasti kontinuity:
-

•

•

•

nemocnice v rámci svojich finančných možností riešia technickú a organizačnú
pripravenosť svojej IT infraštruktúry poskytovať služby s minimálnym výpadkom
spôsobeným poruchou niektorého jej prvku. Vo väčšine prípadov však poruchy spôsobí
výpadok príslušného IT prvku a opravy sa vykonávajú v súlade s obchodnými
podmienkami záručného a pozáručného servisu.

V oblasti počítačovej gramotnosti:
-

zručnosti personálu nemocníc v práci s počítačom sú na relatívne uspokojivej úrovni,

-

trend rozvoja ich počítačových zručností je za posledné roky progresívny,

-

stále tu však existuje pomerne veľký potenciál pre ďalší plošný i hĺbkový rozvoj ich
počítačových zručností.

V oblasti informatizácie:
-

súčasný stupeň informatizácie nemocníc zaznamenal v posledných rokoch pokrok,

-

napriek uvedenému ostáva zapojenie IS nemocníc do systému elektronického
zdravotníctva náročnou úlohou,

-

k úspešnej realizácii informatizácie nemocníc v súčasnosti absentujú štandardy pre
interoperabilitu.

V oblasti súčinnosti:
-

dôvera nemocníc v užitočnosť ich informatizácie zaznamenala v posledných rokoch
významný progres,

-

možno očakávať istú dávku rezistencie, resp. nedôvery, voči informatizácii
zdravotníctva,
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získanie podpory nemocníc pri informatizácii zdravotníctva si vyžaduje pomerne veľké
štandardizačné, propagačné a koordinačné úsilie.

Stav HW vybavenia
•

prevažujú personálne počítače, pričom prevažujú počítače s procesormi od firmy Intel pred
počítačmi od firmy AMD,

•

priemerný vek hardvéru je vyšší ako 3 roky,

•

nemocnice sú vo všeobecnosti primerane vybavené tlačiarňami,

•

v súčasnosti rastie medzi počítačmi podiel notebookov oproti desktop počítačom, vybavenie
skenermi, vybavenie multifunkčnými zariadeniami integrujúcimi viacero funkcií: tlačiareň,
skener, kopírka, fax, vybavenie palmtopmi, alebo prístrojmi smartphone a vybavenie
mobilnými zariadeniami s možnosťou synchronizácie obsahu so systémom elektronickej
pošty, resp. s personálnym počítačom.

Stav SW vybavenia
•

pri operačných systémoch je veľká prevaha MS Windows pred jednotlivými distribúciami
operačného systému Linux (OpenSource licencie), resp. pred inými operačnými systémami,

•

pri MS Windows prevažujú MS Windows XP,

•

rovnako prevažujú balíky kancelárskych aplikácií MS Office rôznych verzií (najmä verzie
2003) a edícií (najmä edície Standard) pred OpenSource balíkmi kancelárskych aplikácií
(napr. StarOffice),

•

každá nemocnica má obstaraný nemocničný informačný systém, ktorý vo svojej podstate
pozostáva z nasledujúcich častí: informačný systém nemocničnej starostlivosti, ekonomický
informačný systém, manažérsky informačný systém,

•

miera nasadenia a využitia nemocničných informačných systémov na účely, ktoré tieto
informačné systémy umožňujú sa výrazne líši od nemocnice k nemocnici. Zapojenie do
eHealth procesov však bude doriešené až po vytvorení eHealth architektúry a po
zadefinovaní architektúry riešenia jednotlivých eHealth domén (napr. klientský prístup),

•

IS sú od rôznych dodávateľov,

•

generický plnohodnotný nemocničný informačný systém obvykle pozostáva zo šiestich
modulov:
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-

oceňovanie účtu pacienta,

-

komunikácia so ZP a UZIŠ,

-

hospodárske procesy,

-

manažérsky informačný systém.

Stav sieťovej infraštruktúry
•

•

•

V oblasti širokopásmového internetu (Broadband):
-

internetovým pripojením v súčasnosti disponujú všetky nemocnice,

-

vo všeobecnosti však treba očakávať potrebu posilnenia prenosového pásma
internetového pripojenia.

V oblasti počítačových sietí:
-

nemocnice sú vo vysokej miere vybavené počítačovými sieťami,

-

avšak väčšina nemocníc potrebuje v najbližšej dobe modernizovať svoju sieťovú
komunikačnú infraštruktúru.

V oblasti výpočtových stredísk:
-

nemocnice väčšinou disponujú výpočtovým strediskom (serverovňou),

-

vo väčšine prípadov však tieto priestory nevyhovujú nárokom na infraštruktúrne
vybavenie a zabezpečenie takéhoto priestoru,

-

existuje relatívne veľký potenciál pre modernizáciu ich výpočtových stredísk.

Stav informačnej bezpečnosti
•

Systémoví administrátori nemocníc riešia najviac problémov pri správe IT infraštruktúry a
IT bezpečnosti. Riešia ich v rámci svojich možností.

•

Prevažná väčšina nemocníc však nemá definovanú konzistentnú stratégiu realizácie IT
bezpečnosti v rámci ich IT infraštruktúry.

•

Môžu sa však vyskytnúť prípady, keď špecializovaný softvér (napr. antivírusový softvér)
nie je obstaraný legálne, alebo v plnej verzii s technickou podporou a s predplatenými
aktualizáciami softvéru.
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•

Prístupové práva sú riešené väčšinou na úrovni (sieťového) operačného systému, a potom
oddelene pre prístup do špecializovaného informačného systému.

•

Organizačné útvary nemocníc poverené správou a prevádzkou IT a IS väčšinou venujú
pozornosť zálohovaniu (backup) údajov (napr. databáz, aplikácií, súborov) na záložné médiá
za účelom ich obnovy (restore) po havárii informačných systémov, alebo IT infraštruktúry
(napr. poškodenie diskového priestoru).

•

Obvykle sa realizuje záloha údajov na páskové médiá (alebo ich sady). V niektorých
prípadoch sú vytvárané aj tzv. evakuačné kópie záloh.

•

Nie sú k dispozícii informácie, či sú v niektorých nemocniciach nasadené sofistikované
riešenia zálohy a obnovy údajov, ako napríklad páskový robot alebo páskový server.

Stav informatizácie v zariadeniach Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)
Súčasný stav informatizácie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je v súčasnosti už
na vysokej úrovni a možno ho ohodnotiť ako nadpriemerný.
Väčšina laboratórií v značnej miere využíva laboratórne IS a samotné činnosti a výkony
realizované v laboratóriach sú plne podporované informačných systémom. Veľké množstvo
týchto laboratórnych IS je na vysokej úrovni spĺňajúc relevantné ISO štandardy a sú zapojené
do programov externej kontroly kvality často aj s pripojenými online modulmi podporujúcimi
analýzu vzoriek, výmenu výsledkov medzi SVaLZ, PAS a ŠAS, web-based prístup k nim a iné
činnosti SVaLZu.

3.4.2.6

Stav informatizácie v zariadeniach Záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
Informatizácia zariadení záchrannej zdravotnej služby je v svojich začiatkoch.

3.4.2.7

Stav informatizácie v zariadeniach Liečebné ústavy a iné špecializované zariadenia
(LÚŠZ)
Súčasný stav informatizácie liečebných ústavov a iných špecializovaných zariadení možno
hodnotiť ako analogický so súčasným stavom informatizácie nemocníc.
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Východiská budúceho stavu
V tejto kapitole je popísaný spôsob zavedenia princípov eHealth do starostlivosti o občana
v iných krajinách EÚ, medzinárodné normy a štandardy uplatňované pri budovaní a riadení
eHealth, ako aj prioritné oblasti implementácie v oblasti eHealth vo vybraných krajinách EÚ.
V kapitole je uvedená analýzu chápania rozsahu eHealth aktivít, všeobecné očakávania od
eHealth a odporúčania a usmernenia EÚ pre súčasti eHealth.

4.1

eHealth v EÚ
V tejto časti štúdie bude uvedená analýza aktuálnej stratégie eHealth v EÚ jej podpory v rámci
legislatívy a existujúcich odporúčaní a usmernení na úrovni EÚ. Súčasťou tejto časti bude aj
analýza noriem a štandardov pre eHealth v EÚ.
V Európskej komisii zastrešujú problematiku eHealth dve generálne riaditeľstvá:
•

DG INFSO – The European Commission Information Society and Media DirectorateGeneral (Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá),

•

DG SANCO – The European Commission Directorate-General for Health and Consumers
(Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov).

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 až
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.
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.

EHTEL

European Health
Telematics Association

Zabezpečuje pomoc všetkým dodávateľom, ktorý vyvíjajú eHealth
riešenia.

CEN/TC 251

European Committee 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.
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Skratka

Názov

Popis

EC

European Commission

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

COCIR

European Coordination
Committee of the
Radiological,
Electromedical and
Healthcare IT Industry

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

HINE

Health Information
Network Europe

Je predurčená pre poskytovanie vhodných obchodných
informačných služieb, ktoré sa sústreďujú na európsku
komunikačnú infraštruktúru v kontexte globálneho eHealth

EHMA

European Health
Management Association

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

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.

Nezisková organizácia, sústreďuje sa na teóriu a prax v oblasti
informačnej vedy a technológií v súvislosti zdravia a vede o zdraví
v európskom kontexte.
Tabuľka 24 – Prehľad európskych inštitúcií v súvislosti s eHealth
EFMI

4.1.1

European Federation for
Medical Informatics

Stratégia eHealth v EÚ
Medzi strategické ciele eHealth v Európskej únii s určitosťou patrí vytvorenie Jednotného
európskeho zdravotného priestoru (ENG: European Health Information Space), ktorý umožní
lepšiu kvalitu, mobilitu pacientov, rast eHealth odvetvia a urýchli inovácie. Zároveň možno
povedať, že základnou víziou EÚ je na človeka orientovaný zdravotnícky systém, ktorý by mal
zvýšiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Medzi ďalšie
ciele patrí najmä snaha udržať ľudí zdravých, posilniť práva pacientov a poskytnúť podporné
nástroje zdravotníckym profesionálom. V oblasti výskumu patrí medzi strednodobé ciele
dosiahnutie preventívnej a personalizovanej medicíny a k dlhodobým cieľom patrí prediktívna
medicína.2
Na dosiahnutie týchto cieľov je implementácia služieb elektronického zdravotníctva (eHealth
služieb) nevyhnutná. Preto bol eHealth jednou z priorít akčného plánu eEurope, ktorý skončil
v roku 2005 a preto je aj predmetom rozličných výskumných, riešiteľských a implementačných
programov v EÚ.
Informácie súvisiace so zdravím, patria medzi často vyhľadávané informácie na internete. Z
prieniku zdravotníckej informatiky, verejného zdravotníctva a podnikania sa tak vytvára nová
oblasť, týkajúca sa zdravotníckych služieb a informácií. Aj preto bol eHealth jednou z desiatich

2

Comyn, Gérard; DG Information Society & Media European Commission : EC eHealth
Strategy and Policies, Brussels. [online]. [citované 25.3.2009]. Dostupné z
<ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/events/salamanque-gc.ppt>
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priorít akčného plánu eEurope, ktorý skončil v roku 2005. Plán zdôrazňuje strategický význam
informačných technológií v správe verejného zdravotníctva.3
Ešte v roku 2002 boli prijaté kvalitatívne kritériá pre internetové stránky, poskytujúce
zdravotnícke informácie, a bol vypracovaný prehľad projektov v rámci programu IST (ENG:
Information Society Technologies, Technológie Informačnej spoločnosti).
V Európskej komisii zastrešujú problematiku eHealth dve generálne riaditeľstvá:
•

DG INFSO – The European Commission Information Society and Media DirectorateGeneral (Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá) a

•

DG SANCO – The European Commission Directorate-General for Health and Consumers
(Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov).

Súčasná stratégia v oblasti eHealth bola prezentovaná na konferencii “eHealth without
frontiers“ (eHealth bez bariér) v Portoroži v máji 2008.
Konferencia deklarovala tri kľúčové iniciatívy v oblasti eHealth na najbližšie obdobie, ktoré
boli zhrnuté v Portorožskej deklarácii:
•

uviesť do praxe aplikácie telemedicíny a IKT nástroje pre manažment chronických chorôb,

•

zamerať zvýšenú pozornosť na nové oblasti výskumu a vývoja,

•

definovať práva, povinnosti a zodpovednosť všetkých subjektov zapojených do procesov v
oblasti eHealth.

eHealth zohrával kľúčovú úlohu v eEurope stratégii Európskej únie a je kľúčovým prvkom k
dosiahnutiu vyššieho rastu a vo vytváraní pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú
silu v dynamickej znalostnej ekonomike. Táto vízia bola určená Európskou radou v Lisabone v
marci 2003.
Systémy zdravotnej starostlivosti vo svete čelia niekoľkým dôležitým výzvam, napriek ich
odlišnej veľkosti a vlastnostiam medzi industrializovanými a rozvíjajúcimi sa krajinami. V
rámci krajín EÚ sú definované tieto výzvy:
•

vzrastajúci dopyt po zdravotníckych a sociálnych službách vzhľadom na starnutie populácie,
vyššie príjmy a rastúcu vzdelanostnú úroveň. Konkrétne čísla hovoria, že do roku 2051
približne 40 % populácie EÚ bude starších ako 65 rokov,

3

EurActiv: eHealth - zdravie na internete. [online]. [publikované 21.8.2006]. [citované 25.3.2009]. Dostupné z <
http://www.euractiv.sk/verzia-pre-tlac/zoznam_liniek/ehealth---zdravie-nainternetehttp://www.ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/events/salamanquegc.ppt>
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•

vzrastajúce očakávania obyvateľov v čo najlepšej dostupnej zdravotnej starostlivosti a
zároveň zníženie nerovností v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti,

•

vzrastajúca mobilita pacientov a zdravotníckeho personálu za účelom zlepšenia fungovanie
zdravotníckeho systému,

•

potreba redukcie tzv. „disease burden“ – merateľnosť zdravia populácie a kvantifikácia
celkového vplyvu ochorení za účelom vyčíslenia úmrtnosti, chorobnosti a výdavkov na
liečebnú starostlivosť,

•

úlohou verejných autorít preverených skúsenosťami z minulosti, je zosúladenie investícií do
technológií s investíciami do komplexných organizačných zmien za účelom využitia ich
potenciálu,

•

potreba redukcie pracovných úrazov a chorôb, s cieľom podporiť zdravé pracovné
prostredie a adresovať nové formy ochorení vyskytujúcich sa na pracovisku,

•

riadenie veľkého objemu zdravotníckych informácií prístupných bezpečne, dostupne a včas,
keď sú potrebné, spracovávané efektívne pre administratívne účely,

•

potreba poskytovania
pravidlami.4

najlepšej

zdravotnej

starostlivosti

v súlade

s rozpočtovými

Tieto výzvy vychádzajú z dokumentu „Community Public Health Programme (2003-2008)“
odvolávajúci sa na Smernicu 1786/2002/EC.
Okrem toho sa eHealth stal za posledné roky tretím najväčším odvetvím v Európskom
zdravotníckom sektore. Toto tvrdenie vychádza z nedávnej štúdie „Health Information Network
Europe Final Report“, ktorá potvrdila, že eHealth sa stáva novým „odvetvým“ popri
farmaceutickom sektore a sektore zdravotníckych potrieb. Do roku 2010 je predpoklad, že
výdavky eHealth vzrastú do výšky 5% celkového zdravotníckeho rozpočtu 25 členských štátov
oproti 1 % z roku 2000, kedy EÚ tvorilo 15 členských štátov.
Hlavné výzvy pre širšiu implementáciu5
Môžeme konštatovať, že eHealth systém a jeho služby nie sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené
tak v oblasti zdravotníckej ako aj liečebnej. V mnohých oblastiach je vývoj stále v pilotnej fáze,
často krát financovaný prostredníctvom výskumných grantov. Rýchlosť organizačných zmien je
4

Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: e-Health – making
healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Brussels. [online] Publikované
30.4.2004. [citované 15.1.2009]. Dostupné z
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF>.
5
Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: e-Health – making
healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Brussels. [online] Publikované
30.4.2004. [citované 15.1.2009]. Dostupné z
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF>.
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často pomalá a môže trvať približne 20 rokov k dosiahnutiu celkovej implementácie.
Nasledujúce široké spektrum výziev si vyžaduje rozsiahlejší proces implementovania:
•

Vedenie a oddanosť zdravotníckych autorít, v špecifických oblastiach finančných
a organizačných záležitostí, sú nevyhnutné pre úspešné nasadenie systému eHealth.

•

Kooperácia a integrita eHealth systémov v závislosti na štandardizácii systémových prvkov
a služieb ako napríklad zdravotnícke informačné systémy, zdravotné správy, elektronický
zdravotný záznam a služby na identifikáciu pacienta.

•

Osvojenie si systému eHealth a jeho služieb užívateľmi. Top priorita pre poskytovateľov
zdravotníckych služieb používajúcich eHealth systém je čo najrýchlejšie dosiahnutie
požadovaných vysoko-kvalitných výsledkov.

•

Potreba regulácie a rozdelenia eHealth trhov v Európe. Potreba vytvorenia štandardov
a akreditácie produktov v súlade s národnými reguláciami jednotlivých krajín.

•

Dôvernosť a bezpečnosť problematika. V prvom rade, dôvernosť a ochrana údajov
o pacientoch je riadená všeobecnými pravidlami Európskej únie o ochrane dát, rovnako tak
podmienkami legislatívny ePrivacy. Budovanie dôvery je predpokladom pre rozvoj
informačnej spoločnosti, v oblasti eHealth pravdepodobne oveľa viac ako kdekoľvek inde.
Preferencie obyvateľstva smerujú k službám a informáciám prispôsobené ich potrebám
a požiadavkám, s vedomím, že ich právo na súkromie je chránené.

•

Mobilita pacientov, vrátane kolobehu tovarov a služieb prekračujúcich hranice, a popri nich
stále rastúci význam služieb eHealth. V tomto svetle je nutné zabezpečiť, aby obyvateľstvo
malo právo využívať zdravotnú starostlivosť v ostatných členských krajinách, pričom
európska vzájomná spolupráca má dopomôcť k lepšej spolupráci v oblasti výziev, ktorým
čelia.

•

Silnejšia spolupráca medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Európe je nevyhnutná
pre zabezpečenie širšej implementácie. Z tohto dôvodu je nutné zriadenie Európskych sietí
kontaktov.

•

Potreby a záujmy užívateľov, ich integrácia do oblasti vývoja a propagácie eHealth.

•

Zabezpečenie prístupu k eHealth pre všetkých. Rovnaký prístup všetkých skupín
spoločnosti k zdravotníckym službám je dôležitým cieľom na poli verejnej zdravotníckej
politiky.

•

Pochopenie a spoločné úsilie všetkých záujmových skupín. Len spoločnou snahou všetkých
zainteresovaných skupín je možné dosiahnutie úspešnej implementácie a prínos pre
všetkých. 6

6

Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: e-Health – making
healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Brussels. [online] Publikované
30.4.2004. [citované 19.1.2009]. Dostupné z
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Akčný plán
•

Autority na čele sektoru zdravotníctva.

Do roku 2005 sa od každého členského štátu vyžadovalo vytvoriť národnú alebo regionálnu
mapu eHealth. Toto vyžaduje zameranie sa na rozvoj eHealth systémov, nastavenie cieľov pre
oblasť spolupráce a využívanie elektronických zdravotných záznamov, adresovanie problémov
ako aj náhradu služieb eHealth. Ako vyplýva z dokumentu „eHealth ERA report“ táto výzva pre
vytvorenie národných máp sa stretla so širokou podporou nielen v členských krajinách ale aj
v krajinách European Economic Area a ďalej. Základy aktivít smerované k vytvoreniu
národných eHealth stratégií a máp boli položené a ďalej rozvíjané. Väčšina národných máp
a stratégií je intenzívne diskutovaná alebo sa už nachádza vo fáze implementácie. V súčasnosti
prebieha široká škála implementačných aktivít v celej Európe.
•

Identifikácia pacientov.

Do roku 2006 každý členský štát v spolupráci s Európskou komisiou, mal za úlohu určiť bežný
prístup k identifikácii pacientov. Bolo nutné vziať v úvahu „best practices“ a rozvoj v oblastiach
ako Európsky preukaz poistenca a manažment identifikácie obyvateľov Európy. V súčasnosti
môžeme konštatovať, že v tejto oblasti sa ako problém javí koncept identifikácie ľudí, dát,
odlišných zdravotných systémov. Je nutné vziať do úvahy relevantné sociálne, politické
regulátory, podnikateľské a organizačné faktory.
•

Kooperácia v oblasti elektronických zdravotných záznamov.

Do roku 2006 členské štáty v spolupráci s Európskou komisiou, mali identifikovať a načrtnúť
štandardy pre oblasť zdravotníckych dátových správ a elektronických zdravotných záznamov.
Zároveň vziať do úvahy „best practices“ a relevantné snahy o štandardizáciu.
V súčasnosti elektronické zdravotné záznamy nie sú jediným ústredným cieľom, dôležitá je
spolupráca na rozvoji individuálnych zdravotných záznamov jednotlivých krajín alebo základná
sumarizácia údajov pacientov ako prvý krok ku komplexným zdravotným záznamom.
Toto sa javí ako hlavný cieľ členských krajín, ktorých záujem v súvislosti s touto oblasťou
výrazne vzrástol. Dlhodobým cieľom väčšiny Európskych krajín je systém regionálnych
a národných prehľadov, prípadne dokumentácia alebo do hĺbky štruktúrované záznamy pre
každého obyvateľa. Táto dokumentácia je sprístupnená tak autorizovaným osobám ako aj
osobám priamo určených pacientom. Vývoj elektronických zdravotných záznamov je jasne
viditeľný v 25 hodnotených krajinách z celkového počtu 32.
•

Mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Táto časť stratégie eHealth je v štádiu rozpracovania za účelom zlepšenia informovanosti
pacientov a zdravotníckych pracovníkov na európskej úrovni. Tento problém sa nachádza
v centre pozornosti eHealth akčného plánu. Problematika mobility je vo väčšine členských
krajín stále riešená nepriamo. Obyčajne riadená prostredníctvom elektronickej identifikácie
alebo zdravotných kariet, čo umožňuje lokálny nezávislý prístup k určitým servisom.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF>.
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Zdokonalenie infraštruktúry a technológií.

Počas obdobia rokov 2004 až 2008 mali členské štáty za úlohu prispieť k vybudovaniu sietí
zdravotníckych informácií pre oblasť eHealth na základe pevného a bezdrôtového pripojenia,
mobilnej infraštruktúry a Grid technológií. Polovica členských krajín v súčasnosti pracuje na
národnej eHealth infraštruktúre s cieľom prepojenia všetkých aktérov zdravotníckeho sektoru,
ako primárna a sekundárna zdravotná starostlivosť, lekárne a domáca starostlivosť. Toto všetko
vyžaduje technickú spoluprácu, bezpečnosť a osobnú identifikáciu. Celkovo môžeme
konštatovať, že v 23 krajinách prebieha proces navrhovania a implementácie národných sietí
alebo sú v procese vývoja národnej eHealth infraštruktúry v súlade so všetkými faktormi
zdravotníckeho sektoru.
•

Zosúladenie testovania a schválenie pre eHealth trh.

Úlohou Komisie do roku 2005 bolo vytvorenie komplexného zoznamu „best practices“ ako
sprievodcu pre členské štáty. Do roku 2007 mali členské štáty za úlohu prevziať schémy
testovania a schválenia vzťahujúce sa k „best practices“. V členských krajinách pretrváva
potreba vytvorenia spoločných vlastností a noriem už k existujúcim štandardom, ktoré definujú
kvalitu produktov a služieb. Krajiny podnikajú kroky vedúce k schváleniu eHealth systémov,
ktoré sa stávajú modelmi pre ostatné regióny, ako napríklad vo Veľkej Británii alebo
v Belgicku. Iným príkladom zosúladenia spolupráce je sprievodca o „Integrating the Healthcare
Enterprise in Europe (IHE)“.
•

Vložené investície.

V roku 2006 bolo úlohou členských štátov zabezpečiť spoluprácu v oblasti podpory a posilnenia
investícií do oblasti eHealth. V súčasnosti šesť krajín informuje o aktuálnom alebo plánovanom
zhodnotení vplyvu investícií do oblasti eHealth. Tieto analýzy povedú k optimalizácii alokácie
zdrojov nielen vzhľadom k plánovaným investíciám ale aj vzhľadom k už prebiehajúcim
aktivitám. Očakáva sa väčšia pozornosť v oblasti investícií do socio-ekonomickej sféry v
budúcnosti.
•

Právna problematika.

Do roku 2009 Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi vykoná nasledovné aktivity:
-

nastavenie východiska pre štandardizáciu európskej kvalifikácie pre služby eHealth vo
vecných a administratívnych nastaveniach,

-

vytvorenie právneho rámca eHealth produktov a služieb v kontexte existujúcej
legislatívy,

-

zlepšenie informovanosti pacientov, schém zdravotného poistenia a poskytovateľov
týkajúce sa pravidiel aplikovaných v oblasti nákladov eHealth služieb,

-

presadzovanie eHealth za účelom redukcie nehôd obyvateľstva a chorôb, rovnako tak
podpora preventívnych akcií.
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Riešenie nových problémov v oblasti právnej problematiky zostáva kľúčovým elementom
v systémovom vývoji eHealth. Osobné zdravotné údaje a klinické dáta sú väčšinou obyvateľstva
považované za citlivé informácie s prístupom len pre zdravotnícky personál s plnou dôverou zo
strany pacientov. Oblasť legislatívy je vo fáze implementácie alebo diskusie jednotlivých
členských krajín. Nové technológie na jednej strane prinášajú nové možnosti a príležitosti, na
strane druhej sa však zvyšuje riziko v oblasti bezpečnosti dát a údajov pacientov. Už existujúca
legislatíva vo väčšine krajín je kontrolovaná a adaptovaná na tieto nové príležitosti a hrozby.
•

Informovanosť občanov a autorít v oblasti zdravotníckeho vzdelávania a prevencie chorôb.

Do roku 2005 mala Európska únia, konkrétne verejný zdravotnícky portál, dať prístup
k verejným zdravotným informáciám na európskej úrovni. Do roku 2005 mal existovať systém
včasného varovania, detekcie a sledovania zdravotníckych hrozieb prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií. Tento cieľ bol naplnený vytvorením oficiálneho
verejného zdravotníckeho portálu EÚ inštitúciou „The Health and Consumers DirectorateGeneral“. Verejný zdravotnícky portál poskytuje širokú škálu informácií a dát zdravotníckeho
charakteru, ktoré sa vzťahujú k problémom a aktivitám na európskej i medzinárodnej úrovni.
Hlavnou úlohou je poskytovať jednoduchý prístup obyvateľov k informáciám súvisiacich
s aktivitami v oblasti zdravotníctva a programov EÚ. Je dôležitým nástrojom pre zlepšenie
verejného zdravia v 27 členských štátoch.
•

Smerom k integrovaným informačných zdravotníckym sieťam.

Do roku 2008 väčšina Európskych zdravotníckych organizácií a regiónov mala byť schopná
poskytovať online services ako tele-konzultácie, e-lekárske predpisy, e-odporučenie, telemonitoring a tele-zdravotnú starostlivosť. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že elektronické
zdravotné záznamy rovnako ako aj národné informačné zdravotné siete sú najčastejšou
oblasťou, o ktorú súčasne krajiny usilujú. Rovnako táto oblasť zostáva ako top priorita pre
krajiny. E-lekárske predpisy sú prioritou pre 12 krajín vzhľadom na proces implementácie
v blízkej budúcnosti.
•

Propagácia a využívanie kariet v zdravotnej starostlivosti.

Existencia a propagácia dvoch typov kariet v sektore zdravotnej starostlivosti, a to zdravotné
karty a poistenecké karty je úlohou pre členské krajiny v roku 2008. Vytvorenie EHIC –
European Health Insurance Card – medzinárodnej karty poistenca podporilo okamžitý prístup
cestujúceho obyvateľstva k neodkladnej zdravotnej starostlivosti, keď je to potrebné.
V súčasnosti obyvatelia členských krajín využívajú benefit plynúci zo zrušenia papierovej
formy E111 pri vycestovaní do zahraničia.
•

Rozšírenie „best practices“.

V roku 2004 bolo prioritou vytvorenie fóra eHealth, ktorého hlavná úloha spočíva v podpore
služieb Komory vzťahujúce sa k súčasnému a plánovanému rozvoju eHealth v členských
krajinách. V priebehu rokov 2004 – 2008 majú členské štáty s podporou Európskej komisie za
úlohu organizáciu špeciálnych stretnutí ako aj konferencií za účelom rozšírenia „best practices.“
Vytvorenie eHealth fóra Európskou komisiou bolo v súlade s nevyhnutnosťou zdieľania
informácií a skúseností jednotlivých členských krajín. eHealth fórum v súčasnosti napomáha
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rozširovaniu „best practices“ cez celú EÚ a Európska komisia tu zohráva kľúčovú úlohu v šírení
týchto aktivít. Práca eHealth fóra spočíva a je úzko spojená s implementáciou programu
„Community Public Healt Programme“.
•

Benchmarking.
-

V priebehu rokov 2004 – 2010, každé dva roky, je úlohou Európskej komisie publikovať
štúdiu odzrkadľujúcu stav vývoja, príkladov „best practices“ a benefitov eHealth.
Začiatkom roku 2005 bolo úlohou členských štátov v spolupráci s Európskou komisiou
vyjadrenie súhlasu s prístupom k benchmarkingu smerom k posúdeniu kvantitatívneho,
ekonomického a kvalitatívneho vplyvu na eHealth. Momentálne je eHealth
Benchmarking štúdia vo fáze zbierania údajov, t. z. získavania informácií o súčasných
eHealth aktivitách v EÚ a iných krajinách.

Cieľom eHealth Benchmarking štúdie je identifikovať a zbierať kvantitatívne a kvalitatívne
údaje o nasadení systému eHealth a jeho využívaní v EÚ. Informácie obsiahnuté v štúdiách
majú za úlohu nielen pomôcť lepšie chápať vývoj eHealth, ale aj identifikovať medzery
a bariéry vo vzťahu k eHealth.
•

Oblasť medzinárodnej spolupráce.

Zhodnotenie vývoja eHealth malo byť ukončené pred konaním druhého stretnutia Svetového
Summitu v Tunisku v roku 2005.7
eHealth politika a akčné ciele boli znovu prehodnocované na eHealth konferenciách, ktoré sa
uskutočnili od roku 2003, pričom posledné sa konali v Malage, Španielsko v máji 2006 a ďalšia
v Nemecku, v apríli 2007. Tieto konferencie len potvrdili nutnosť vývoja eHealth v členských
krajinách pod spoločným mottom: „Working together“. Existuje potreba vytvoriť viac
integrovaný a spolupracujúci „Európsky zdravotnícky informačný priestor“, ktorý bude
poskytovať zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na
ich lokalitu.
i2010 – a European Information Society for growth and employment
V roku 2005 EÚ prijala nový strategický rámec i2010 – a European Information Society for
growth and employment (Európska informačná spoločnosť pre rozvoj a zamestnanosť) – ktorý
presadzuje otvorenú a konkurencieschopnú digitalizáciu hospodárstva a dôraz na IKT ako
prostriedok k začleneniu a zvyšovaniu kvality životnej úrovne. Stratégia i2010 je postavená na
integrovanom prístupe k informatizácii spoločnosti a audio-vizuálnej masovokomunikačnej
politike EU.
Stratégia i2010 ponúka tri priority pre informatizáciu spoločnosti Európy:
7

Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: e-Health – making
healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Brussels. [online] Publikované
30.4.2004. [citované 15.1.2009] Dostupné z
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF>.
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•

Jednotný európsky informačný priestor (ENG:A Single European Information Space) –
propagácia jednotného európskeho informačného a konkurenčného interného trhu pre
informatizáciu spoločnosti.

•

Posilnenie invácií a investícií do IKT (ENG: Strengthening Innovation and Investment in ICT)
– oblasť inovácií a investícií do výskumu informačných a komunikačných technológií za
účelom propagácie a zvýšenia počtu a kvality pracovných miest.

•

Európska informačná spoločnosť pre všetkých občanov (ENG: an Inclusive European
Information Society) – informatizácia spoločnosti v Európe v súlade s udržateľným
rozvojom a prioritami v oblasti lepších verejných služieb a životnej úrovne.

Smart Open Services for European Patients
Ďalším projektom spolufinancovaným Európskou komisiou v rámci programu CIP –
Competitiveness and Innovation Programme je iniciatíva epSOS – Smart Open Services for
European Patients. Projekt prebieha od 1. júla 2008 v nasledujúcich 36 mesiacoch.
Projekt epSOS je otvorená eHealth iniciatíva pre európsky pilotný projekt sumarizácie dát
pacientov a elektronickej ePreskripcie. Ide o rozsiahly európsky projekt organizovaný 27
inštitúciami z dvanástich členských štátov EÚ, vrátane ministerstiev zdravotníctva, národných
centier a priemyslu. Cieľom projektu epSOS je rozvoj praktického zdravotníckeho rámca
a infraštruktúry IKT, ktoré sú schopné zabezpečiť bezpečný prístup pacientov ku zdravotníckym
informáciám, obzvlášť s ohľadom na základný obsah dát pacientov a ePreskripcie medzi
európskymi zdravotníckymi systémami.
Projekt epSOS zahŕňa 5 hlavných oblastí (PDs) zložených z niekoľkých pracovných úloh.
•

PD1 Analýza a zhodnotenie – cieľom tohto projektu je európska analýza architektonických,
implementačných a všetkých technických relevantných prvkov na národných úrovniach.
Okrem toho je zhodnotenie plánované za účelom maximalizácie nevyhnutnosti prenosu dát
pacientov vo vnútri európskeho zdravotníckeho systému. Súčasťou tejto časti projektu je
tiež proces rozšírenia vývoja komunikácie a sprístupnenie výsledkov projektu širokej
verejnosti a definovanie cieľov skupín, ktoré majú profesionálny kontakt s eHealth službami
a spolupracujú na primeranom rozširovaní aktivít a činností.

•

PD2 Právne a regulačné otázky – identifikácia všetkých nevyhnutných povolení
a regulačných vysvetlení. Odporúčania pre oblasť právnych a regulačných zmien by mali
byť doručené za účelom odstránenia prekážok epSOS systému v participujúcich krajinách
a ďalej.

•

PD3 Špecifikácia a implementácia – projekt je zložený z rôznych pracovných úloh.
Hlavným cieľom je definovanie požiadaviek funkčných služieb pre epSOS systém. Okrem
toho by mali byť ustanovené podobnosti a odlišnosti medzi štruktúrou dát pacientov
a obsahom ePreskripcie a špecifikované funkčné vzťahy medzi nimi. Závery tejto časti
projektu sú:
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-

design architektúry,

-

špecifikácia komponentov,

-

rámec spolupráce špecifikujúci požiadavky na každej úrovni za účelom zabezpečenia
kooperácie každej zložky.

Súčasťou tejto časti projektu sú tiež služby smerujúce k vytvoreniu elektronických
zdravotníckych služieb. Nevyhnutnosťou je tiež významová komunikácia vo veci
sumarizácie obsahu dát pacientov a ePreskripcia. Identity management je zodpovedný za
nájdenie riešení na medzinárodnej úrovni a ich kompatibility. Ďalšou úlohou je tiež jasná
definícia špecifikácie bezpečnosti.

4.1.1.1

•

PD4 Oblasť testovania – cieľom je testovanie, špecifikácia testovacích scenárov. Počíta sa
s lokálnou a regionálnou zodpovednosťou pre nastavenie pilotných strán a riadenie výmeny
informácií medzi užívateľmi. ePreskripcia a oblasť obsahu dát pacientov sú uskutočňované
podľa scenárov testovania. Udržiavania a aktualizácia všetkých komponentov je
prebiehajúca aktivita.

•

PD5 Projektový manažment – hlavným cieľom je koordinácia práce na projekte, riadenie
administratívy a technické riadenie. Zahŕňa plánovanie, koordináciu, monitorovanie
kontrolu projektového rozvrhu, projektový tím a projekt ako celok.

Stratégia pre zdravie
Hoci väčšina kompetencií v oblasti zdravotníctva je v rukách členských štátov, Európska únia
má zakladajúcou zmluvou zakotvenú právomoc podniknúť opatrenia dopĺňajúce činnosť
členských štátov, napríklad vo vzťahu k ohrozeniam zdravia, ktoré presahujú hranice štátov, vo
vzťahu k mobilite pacientov ale aj v snahe znížiť rozdiely v starostlivosti o zdravie.
23. októbra 2007 prijala Európska komisia novú stratégiu pre zdravie s názvom “Together for
Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013“. V nadväznosti na doterajšiu činnosť má
stratégia za cieľ zabezpečiť zastrešujúci rámec pre základné otázky v oblasti zdravia a to
i z hľadiska globálnych zdravotných problémov ako aj upevniť význam zdravia vo všetkých
politikách. Stratégia má za úlohu stanoviť jasné ciele potrebné pre budúcu spoluprácu v oblasti
zdravia na Európskej úrovni a v spolupráci s členskými štátmi zabezpečiť implementačné
mechanizmy na dosiahnutie týchto cieľov.
Stratégia kladie dôraz na štyri princípy a tri strategické témy v snahe zlepšiť zdravie populácie
v rámci Európskej únie. Princípy zahŕňajú zavedenie hodnotovo orientovaného prístupu,
uvedomenie si väzieb medzi zdravím a ekonomickou prosperitou, integráciu zdravia do
všetkých politík a posilnenie postavenia Európskej únie v oblasti zdravia vo svete. Strategické
témy sú „Podpora dobrého zdravia v starnúcej Európe“, „Ochrana občanov pred zdravotnými
hrozbami“ a „Dynamické zdravotnícke systémy a nové technológie“.

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

241

ABCD

4.1.1.2

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

Programy a plány Európskej únie v oblasti zdravia
V roku 1993 Komisia prezentovala materiál „Communication on the Framework for Action in
the Field of Public Health“ ako základný strategický dokument na rozvíjanie spolupráce
v oblasti zdravotníctva. Na jeho základe bolo schválených osem akčných programov:
•

Podpora zdravia – cieľom programu bolo zlepšiť celkové zdravie populácie zlepšením
poznatkov o rizikových faktoroch a podporou zdravého životného štýlu.

•

Zdravotný dohľad – cieľom programu bolo predložiť porovnateľné informácie o zdraví
populácie a o jej návykoch súvisiacich so zdravím, o chorobách a o zdravotníckych
systémoch založených na spoločných európskych ukazovateľoch.

•

Prenosné choroby – cieľom programu bolo pomôcť zadržiavať šírenie AIDS a znížiť
chorobnosť a úmrtnosť spôsobenú prenosnými chorobami.

•

Rakovina – program proti rakovine obsahoval 22 opatrení, ktoré zahŕňali zhromažďovanie
údajov, informovanie verejnosti, vzdelanie, školenia o rakovine pre zdravotníckych
pracovníkov, včasnú detekciu a systematické monitorovanie, kvalitnú starostlivosť
a výskum v danej oblasti.

•

Vzácne choroby - cieľom tohto programu bolo rozvinúť spoluprácu na poli zriedkavých
chorôb. Osobitný dôraz sa kládol na zlepšovanie poznatkov a uľahčenie prístupu
k informáciám o týchto chorobách.

•

Prevencia úrazov – cieľom tohto programu bolo poskytnúť podporu aktivitám v oblasti
zdravotníctva, ktoré sa usilujú znížiť výskyt domácich úrazov a úrazov pri rekreačných
aktivitách.

•

Choroby súvisiace so znečistením – cieľom tohto programu bolo pomôcť rozvíjať postupy
a stratégie v oblasti zdravotníctva a životného prostredia, sústrediť sa na prevenciu chorôb
súvisiacich so znečistením vrátane zlepšovania poznatkov a znalostí rizík, ktoré sú s nimi
spojené.

•

Prevencia drog – cieľom tohto programu bolo pomôcť v boji proti drogovej závislosti,
predovšetkým posilnením spolupráce medzi členskými štátmi, podporou ich činnosti
a koordináciou ich postupov a programov.

Tieto programy boli neskôr nahradené novým plánom pre zdravotníctvo „Community action
programme for public health“. Tento plán bol stanovený na roky 2003-2008.
Program 2003-2008
Tento program predstavoval prvý ucelený prístup k ochrane a zlepšeniu zdravia. Bol založený
na troch hlavných cieľoch:
•
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•

rýchla reakcia na zdravotné hrozby,

•

podpora zdravia určením determinantov zdravia.

V rámci tohto programu sa uskutočnilo vyše tristo projektov a iných činností. V rámci programu
spolupracovala Európska únia aj s medzinárodnými organizáciami ako Svetová zdravotnícka
organizácia a Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, aby využila už získané
medzinárodné skúsenosti.
Program 2008-2013
Cieľom tohto programu je podporovať a dopĺňať politiky členských štátov a prispievať k rastu
solidarity a prosperity v rámci Európskej únie ochranou a podporou zdravia a bezpečnosti
a zlepšovaním kvality zdravotníctva.
Medzi hlavné ciele programu patrí nasledovné:
•

zlepšiť zdravotné zabezpečenie občanov,

•

podporovať zdravie,

•

tvoriť a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

S cieľom zlepšiť zdravotné zabezpečenie občanov si Program 2008-2013 kladie za úlohu:
•

Chrániť občanov pred ohrozeniami zdravia a zároveň:
-

vypracovávať stratégie a mechanizmy na prevenciu ohrození zdravia, ktoré vyplývajú
z prenosných aj neprenosných ochorení a ohrození zdravia z fyzikálnych, chemických či
biologických zdrojov vrátane prípadov zámerného vypúšťania, a na výmenu informácií
o takomto ohrození a boj s ním; prijať opatrenia na zabezpečenie spolupráce v oblasti
vysokokvalitnej diagnostiky medzi laboratóriami členských štátov; podporovať prácu
existujúcich laboratórií vykonávajúcich prácu významnú pre Spoločenstvo; pracovať na
vytvorení siete referenčných laboratórií Spoločenstva,

-

podporovať rozvoj politík v oblasti prevencie, očkovania a imunizácie; zlepšiť
partnerstvo, siete, nástroje a systémy podávania správ s ohľadom na imunizáciu
a monitorovanie nežiaducich reakcií,

-

budovať kapacity a postupy pre riadenie rizík; zlepšiť pripravenosť a plánovanie
s ohľadom na zdravotnú pohotovosť vrátane prípravy na koordinovanú reakciu na
zdravotnú pohotovosť zo strany EÚ, či na medzinárodnej úrovni; vypracovať postupy
pre oznamovanie rizík a konzultácie o protiopatreniach,

-

podporovať spoluprácu a zlepšenie existujúcich schopností a možností reagovať vrátane
ochranných prostriedkov, zariadení pre prípad karantény a mobilných laboratórií, ktoré
sa dajú použiť pri rýchlom zásahu v prípade pohotovosti,

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

243

ABCD

-

•

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

rozvíjať stratégie a postupy pre vypracovanie, zlepšenie kapacity, vykonávanie cvičení a
testov, hodnotenie a revíziu všeobecných a špecifických pohotovostných plánov a ich
interoperabilitu medzi členskými štátmi.

Zlepšiť bezpečnosť občanov a zároveň:
-

podporovať a zlepšovať vedecké poradenstvo a hodnotenie rizík podporovaním
včasného zistenia rizík; analyzovať ich potenciálny dosah; vymieňať si informácie
o ohrození a expozícii; podporovať integrované a zosúladené prístupy,

-

pomôcť zlepšiť bezpečnosť a kvalitu orgánov a látok ľudského pôvodu, krvi a krvných
derivátov; podporovať ich dostupnosť, sledovateľnosť a dostupnosť pre lekárske
využitie pri súčasnom rešpektovaní zodpovedností členských štátov tak, ako je uvedené
v článku 152 ods. 5 zmluvy,

-

podporovať opatrenia na zlepšenie bezpečnosti pacientov prostredníctvom
vysokokvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti aj s ohľadom na odolnosť voči
antibiotikám a na nozokomiálne infekcie.

S cieľom podporovať zdravie si Program 2008-2013 kladie za úlohu:
•

•
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Podporovať zdravší spôsob života a zmenšovať nerovnosti v oblasti zdravia a zároveň:
-

podporovať iniciatívy na zvýšenie počtu rokov zdravého života a podporovať zdravé
starnutie; podporovať opatrenia na propagáciu a zisťovanie informácií o dosahu zdravia
na produktivitu a účasť na trhu práce v rámci plnenia cieľov lisabonskej stratégie;
podporovať opatrenia na skúmanie vplyvu iných politík na zdravie,

-

podporovať iniciatívy na rozpoznanie príčin nerovností v oblasti zdravia v členských
štátoch i medzi nimi, vrátane príčin týkajúcich sa rodových rozdielov, s cieľom prispieť
k prosperite a súdržnosti; podporovať investície do zdravia v spolupráci s ďalšími
politikami a fondmi Spoločenstva; zlepšiť solidaritu medzi národnými zdravotníckymi
systémami podporou spolupráce v otázkach cezhraničnej starostlivosti a mobility
pacientov a pracovníkov v zdravotníctve.

Podporovať zdravší spôsob života a obmedziť závažné ochorenia a zranenia zameraním sa
na zdravotné faktory a zároveň:
-

zaoberať sa zdravotnými faktormi s cieľom podporovať a zlepšovať telesné a duševné
zdravie, vytvárať prostredie priaznivé pre zdravý životný štýl a predchádzaniu
chorobám; venovať pozornosť kľúčovým faktorom, ako napr. výžive, fyzickej aktivite
a sexuálnemu zdraviu, faktorom v súvislosti s návykovými látkami, ako je tabak,
alkohol, nelegálne drogy a nevhodne používané lieky so zameraním sa na kľúčové
oblasti, napr. na vzdelávanie a pracovisko v priebehu celého životného cyklu,

-

podporovať opatrenia na prevenciu závažných ochorení osobitného významu so
zreteľom na celkové zaťaženie Spoločenstva spôsobené chorobou a opatrenia týkajúce
sa zriedkavých ochorení, v prípade ktorých môžu kroky Spoločenstva zamerané na boj
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s ich determinantmi predstavovať významnú pridanú hodnotu k úsiliu na vnútroštátnej
úrovni,
-

zaoberať sa účinkami na zdravie, ktoré vyplývajú zo širších environmentálnych
faktorov, vrátane kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch, expozícii toxickým
chemikáliám, ak sa tým nezaoberajú iné iniciatívy Spoločenstva, a sociálnoekonomických faktorov,

-

podporovať opatrenia, ktoré by napomáhali k zníženiu počtu nehôd a zranení.

S cieľom tvoriť a šíriť informácie a poznatky o zdraví si Program 2008-2013 kladie za úlohu:
•

•

4.1.1.3

Vymieňať si poznatky a najlepšie postupy a zároveň:
-

vymieňať si poznatky a najlepšie postupy, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa zdravia v
rámci pôsobnosti programu,

-

podporovať spoluprácu na zlepšenie uplatňovania najlepších postupov v členských
štátoch vrátane prípadnej podpory európskych referenčných sietí.

Zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie o zdraví a zároveň:
-

ďalej rozvíjať udržateľný systém monitorovania zdravia s mechanizmami pre zber
porovnateľných údajov a informácií, s príslušnými ukazovateľmi; zabezpečiť primeranú
koordináciu a pokračovanie v iniciatívach Spoločenstva v súvislosti s registrami
o rakovine založených okrem iného na údajoch zozbieraných počas vykonávania
odporúčania Rady z 2. decembra 2003 na skríning rakovinových ochorení (1); zbierať
údaje o zdravotnom stave a politikách; rozvíjať štatistické prvky tohto systému v rámci
štatistického programu Spoločenstva,

-

vypracovať mechanizmy na analýzu a šírenie informácií vrátane správ Spoločenstva o
zdraví, portálov o zdraví a konferencií; poskytovať informácie občanom,
zainteresovaným stranám a tvorcom politiky, vypracovať konzultačné mechanizmy
a postupy účasti; pravidelné správy o zdravotnom štatúte v Európskej únii založené na
všetkých údajoch a ukazovateľoch vrátane kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy,

-

poskytnúť analýzu a technickú pomoc na podporu rozvoja alebo vykonávanie politík
alebo právnych predpisov týkajúcich sa rozsahu pôsobnosti tohto programu.

Informatizácia zdravotníctva z pohľadu EÚ
V rámci informatizácie zdravotníctva z pohľadu EÚ boli prijaté nasledovné strategické
dokumenty, dohody, iniciatívy a programy:
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Lisabonská stratégia.
V roku 2000 bola prijatá tzv. Lisabonská stratégia, ktorá sa dotýka všetkých oblastí verejnej
správy, vrátane oblasti informatizácie zdravotníctva a definuje tri strategické ciele.
V rámci prvého strategického cieľa, ktorý predstavoval prechod na konkurencieschopnú,
dynamickú a poznatkovo orientovanú ekonomiku, bola predstavená aj koncepcia informačnej
spoločnosti.
V rámci nej by občania mali mať prístup k finančne nenáročnej komunikačnej infraštruktúre
a širokému spektru služieb. Rovnako musia byť vybavení znalosťami a zručnosťami, ktoré sú
potrebné pre život a prácu v informačnej spoločnosti. Na zabezpečenie maximálnej dostupnosti
nových technológií občanom je potrebné, aby do činnosti boli zapojené všetky úrovne verejnej
správy vrátane zdravotníctva.
eEurope Action Plan
eEurope akčný plán bol spustený v júny 2002 a schválený Radou Ministrov v eEurope rezolúcií
z januára 2003. Jeho cielom bol rozvoj moderných verejných služieb a dynamického prostredia
e-business pomocou širokodostupného broadbandového prístupu za prijateľné ceny a bezpečnej
informačnej infraštruktúry. Plán skončil koncom roka 2005.
eTen programe
eTen programne bol komunitány program EÚ zameraný na rozvoj elektronických služieb, ktorý
skončil v roku 2006. Za cieľ si kládol urýchlenie zavádzania služieb na udržanie prístupného
a kohézneho európskeho sociálneho modelu spoločnosti. Šesť tém eTENu zahrňovalo eTEN’s
six themes included eGovernment, eHealth, eInclusion, eLearning, služby pre SMEs a Dôveru
& Bezpečnosť.
eHealth – making healthcare better for European citizens
(lepšia zdravotná starostlivosť pre európskych občanov): An action plan for European Health
Area (Akčný plán pre európsky zdravotnícky priestor),
Prijatý Európskou komisiou 3. mája 2004, pokrýval všetko od elektronických predpisov a
informatizovaných zdravotných záznamov až po používanie nových systémov a služieb na
zníženie čakacích dôb a chýb. Akčný plán je tretím elementom cielu komisie zvýšiť kooperáciu
v oblasti starostlivosti o zdravie.
Rozhodnutie č. 1350/2007/EC Európskeho parlamentu a Rady,
Týmto rozhodnutím sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (20082013).
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Hlavným cieľom programu je ochrana a podpora zdravia ľudí a zlepšovanie verejného zdravia
prostredníctvom troch prioritných oblastí:
•

Zlepšenie zdravotného zabezpečenia občanov

•

Podpora zdravia a zmierňovanie nerovností v oblasti verejného zdravia

•

Tvorba a šírenie informácií a poznatkov v oblasti zdravia

Public health portal of the European Union (Portál verejného zdravotníctva EÚ).
Hlavnou úlohou tohto tématického portálu je poskytnúť európskym občanom jednoduchý
prístup k podrobným informáciam o iniciatývach a programoch verejného zdravia na EU
úrovni. Portal mieni pomôcť splniť EU ciele v oblasti verejného zdravia a je dôležitým
inštrumentom na pozitívne ovplyvnenie správania a podporovania neustáleho zlepšovania
verejného zdravia v 27 členských štátov.
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 života. 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 udržateľným rozvojom
a ktorého prioritami sú lepšie verejné služby a zvýšená kvalita života.

Interoperabilita EHR systémov.
Európska komisia 2. 7. 2008 zverejnila vysvetľujúce vyhlásenie o odporúčaniach v súvislosti
s interoperabilitou EHR systémov. Štruktúra odporúčaní je založená na článku 211 Zmluvy
ustanovenej Európskou Komunitou v súvislosti s nasledujúcimi článkami:
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-

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 život,

-

článok 8 z Charty základných práv Európskej únie, právo každého 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,
2000/31/EC) Európskeho parlamentu a rady EÚ.

98/48/EC,

2005/36/EC,

European Health Insurance Card (EHIC, Európska karta poistenca).
V zhode s EÚ smernicami, všetky EEA (European Economic Area, Euróspke ekonomický
priestor) štáty vydávajú EHIC ako náhradu za formulár E111. EHIC dáva držiteľovi práva na
liečenie, ktoré je lekársky nevyhnutné počas dočasnej návštevy EEA krajín alebo Švajčiarska.

4.1.2

Legislatíva, odporúčania a usmernenia EÚ pre súčasti eHealth
Vzhľadom na skutočnosť, že systém európskeho práva je v súčasnej dobe značne neprehľadný,
najmä z pohľadu právnej záväznosti, popisujeme v ďalšom texte stručne jeho základný prehľad
(pozri časť 4.1.2.1 Základné informácie o právnych aktoch EÚ/ES relevantných pre eHealth).
V poslednej časti sú popísané identifikované právne predpisy (pozri časť 4.1.2.2 Požiadavky
vyplývajúce z legislatívy EÚ/ES týkajúce sa eHealth), ktoré súvisia s eHealth systémom ako
takým.

4.1.2.1

Základné informácie o právnych aktoch EÚ/ES relevantných pre eHealth
Európske právo je systém právnych noriem Európskych spoločenstiev, právnych noriem
Európskej únie a noriem neprávneho charakteru.
V kontexte tohto dokumentu sú dôležité právne akty Sekundárneho práva prijaté komunitárnymi
inštitúciami, ktoré zakotvuje čl. 249 Zmluvy o ES, uvádzajúc päť druhov právnych aktov
prijímaných inštitúciami Spoločenstva: nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania
a stanoviská.
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V rozlišovaní podľa právnych účinkov rozlišujeme právne záväzné akty a nezáväzné akty.
Medzi právne záväzné akty patria nariadenia, smernice a rozhodnutia.
Nariadenia
Nariadenia sú v zmysle čl. 249 Zmluvy o ES v plnom rozsahu záväzné pre všetky členské štáty,
priamo použiteľné v týchto štátoch, a majú všeobecnú pôsobnosť.
Smernice
Smernice sú záväzné pre tie členské štáty, ktorým sú adresované a „len“ pokiaľ ide o účel, ktorý
sa nimi má dosiahnuť, pričom výber formy a metódy prebratia smernice sa ponecháva na
členské štáty, ktoré sú adresátom smernice. Smernice sa preto používajú najčastejšie
v situáciách, kedy je potrebné harmonizovať nejakú oblasť právnej regulácie alebo zaviesť
komplexnú zmenu pravidiel naprieč členskými štátmi.
Na rozdiel od nariadení teda smernice nedisponujú kvalitou priamej použiteľnosti a stávajú sa
plnohodnotným prameňom práva až transpozíciou, ktorá samozrejme nemusí byť „doslovná“.
Rozhodnutia
Rozhodnutie je v plnom rozsahu záväzné pre toho, komu je adresované. Adresátom nemusia
byť len osoby, ale aj členské štáty, a to dokonca i všetky. Ide teda o opatrenie vzťahujúce sa na
konkrétne, individuálne prípady, môže mať však takmer legislatívnu povahu.
Aj rozhodnutie, rovnako ako nariadenie, môže vyžadovať, aby na jeho vykonanie bolo prijaté
vnútroštátne implementačné opatrenie.
Odporúčania a stanoviská
Odporúčania a stanoviská nemajú charakter záväzného prameňa práva.

4.1.2.2

Požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ/ES týkajúce sa eHealth
Smernica EÚ

Dopad na eHealth v SR

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 311/2007 z 19. marca 2007, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri
vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné
osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci
Spoločenstva.

Všeobecný - definícia
relevantných entít v rámci
jednotlivých členských štátoch
EU v systéme sociálneho a
zdravotného zabezpečenia.

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa
menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a
Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Všeobecný - definícia
pomenovaní odborností a
kvalifikácií zdravotníckych
profesionálov.

•

Nariadenie Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, ktoré mení a dopĺňa

Všeobecný - definícia
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Smernica EÚ
a aktualizuje nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné
osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci
spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na
vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71.

Dopad na eHealth v SR
relevantných entít v rámci
jednotlivých členských štátoch
EU v systéme sociálneho a
zdravotného zabezpečenia –
nemocenské poistenie.

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o
všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady
77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS,
78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS,
85/433/EHS a 93/16/EHS, týkajúce sa povolaní zdravotná sestra
zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár,
pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár.

Všeobecný - definícia
pomenovaní odborností a
kvalifikácií zdravotníckych
profesionálov.

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov.

Všeobecný – definície
osobných údajov, ochrana
údajov a ich spracovanie.

•

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES zo 14.
decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na
účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie
zavádzania informačných a komunikačných technológií na rok 2006.

Všeobecný.

•

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k
„Oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – modernizácia
sociálnej ochrany pre rozvoj vysokokvalitnej, dostupnej a trvalo
udržateľnej zdravotníckej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti: podpora
národných stratégií pomocou ‚otvorenej metódy koordinácie“.

Všeobecný - definícia
spoločného rámca na podporu
členských štátov v reforme a
rozvoji zdravotníckej
starostlivosti a dlhodobej
starostlivosti.

•

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k
„Oznámeniu Komisie: Ďalšie sledovanie procesu úvah na vysokej úrovni
o mobilite pacientov a pokroku v zdravotníckej starostlivosti v Európskej
únii.“
Tabuľka 25 – Všeobecný dopad smerníc EÚ na eHealth v SR

•

Všeobecný.

Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa
ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch

Dopad na eHealth v SR: všeobecný - Definícia a vymedzenie pojmovej časti
Referencia

Dopad

Aby sa uľahčila výmena informácií o dozore nad liekmi v rámci spoločenstva, Komisia, po
porade s agentúrou, členskými štátmi a zainteresovanými stranami, vypracuje pokyny pre
zhromažďovanie, overovanie a prezentáciu správ o nežiaducich účinkoch, vrátane
technických požiadaviek na elektronickú výmenu informácií o dozore nad liekmi, v súlade
s medzinárodne odsúhlasenou formou, a vydá príručku medzinárodne odsúhlasenej lekárskej
terminológie
Tabuľka 26 – Všeobecný dopad na eHealth v SR - Definícia a vymedzenie pojmovej časti
Čl. 106 ods. 1

•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci
spoločenstva pre elektronické podpisy.

Dopad na eHealth v SR: priamy – Zakladá právny rámec pre elektronický podpis a určité
certifikačné služby, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu.
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Referencia

Dopad

Čl. 2

Definície, vymedzenie pojmovej časti

Čl. 3 ods. 3

Každý členský štát zabezpečí vytvorenie vhodného systému, ktorý umožní dohľad nad
poskytovateľmi certifikačných služieb, zriadenými na jeho území, ktorí vydávajú
kvalifikované certifikáty pre verejnosť.

Čl. 3 ods. 4

Súlad bezpečných zariadení na vytvorenie podpisu s požiadavkami uvedenými v prílohe III
bude určovať príslušný verejný alebo súkromný orgán, ktorý určí členský štát. V zmysle
postupu uvedeného v článku 9 Komisia stanoví pre členské štáty kritériá, podľa ktorých
určia, či by sa mal orgán zriadiť.
Určenie súladu s požiadavkami uvedenými v prílohe III, vydané orgánmi podľa prvého
odseku, budú uznávať všetky členské štáty.

Čl. 3 ods. 7

Členské štáty môžu používanie elektronického podpisu vo verejnom sektore podmieniť
splnením ďalších možných požiadaviek. Tieto požiadavky budú objektívne, transparentné,
primerané a nediskriminačné a budú sa vzťahovať výlučne na špecifické znaky príslušného
použitia. Také požiadavky nesmú byť prekážkou cezhraničných služieb pre občanov.

Čl. 5 ods. 1

Členské štáty zabezpečia, aby zdokonalené elektronické podpisy, ktoré sú založené na
kvalifikovanom certifikáte a ktoré sú vytvorené bezpečným zariadením na vytvorenie
podpisu:

Čl. 5 ods. 2

Čl. 6 ods. 3

-

spĺňali zákonné požiadavky na podpis vo vzťahu k dátam v elektronickej forme
rovnakým spôsobom, ako vlastnoručný podpis spĺňa takéto požiadavky vo vzťahu
k dátam na papieri, a

-

boli prípustné ako dôkaz v konaní pred súdmi.

Členské štáty zabezpečia, aby elektronickému podpisu nebola odopretá právna účinnosť a
prípustnosť ako dôkazu v konaní pred súdmi len z dôvodov, že:
-

má elektronickú formu,

-

alebo nie je založený na kvalifikovanom certifikáte,

-

alebo nie je založený na kvalifikovanom certifikáte vydanom akreditovaným
poskytovateľom certifikačných služieb,

-

alebo nie je vytvorený bezpečným zariadením na vytvorenie podpisu.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovateľ certifikačných služieb mohol do kvalifikovaného
certifikátu uviesť obmedzenia využitia tohto certifikátu pod podmienkou, že tieto
obmedzenia sú zistiteľné tretími osobami. Poskytovateľ certifikačných služieb nebude
zodpovedať za škodu vzniknutú využitím kvalifikovaného certifikátu, ktoré presiahne
obmedzenia v ňom uvedené.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia certifikačných služieb a národné orgány
zodpovedné za akreditáciu alebo dohľad spĺňali požiadavky uvedené v smernici Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane osobnosti s ohľadom na
spracovanie osobných dát a o voľnom pohybe takých dát.
Tabuľka 27 – Priamy dopad na eHealth v SR - Právny rámec pre elektronický podpis a určité certifikačné služby
Čl. 8 Ods. 1

•

Odporúčanie Komisie z 2. júla 2008 o cezhraničnej interoperabilite
elektronických zdravotných záznamov [oznámené pod číslom K(2008) 3282].

systémov

Dopad na eHealth v SR: priamy – vymedzenie pojmov.
Referencia

Dopad

Ods. 1

V tomto odporúčaní sa poskytuje súbor usmernení pre rozvoj a využívanie interoperabilných
systémov elektronických zdravotných záznamov umožňujúcich cezhraničnú výmenu údajov
o pacientoch v rámci Spoločenstva, pokiaľ je to nevyhnutné na legálne lekárske účely a
účely zdravotnej starostlivosti. Takéto systémy elektronických zdravotných záznamov by
mali umožniť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovať pacientom starostlivosť
účinnejšie a výkonnejšie tým, že budú mať včasný a bezpečný prístup k základným a možno
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Referencia

Dopad
životne dôležitým zdravotníckym informáciám, ak to bude potrebné, a v súlade so
základnými právami pacienta na ochranu súkromia a údajov.

Ods. 2

V tomto odporúčaní sa poskytuje usmernenie pre interoperabilitu systémov elektronických
zdravotných záznamov vrátane súhrnných údajov pacienta, súborov údajov o núdzových
prípadoch, záznamov o liekoch uľahčujúcich riešenia elektronického predpisovania liekov.

Ods. 5c

Na úrovni politickej realizovateľnosti a angažovanosti za systémy elektronických
zdravotných záznamov sa odporúča, aby členské štáty:

Ods. 5d

-

realizovali interoperabilitu systémov elektronických zdravotných záznamov ako
neoddeliteľnú súčasť regionálnych a národných stratégií v oblasti eZdravie,

-

zvážili začlenenie systému eZdravie do národných a regionálnych stratégií pre
územnú súdržnosť a rozvoj a analyzovali výsledky už zavedených systémov
elektronických zdravotných záznamov na úrovni politiky a možností financovania
systému eZdravie. Na obdobie rokov 2007 – 2013 sa podpora rozvoja
interoperability v oblasti eZdravie prostredníctvom investícií do systému eZdravie
a nadnárodných a cezhraničných činností poskytuje v rámci kohéznej politiky,

analyzovali riziká, prekážky alebo chýbajúce prvky pri dosahovaní cezhraničnej
interoperability systémov elektronických zdravotných záznamov a označili
nevyhnutné predpoklady a príslušné stimuly na riešenie problémov.
Tabuľka 28 – Priamy dopad na eHealth v SR - vymedzenie pojmov
Ods. 5e

4.1.3

-

Normy a štandardy eHealth v EÚ
Európska únia sa snaží v rámci programu eHealth presadzovať dodržiavanie 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
je dosiahnuť kompatibilitu a interoperabilitu medzi rôznymi systémami a zabezpečiť modularitu
v EHR systémoch.
Na úrovni EÚ/ES vznikla iniciatíva pre interoperabilitu a zjednotenie existujúcich eHealth
štandardov s cieľom sprehľadniť požiadavky na IKT v oblasti eHealth. Táto iniciatíva zahŕňa
ako komerčné štandardy, tak i proprietárne a „open source“ štandardy. Štandardizáciou v rámci
EÚ je 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.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad medzinárodných štandardizačných organizácií,
relevantných pre oblasť eHealth, ktoré sú súčasťou iniciatívy EÚ/ES:
Názov organizácie

Skratka

Oblasť

Príklady eHealth
štandardov

International Standardisation
Organisation

ISO

Vývoj všeobecných štandardov
– celosvetovo najväčší vývojár
štandardov

ISO/TR 18307

European Committee for
Standardisation

CEN

Vývoj všeobecných štandardov
– najväčší vývojár štandardov v
Európe

ENV 13606 (parts 1-5),
HISA
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Názov organizácie

Skratka

Oblasť

Príklady eHealth
štandardov

International Health Terminology
Standards Development
Organisation

IHTSDO

Terminológia – vývojár
všeobecne rozšíreného
terminologického štandardu
SNOMED

SNOMED-CT

Health Level 7

HL7

Komunikácia a architektúra –
vývojár najpoužívanejších
štandardov pre elektronické
správy v eHealth

HL7 v2.x, HL7 v3.0,
CDA, RIM, CCOW

Digital Imaging and
Communications in Medicine

DICOM

Zobrazovanie – vývojár
štandardov pre zobrazovanie
elektronických zdravotných
snímok

DICOM

openEHR

openEHR

EHR architektúra – vývoj „open
source“ štandardov pre
elektronické zdravotné záznamy

openEHR

Štandardizačné rámce –
najväčšia iniciatíva pre
interoperabilitu eHealth
systémov
Tabuľka 29 – Medzinárodné štandardizačné organizácie v oblasti eHealth8
Integrating the Healthcare
Enterprise

IHE

Integration profiles

Všeobecné štandardizačné eHealth oblasti:
Oblasť eHealth

Vysvetlenie

Príklady eHealth štandardov

Architektúrne štandardy (najmä s
ohľadom na EHR)

Štandardy pre celkovú štruktúru
zdravotníckych informačných
systémov, vrátane komponentov
a ich vzťahov. Partikulárnym typom
architektúrnych štandardov je
štandard pre elektronické zdravotné
záznamy.

CEN EN 13606, CEN EN 12967
Service Architecture (HISA), HL7
v3, openEHR

Štandardy modelovania

Štandardy pre spôsoby navrhovania
a definovania architektúr
zdravotníckych informačných
systémov.

CEN TR 15300 Framework for
Formal Modelling of Healthcare
policies ISO 10746 ODP

Komunikačné štandardy

Obojsmerná výmena informácií
medzi dvomi entitami zdravotných
systémov.

CEN EN 13606 EHR
Communication, CEN EN 136091:2005 Messages for maintenance
of supporting information in
healthcare systems, Part 1:
Updating of coding scheme,
DICOM, HL7 v2.x, HL7 v3, ISO
11073 Point of Care Medical
Device Communications

Infraštruktúrne štandardy

Štandardy pre skupinu
komunikačných komponentov pre
spoločné poskytovanie podpory pre
distribúciu informácií v rámci siete

CEN ENV 13729 Secure User
Identification, Strong
Authentication using
microprocessor cards, ETSI TS

8

Empirica (Communication and Technology Research). [online] [citované 16.2.2009]. Dostupné z
<http://www.empirica.com/>.
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Oblasť eHealth

Vysvetlenie
rovnocenných zdravotníckych
systémov.

Príklady eHealth štandardov
101733 Electronic Signature
Formats, HL7 Service-oriented
architecture, ISO 17090 Public Key
Infrastructure

Štandardy bezpečnosti údajov

Štandardy pre ochranu pacientskych
údajov pomocou prostriedkov ako
šifrovanie dát a elektronické
podpisy na predídene straty
a krádeže.

DICOM, ISO DTS 25237 Pseudoanonymisation, ISO 22600
Privilege Management and Access
Control,

Bezpečnostné štandardy zdravotnej
starostlivosti

Štandardy v zdravotnej
starostlivosti pre zdôraznenie
a podporu reportingu, analýz
a prevencie zdravotníckych omylov
a nepriaznivých udalostí
v zdravotnej starostlivosti.

CEN TR 13694 Safety and Security
Related Software Quality Standards
for Healthcare

Terminologické a ontologické
štandardy

Štandardy pre špecifický slovník
zdravotníckeho sektoru na popis
koncepcií a ich vzájomných
vzťahov.

CEN EN 13940 System of
Concepts to Support Continuity of
Care, ISO/CD 17115 Vocabulary
on Terminological Systems,
LOINC, SNOMED

Tabuľka 30 – Všeobecné oblasti štandardizácie eHealth9

Pracovné skupiny CEN/TC 251 pre oblasť eHealth štandardizácie
SC/WG

Oblasť

CEN/TC 251/WG 1

Informačné modeli

CEN/TC 251/WG 2

Terminológia a reprezentácia znalostí

CEN/TC 251/WG 3

Bezpečnosť, zabezpečenie a kvalita

CEN/TC 251/WG 4
Technológia pre interoperabilitu
Tabuľka 31 – Pracovné skupiny CEN/TC 251 pre oblasť eHealth štandardizácie

4.2

Hlavné oblasti implementácie eHealth vo vybraných krajinách EÚ
V tejto časti štúdie je uvedená analýza súčasného informačného a komunikačného prostredia
v systéme starostlivosti o zdravie občana vybraných krajín EÚ. Zahŕňa kľúčové závery
výsledkov prieskumu eHealth služieb vo vybraných krajinách EÚ, ďalej popis stavu
jednotlivých vybraných krajín v štruktúre: popis Strategického riadenia a eGovernmentu, popis
Financovania systému starostlivosti o zdravie a Štruktúra systému starostlivosti o zdravie.
Pri vypracovaní nasledujúcich časti štúdie sme vychádzali a prebrali výsledky projektu Situačná
analýza vybraných krajín EÚ (september 2008), vypracovanú spoločnosťou KPMG pre
Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci projektu Health sector modernization support Project.
Situačná analýza však bola na rozdiel od štúdie uskutočniteľnosti zameraná najmä na
používanie elektronických čipových kariet vo vybraných krajinách. Z tohto dôvodu boli
prevzaté iba tie časti Situačnej analýzy, ktoré popisujú IKT prostredie a eHealth služby
9

Empirica (Communication and Technology Research). [online] [citované 16.2.2009]. Dostupné z
<http://www.empirica.com/>.
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všeobecne. Podrobnejšie výsledky jednotlivých krajín je možné nájsť v dokumente Situačná
analýza. Naviac bola štúdia uskutočniteľnosti rozšírená o Českú republiku, vzhľadom na
historicky podobný vývoj a stav zdravotníckeho systému.
Dnes už v každom zo štátov európskeho spoločenstva prebieha v menšej či väčšej miere proces
zavádzania elektronických služieb do oblasti zdravotníctva (eHealth služieb). Medzi kľúčové
dôvody zavádzania IKT je najmä snaha poskytnúť lekárom prvého kontaktu (napr. všeobecných
lekárov) dostupné eHealth riešenia. Predstavujú totiž nevyhnutný základ pre realizáciu
akýchkoľvek elektronických služieb v oblasti zdravotníctva, obzvlášť v oblasti prvého kontaktu
s pacientom.
V dôsledku relatívne nekoordinovaného a decentralizovaného zavádzania elektronických
služieb v krajinách EU vzniklo niekoľko rozličných modelov realizácie eHealth riešení s rôznou
mierou pokroku v jednotlivých krajinách. V oblasti supranárodnej legislatívy zatiaľ neexistujú
priamo záväzné normy regulujúce eHealth služby. Dňa 2. júla 2008 bol Európskou komisiou
vydaný návrh Odporúčania pre cezhraničnú interoperabilitu eHealth systémov elektronických
zdravotných záznamov (ENG: Commission Recommendation on Cross-Border Interoperability of
Electronic Health Record Systems10) a taktiež bol prijatý návrh smernice o uplatňovaní práv
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ENG: Directive on the application of patients'
rights in to cross-border healthcare11). Pre zrozumiteľné popísanie stavu informatizácie vo
všetkých krajinách EU bola v roku 2007 na žiadosť Európskej komisie vypracovaná
spoločnosťou Empirica rozsiahla štúdia stavu v krajinách EU a nečlenských krajinách Nórsko a
Island. Cieľom štúdie bolo zmapovať stav informatizácie všeobecných lekárov a rozsah
poskytovaných eHealth služieb. V novembri 2007 boli zverejnené výsledky prieskumov
jednotlivých krajín nasledované finálnou správou štúdie vydanou v apríli 2008. Štúdia bola
realizovaná formou prieskumu na vzorke približne 6000 všeobecných lekárov a je voľne
dostupná na internetovom portáli Európskej komisie.12
Spoločnosť Empirica uvádza, že elektronický transfer dát pacientov sa stáva čoraz viac
dostupný, i keď aktuálna úroveň použitia v krajinách EU15 stále ponúka priestor pre zlepšenie.
Podiel všeobecných lekárov využívajúcich transfer dát pacientov vzrástol zo 17% na 63%
v ostatných piatich rokoch. Elektronický transfer laboratórnych výsledkov, ako vzorky krvi či
EKG, sa dnes využíva stále častejšie (v 54% prípadoch) ako pred piatimi rokmi (11%). Transfer
administratívnych údajov o pacientoch k platiteľom zdravotnej starostlivosti a iným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa rovnako zvýšil z 5-6% na 22%. Transfer
medicínskych záznamov zaznamenal nárast z 8% na 28%. ePreskripcia (elektronické
predpisovanie liekov) bolo v roku 2002 využívané približne 3% všeobecných lekárov EU15,
v súčasnosti približne 11%.
Výsledky štúdie všetkých 27 členských krajín EU z roku 2007 dokazujú, že rozšírenie Únie
nemalo významný vplyv (ani pozitívny, ani negatívny) na vývoj eHealth služieb v posledných
piatich rokoch. Hodnoty krajín bývalej EU15 z roku 2007 sú vo väčšine prípadov takmer
10

Portál Európskej komisie. [online] [citované 16.2.2009]. Dostupné z
<http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/policy/20080702-interop_recom.pdf>
11
Portál Európskej komisie. [online] [citované 16.2.2009]. Dostupné z
<http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/COM_en.pdf>
12
Portál Európskej komisie. [online] [citované 16.2.2009]. Dostupné z
<http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/gp_survey_final_report.pdf>
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identické s hodnotami EU27. Odchýlky o 5 a viac percentuálnych bodov sa objavujú
v súvislosti s vyhľadávaním informácií o predpisovaní liekov a všeobecných transferov dát
pacientov.
Vzhľadom na pomerne podrobné výsledky spoločnosti Empirica, bolo našou snahou
neduplikovať výsledky tejto štúdie.

4.2.1

Kľúčové závery výsledkov prieskumu eHealth služieb vo vybraných krajinách EÚ
Zo zámerov a stratégie eHealth v EU (pozri časť 4.1 – eHealth v EÚ:0 Tabuľka 24 – Prehľad
európskych inštitúcií v súvislosti s eHealth
Stratégia eHealth v EÚ a časť štúdie 4.1.1 – Stratégia eHealth v EÚ), z výsledkov vykonanej
situačnej analýzy stavu eHealth služieb a IKT prostredia vo vybraných krajinách EÚ vyplývajú
nasledovné závery:
•

V niektorých skúmaných krajinách je eHealth súčasťou respektíve podmnožinou
eGovernmentu (napr. Fínsko, Francúzsko, Taliansko).

•

Vo všetkých skúmaných krajinách súmerne s postupným zavádzaním eHealth služieb rástli
celkové výdavky na zdravotníctvo. V roku 1995 dosahoval podiel výdavkov na
zdravotníctvo k hrubému domácemu produktu skúmaných krajín 7 až 9%, avšak v roku
2005 už 9 až 11%. Výdavky per capital narástli približne z 1500-2000 EUR na 2500-3000
EUR.

•

Medzi primárne eHealth služby v analyzovaných krajinách patria EHR, EDS, ePreskripcia,
eHealth portál (respektíve je eHealth súčasťou eGovernment portálu) a EHIC karta.

•

Vo väčšine analyzovaných krajín bol prvým stupňom realizácie eHealth služieb regionálny
alebo lokálny pilotný projekt.

•

V súčasnosti je EHR používané celoplošne vo Fínsku, Dánsku, Francúzsku, Nórsku,
Švédsku a Taliansku. V ostatných krajinách je EHR iba vo fáze pilotného projektu.
Regionálny prístup k EHR riešeniu je typický najmä pre severské krajiny (napr. Švédsko,
Fínsko).

•

EHR bolo vo všetkých skúmaných krajinách primárne implementovanou eHealth službou.
Rozšírená medzi skúmanými krajinami je aj ePreskripcia.

•

Aktuálne patrí ePreskripcia medzi celoplošne rozšírené eHealth riešenia v Dánsku,
Francúzsku, Nórsku a Švédsku. V ostatných krajinách je ePreskripcia vo fáze pilotného
projektu respektíve nie je nasadená vôbec.

•

Ďalšou rozšírenou eHealth službou je verejne prístupný internetový portál poskytujúci
prístup k rôznym druhom informácií (od osobných zdravotných záznamov až po všeobecné
zdravotné informácie). Táto služba je celoplošne nasadená v Dánsku, Fínsku, Francúzsku,
Nemecku, Nórsku, Slovinsku a Švédsku.
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•

Služby tele-medicíny sme identifikovali len v niektorých krajinách (napr. Holandsku,
Francúzsku). Väčšinou ide o medzinárodnú spoluprácu vysoko špecializovaných
zdravotníckych centier (napr. kardiologické centrum). Vzhľadom na špecifický charakter sú
tieto tele-medicínske riešenia implementované jednotlivými poskytovateľmi s národnou či
regionálnou podporou.

•

Taktiež služby elektronických zobrazovacích systémov podobne ako služby tele-medicíny
nemajú najvyššiu prioritu pri počiatočnej implementácii eHealth služieb. Často však
zdieľajú eHealth IKT infraštruktúru a sú podporované národnými alebo regionálnymi
projektmi.

•

Z dôvodu zaručenia bezpečnosti celého eHealth systému sú vo väčšine krajín s pokročilým
stavom eHealth služieb vybudované centrálne inštitúcie, ktorých úlohou je najmä:

•

-

definovanie štandardov a bezpečnostných požiadaviek na jednotlivé komponenty
systému,

-

kontrola a preverovanie naplnenia bezpečnostných požiadaviek na všetkých úrovniach
a v entitách zapojených do systému,

-

vykonávanie akreditačného procesu potrebného k fyzickému pripojeniu do systému.

Pre zabezpečenie fyzickej a dátovej bezpečnosti a prevádzky systému existuje vo väčšine
krajín tzv. „Centrálny spojovací bod“ (napr. v Švédsku alebo v Holandsku), ktorého úlohou
je najmä:
-

riadenie prevádzky a dátových tokov, incident manažment, monitorovanie bezpečnosti
a riadenie bezpečnosti,

-

a iné úlohy potrebné pre zabezpečenie dostupnosti, integrity a dôvernosti dát.

•

Podmienkou pre bezpečné používanie eHealth služieb prostredníctvom centralizovanej
infraštruktúry je použitie PKI. V mnohých krajinách sú prvky PKI zdieľané s eGovernment
službami.

•

Vzhľadom na rôzne stupne dôvernosti a integrity zdravotníckych informácií, zvolili niektoré
krajiny prístup k týmto informáciám rozdelený do minimálne nasledovných základných
úrovní:
-

verejne prístupná zóna pre všetkých, bez akejkoľvek identifikácie a autentifikácie,

-

vybrané informácie a záznamy, ku ktorým je možné sa dostať po identifikácii
a autentifikácii napr. menom a heslom,

-

špeciálne informácie a záznamy, kedy sa pre prístup vyžaduje identifikácia
a autentifikácia čipovou kartou pomocou PKI,
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-

ako alternatívne riešenia, napr. v prípade straty alebo zabudnutia karty existujú napr. vo
Fínsku dodatočné, alternatívne spôsoby identifikácie a autentifikácie pomocou mena,
hesla a jednorazového hesla zaslaného prostredníctvom SMS na mobilný telefón
držiteľa karty,

-

Bezpečnosť prístupu k jednotlivým eHealth aplikáciám, resp. uloženým dátam (napr.
prístup k EHR) je napr. vo Francúzsku riešená aktívnou účasťou držiteľa, prístup je
umožnený len pri súčasnom použití karty zdravotníckeho profesionála a karty poistenca
(pacienta).

•

Základnou platformou pre používanie eHealth služieb a aplikácií vo väčšine analyzovaných
krajín je používanie elektronických čipových kariet zdravotníckych profesionálov prípadne
aj čipových kariet poistencov (napr. vo Francúzsku). Tieto karty umožňujú najmä
identifikáciu a autentifikáciu držiteľa prípadne i elektronický podpis držiteľa.

•

V skúmaných krajinách patria medzi preferované štandardy najmä HL7 štandard, XML
štandardy a taktiež „open source“ eHealth štandardy.

Štruktúrovaný prehľad miery implementácie vybranách eHealth služieb v jednotlivých krajinách
je uvedený v tabuľke na nasledujúcej strane..
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Pilot

Dánske kráľovstvo

x

x

Fínska republika

x

Pilot

Francúzska republika

x

x

Holandské
kráľovstvo

Pilot

Pilot

Nemecká spolková
republika

Pilot

Pilot

Nórske kráľovstvo

x

x

x

Talianska republika

x

Pilot

Pilot

Slovinská republika

Pilot

Pilot

Švédske kráľovstvo

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

Pilot

Video konferencia

eObjednávanie

eZúčtovanie

ePresmerovanie

IZIP14

IZIP14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Elektronické
konzultácie

IZIP14

x
x

PACS

iné Telemedicínske služby

Tele-monitoring

Tele-radiológia

IZIP14

iné eHealth
služby13

IZIP14

eZdravotnícke
informácie

Česka republika

Teledermatológia

ePortál

eLaboratórium

EHR

eHealth služba /
Názov krajiny

eMedikácia

ePreskripcia
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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
Pilot

x

x

x

x

Tabuľka 32 – Kľúčové závery výsledkov prieskumu eHealth služieb vo vybraných krajinách EÚ

13
Ďalšie eHealth služby realizované v daných krajinách, ktoré sú nad rámec všeobecne zadefinovaných eHealth služieb analyzovaných v štúdii uskutočniteľnosti (zväčša sa jedná o malé
doplnkové služby a funkcionality pre podporu už etablovaných eHealth služieb).
14
Projekt spoločnosti IZIP, ktorý je realizovaný v spolupráci s viacerými organizáciami systému zdravotníctva v ČR.
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Dáta, z ktorých čerpá Tabuľka 32 – Kľúčové závery výsledkov prieskumu eHealth služieb vo
vybraných krajinách EÚsú aktuálne k 28. 2. 2009 a sú získané prevažne z verejných zdrojov.
Miera implementácie ako aj samotné riešenie jednotlivých eHealth služieb sa od krajiny ku
krajine môže líšiť.

4.2.2

Česká republika
Česká republika je stredoeurópska krajina rozprestierajúca sa na území 78 tisíc km2, ktoré obýva
10,5 milióna obyvateľov. Česká republika sa rozkladá na troch historických územiach Čiech,
Moravy a časti Sliezska. Susednými štátom Českej republiky je Nemecká spolková republika,
Poľská republika, Slovenská republika a Rakúska republika. Členskou krajinou EU je od 1.5.
2004. Na území Česka sa ako platidlo používa česká koruna.

4.2.2.1

Strategické riadenie a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Vývoj eGovernment v Českej republike začal približne v roku 1999, kedy bolo umožnené
prostredníctvom elektronické pošty podávať žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám a následne bol zavedený do praxe elektronický podpis prijatím zákona o
elektronickom podpise. Prvý Úrad, ktorý riešil problematiku eGovernmentu, bol Úrad pre
verejné informačné systémy, ktorý sa 1. 1. 2003 premenil na Ministerstvo informatiky ČR.
eGovernment služby súvisiace s verejným zdravotníctvom patria v Českej republike k málo
rozvinutým (Zdroj: Scénáře možné realizace eGovernmentu v ČR, Sdružení pro informační
společnost, 2007). eHealth služby nie sú previazané s eGovernment službami.
Systém starostlivosti o zdravie
Systém starostlivosti o zdravie v Českej republike je založený na solidárnom univerzálnom
zdravotnom poistení financovanom zo súkromných, verejných a štátnych zdrojov, na sieti
súkromných a verejných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a na spoločnom vyjednávaní
kľúčových hráčov v otázkach pokrytia a finančného vyrovnania. Vláda nad týmto vyjednávaním
dohliada a schvaľuje výslednú dohodu. Môže konať nezávisle, ak strany nedosiahnu dohodu.
Organizácie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v ČR
Zdravotné služby poskytuje sústava zariadení:
•

ambulantnej starostlivosti,

•

ústavnej (lôžkovej) starostlivosti,

•

závodnej preventívnej starostlivosti,

•

neodkladnej starostlivosti,
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•

dopravy nemocných, zranených a rodičiek,

•

kúpeľnej starostlivosti a

•

zaisťujúcej liečivá a zdravotné pomôcky a stomatologické výrobky.

Ambulantná starostlivosť
Primárnym kontaktom pre pacienta sú lekári tzv. primárnej starostlivosti. Ide o praktických
lekárov pre dospelých, praktických lekárov pre deti a dorast, stomatológovia a praktický
gynekológovia. Podmienkou pri výbere lekára pacientom je uzavretá zmluva o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti medzi lekárom a poisťovňou, u ktorej je pacient poistený.
Odborného špecialistu môže pacient v ČR navštíviť aj bez odporučenia lekára primárnej
starostlivosti.
Ústavná starostlivosť
Pacient je hospitalizovaný na odporučenie lekára primárnej starostlivosti alebo ambulantného
špecialistu. Lôžková starostlivosť je okrem nemocníc poskytovaná aj v sieti odborných
liečebných ústavov. Ide o liečebne dlhodobo chorých, psychiatrické liečebne, rehabilitačné
ústavy, ozdravovne a nočné sanatóriá, liečebne tuberkulózy a respiračných chorôb a kúpeľné
liečebne.
Pohotovostná a záchranná služba
Zdravotní starostlivosť je zaistená i v dobe mimo ordinačné prostredníctvom pohotovostnej
služby a v prípade nebezpečného zhoršenia zdravotného stavu alebo ohrozenia života,
prostredníctvom záchrannej služby.
Závodná zdravotná služba
Závodná zdravotná služba poskytuje preventívnu zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje v
spolupráci so zamestnávateľom ochranu zdravia zamestnancov
Lekárenské služby
Lekárenské služby zabezpečujú pacientom lieky a zdravotnícke pomôcky, a to ako na základe
lekárskeho predpisu tak aj bez neho. Predpis môže byť bez úhrady alebo s čiastočnou úhradou
pacientom.
Platnosť lekárskeho predpisu:
•

predpis od pohotovostnej služby platí len v deň vydania a nasledujúci deň,

•

predpis na antibiotiká platí 3 dni,

•

všetky ostatné predpisy platia týždeň.
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Aktéri systému zdravotníctva

4.2.2.2

•

Vláda ČR,

•

Ministerstvo zdravotníctva,

•

Ministerstvo informatiky,

•

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky,

•

Štátny zdravotný ústav,

•

Štátny ústav pre kontrolu liečiv,

•

Štátna rastlinolekárska správa,

•

zdravotné ústavy,

•

zdravotné poisťovne,

•

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

•

poistenci.

Financovanie systému starostlivosti o zdravie
Financovanie zdravotníctva
Systém zdravotnej starostlivosti je financovaný zo štátneho rozpočtu, z verejného zdravotného
poistenia a z úhrad pacientov. Povinnosť účasti na tomto systéme formou pravidelných platieb
verejného zdravotného poistenia majú ako všetci občania České republiky, tak cudzinci s
trvalým pobytom na území ČR alebo zamestnanci firiem so sídlom v ČR.
Verejné zdravotní poistenie
Do systému verejného zdravotného poistenia je zapojený každý občan České republiky. Na
základe pravidelných platieb poistného tak získava nárok na zdravotní starostlivosť. V zákonom
vymedzených prípadoch je platcom tohto poistenia štát (študenti do 26 rokov, nezaopatrené deti,
dôchodcovia a ďalší). V prípade zamestnaneckého pomeru odvádza zamestnávateľ do
zdravotného poistenia 9% z hrubej mzdy zamestnanca a zamestnanec prispieva čiastkou vo
výške 4% zo svojej hrubej mzdy.
Zákon o verejnom zdravotnom poistení stanovuje, čo môže a čo nemôže byť uhradené zo
zdravotného poistenia.
Zdravotné poistenie cudzincov
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Cudzincom zdržujúcim sa na území ČR sa poskytuje zdravotná starostlivosť:
•

bezplatne (na základe medzinárodných zmlúv a dvojstranných dohôd medzi štátmi - platí
napríklad v rámci Európskej únie),

•

bez priamej úhrady na základe verejného zdravotného poistenia (povinné zdravotní
poistenie) nebo

•

za priamu úhradu (napr. cudzinci mimo EU).

Cudzinci s trvalým pobytom na území ČR majú právny nárok na poistenie v rámci verejného
zdravotného poistenia. To platí aj pre azylantov.
Cudzinci bez trvalého pobytu na území ČR, ktorí sú na území ČR zamestnaní, sú poistení u
zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území republiky (v prípade, že zamestnávateľom je fyzická
osoba, platí, že táto musí mať na území ČR trvalý pobyt). Poistné odvádza zamestnávateľ a
poistenie trvá iba po dobu zamestnania a cudzinec má rovnaké práva a povinnosti ako cudzinec
s trvalým pobytom. Zánikom účasti na nemocenskom poistení spojenom spravidla s ukončením
zamestnaneckého pomeru zaniká aj nárok na úhradu lekárskej starostlivosti zdravotnou
poisťovňou.
Cudzinci bez trvalého pobytu v ČR, ktorí nie sú v ČR zamestnaní, nemôžu byť účastníkmi
verejného zdravotného poistenia, ale môžu uzavrieť tzv. zmluvné zdravotné poistenie (dlhodobé
respektíve krátkodobé), ktoré je nezávislé na verejnom zdravotnom poistení.
Dlhodobé zmluvné zdravotné poistenie môže uzatvárať iba Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Zdravotné poisťovne
Zdravotné poisťovne uzatvárajú zmluvy s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami. O každom
liečebnom výkone pre konkrétneho pacienta následne lekár informuje príslušnú zdravotnú
poisťovňu, ktorá výkon za pacienta uhradí na základe poistenia.
Najväčšou zdravotnou poisťovňou je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Je verejnoprávnou
inštitúciou s garanciou štátu. Rozsah starostlivosti, ktorú uhrádza pacientom je pravidelne
definovaná Ministerstvom zdravotníctva ČR. Ďalej v ČR funguje deväť zdravotných poisťovní,
ktoré operujú v systéme verejného zdravotného poistenia.
Lekárenská starostlivosť
V Českej republike sú lieky predávané v lekárňach ako voľne predajné lieky (bez lekárskeho
predpisu) a lieky na predpis lekára. Lieky na predpis môžu byť buď úplne hradené pacientom,
čiastočne hradené pacientom alebo hradené zdravotnou poisťovňou. O tom, do akej skupiny
bude konkrétny liek patriť, rozhoduje komisia Ministerstva zdravotníctva ČR.
Poplatky v zdravotníctve
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Od januára 2008 boli zavedené poplatky vo výške 30 Kč za návštevu lekára, podobne za recept,
60 Kč za deň hospitalizácie v nemocnici a 90 Kč za návštevu pohotovosti. Návšteva
stomatológa je spoplatnená špecificky.
Niektoré osoby sú od poplatkov oslobodené (osoby v hmotnej núdzi, deti v detských domovoch
a osoby, ktorým súd uložil ochranné opatrenie). Zároveň bola stanovená hranice 5 000 Kč, po
ktorej prekročení už pacient poplatky platiť nebude.
Medzi rokmi 1995 až 2005 boli výdavky na zdravotníctvo približne na stabilnej úrovni 7,0%
hrubého domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo vyše
9000 miliónov eur, čo predstavovalo 899 eur per capita. V roku 2006 dosiahli celkové výdavky
na zdravotníctva približne 15 000 miliónov eur, čo predstavovalo asi 1490 eur per capita (zdroj:
Svetová zdravotnícka organizácia, WHO).

4.2.2.3

Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Česká republika disponuje sieťou 345 nemocníc (2007), 36 815 lekárov a 86 894 zdravotných
sestier rozdelených v 14 krajoch a 77 okresoch.
Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi v
pomere na 100 000 obyvateľov nasledujúce parametre (2006):
•

3,44 nemocníc na 100 000 obyvateľov (2006),

•

825 lôžok na 100 000 obyvateľov (2006, celkom 84 712 lôžok),

•

356 lekárov na 100 000 obyvateľov (2006, celkom 36 595),

•

846 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (2006, celkom 86 894).

eHealth služby
Na základe správy spoločnosti Empirica približne 70% všeobecných lekárov ukladá minimálne
jeden typ elektronických zdravotníckych informácií pacienta. Zároveň približne 90% týchto
všeobecných lekárov uchováva informácie o diagnózach a medikácii. Informácie o
predchádzajúcej medikácii, symptómoch, hodnotách životných funkcií a výsledkoch liečby je
uchovávaná v 62-74% ambulancií. Rádiologické výsledky sú uchovávané iba v jednej pätine
ambulancií všeobecných lekárov.
V oblasti eHealth služby EHR, nebolo vyvinuté žiadne centralizované riešenie, avšak za
významné možno považovať súkromné riešenie spoločnosti IZIP v spolupráci so Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou a Českou národní pojišťovnou. Do projektu sa zapojili aj veľké ústavy
ako Homolka, Masarykův onkologický ústav, Imumed, poliklinika Centromed a ďalšie. IZIP je
eHealth riešením s internetový prístupom, poskytujúcim služby miliónu klientov a približne 9
000 zdravotníckych profesionálov. Tento EHR systém obsahuje všetky relevantné informácie o
pacientovom zdraví, zostavené z údajov z návštev všeobecného lekára, stomatológa,
laboratórnych a obrazových vyšetrení a nemocničných služieb. Prostredníctvom softvérových
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modulov v elektronických systémoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zabezpečená
interoperabilita IZIP systému a systémov poskytovateľov. So súhlasom pacienta systém IZIP
umožňuje lekárom pristupovať k centrálnemu EHR a získať tak údaje od ostatných lekárov.
Prístupové práva pre vloženie údajov majú lekári, nemocnice, laboratória a lekárne. Prístupové
práva pre čítanie údajov má iba pacient, zdravotnícky profesionál na základe autorizácie
pacientom a lekár na pohotovosti v urgentných prípadoch. Internetové zdravotné záznamy
obsahujú štruktúrované časti lekárskej dokumentácie. Len zdravotnícki profesionáli sú
autorizovaní vkladať údaje do systému IZIP.
Záznamy v systéme IZIP obsahujú:
•

anamnézu pacienta a diagnózy,

•

výsledky vyšetrení vykonaných všeobecným lekárom alebo špecialistom, v chronologickom
poradí,

•

výsledky laboratórnych testov a vyšetrení,

•

zoznam predpísaných a vydaných liekoch,

•

röntgenové snímky a iné obrazové údaje,

•

prepúšťacie správy (nemocničné),

•

záznamy o vakcinácii,

•

informácie o ostatnej liečbe, vrátane druhu a mieste,

•

závery, odporúčania, terapie a pod.

Medzi ďalšie moduly patrí ePreskripcia, podpora pohotovostnej služby a služba zasielania
elektronických správ medzi poskytovateľmi a s pacientom. Plány pre ďalší rozvoj zahŕňajú
čipové karty a digitálny podpis a zlepšené štruktúrovanie údajov v zdravotných záznamoch,
umožňujúce rozšíriteľné štatistické a klinické analýzy.
Medzi ďalšie moduly patrí ePreskripcia, podpora pohotovostnej služby a služba zasielania
elektronických správ medzi poskytovateľmi a s pacientom. Plány pre ďalší rozvoj zahŕňajú
čipové karty a digitálny podpis a zlepšené štruktúrovanie údajov v zdravotných záznamoch,
umožňujúce rozšíriteľné štatistické a klinické analýzy.
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Obrázok 11 – Vzťahy medzi subjektmi v systéme IZIP15

Na obrázku sú znázornené vzťahy medzi subjektmi participujúcimi v systéme IZIP.
Portál systému IZIP predstavuje primárne rozhranie pre pacientov, avšak umožňuje i prístup
zdravotníckym profesionálom. Pre pacientov sprostredkúva prístup k informáciám o
anamnézach, očkovaniach, ambulantných vyšetreniach, laboratórnych výsledkoch, RTG a sono,
liekoch, hospitalizáciách, diagnózach, poznámkach klienta a k databázam (liekov, laboratórnych
hodnôt a ďalších). Zdravotníckym profesionálom sprístupňuje najmä možnosť voľby klienta na
základe jeho identifikačného čísla (rodného čísla) a prístup po autorizácii pacientom (pomocou
prístupového hesla a osobného hesla pacienta). Po vstupe do záznamov pacienta umožňuje
portál zdravotníckemu profesionálovi zapísať anamnézu (neštruktúrovaný text), očkovania,
ambulantné vyšetrenia (vrátane predpísaných liekov), hospitalizácie (vrátane predpísaných
liekov), urgentné informácie (alergie, trvalá medikácia, rizikové faktory, krvná skupina, dátum
posledného očkovania proti tetanu) a diagnózy. Rovnako ako pacient má prístup k databázam
liekov, laboratórnych hodnôt a lekární.
iné eHealth služby
Systém IZIP umožňuje zasielanie SMS správ prostredníctvom mobilných telefónnych sietí na
mobil poistenca a emailových správ na definovanú adresu poistenca. Obsahom týchto správ sú
pripomienky o preventívnych prehliadkach, výsledky testov a vyšetrení, informácie od
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a informácie pre blízke osoby týkajúce sa urgentnej
zdravotnej pomoci. Rozhranie systému IZIP umožňuje nie len integráciu informačných
systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj PACS systémov. K ďalším
poskytovaným službám patria individuálne klinické a ekonomické prehľady (pre manažérov,
15

MLÁDEK, Tomáš: Czech Experience with Implementation of Personal Electronic health Records, Medzinárodný
kongres ITAPA 2008, Bratislava. [online] Publikované 19.11.2008. [citované 20.1.2009]. Dostupné z <
http://www.itapa.sk/data/att/5880_prezentacia.pdf>.

266

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

lekárov a pacientov) a on-line anonymné štatistické údaje (o diagnózach, predpísaných liekoch a
indikovaných postupoch).
Infraštruktúra
Základnou úlohou systému IZIP je poskytnúť technickú infraštruktúru a infraštruktúru služieb
pre komplexnú integráciu zdravotných dát od individuálnych zdravotníckych profesionálov a od
organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť a zaručiť plnú kontrolu poistencom. Poistenci
majú právo pristupovať a čítať údaje avšak nemôžu ich meniť. Môžu autorizovať prístup
zdravotných profesionálov k ich údajom. Zdravotnícky pracovníci sa musia najprv zaregistrovať
do systému a následne sa môžu prihlásiť pod svojím menom pomocou hesla a PIN kódu,
identifikujúc sa ako zdravotnícky profesionál.

Obrázok 12 – Schéma tokov dát v rámci systému IZIP16

Tok dát – na obrázku sú zobrazené toky dát v rámci systému IZIP (vkladanie záznamov a
prístup k záznamom).

16

MLÁDEK, Tomáš: Czech Experience with Implementation of Personal Electronic health Records, Medzinárodný
kongres ITAPA 2008, Bratislava. [online] Publikované 19.11.2008. [citované 22.1.2009]. Dostupné z <
http://www.itapa.sk/data/att/5880_prezentacia.pdf>.
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Obrázok 13 – Schéma existujúcich funkcionalít systému IZIP17

Na obrázku sú zobrazené existujúce funkcionality systému IZIP.
Technickým zázemím systému IZIP je hlavná databáza (Core DB), ktorá je čiastočne
centralizovaná, založená na riešeniach spoločností ORACLE, Microsoft a IBM. Údaje sú
zabezpečené pri ich uložení ako aj počas ich transferu. Koncepcia riešenia je založená na
samostatných moduloch. Riadenie informácií je všeobecne rozdelené na zber informácií,
analýzu a ukladanie a na distribúciu. Ako dátové štandardy sú aplikované HTTP/S, SSL a
XHTML.
V riešení systému IZIP patria medzi základné bezpečnostné elementy:
•

unikátne identifikačné číslo používateľa – so súhlasom pacienta sa používa jeho rodné číslo,

•

PIN kód a heslo (s obmedzeným počtom pokusov prihlásenia),

•

SMS heslo (One time password),

•

elektronický podpis,

•

GSM token,

•

biometrický údaj (odtlačok prsta),

•

pripojenie cez SSL protokol (HTTPS),

17

MLÁDEK, Tomáš: Czech Experience with Implementation of Personal Electronic health Records, Medzinárodný
kongres ITAPA 2008, Bratislava. [online] Publikované 19.11.2008. [citované 20.1.2009]. Dostupné z <
http://www.itapa.sk/data/att/5880_prezentacia.pdf>.
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šifrovanie dát 3DES algoritmom.

Obrázok 14 – Schéma úrovne zabezpečenia informácií18

Úrovne zabezpečenia informácií (1. úroveň – zabezpečenie u pacienta/zdravotného pracovníka,
2. úroveň – zabezpečenie na úrovni softvéru a zariadení, 3. úroveň – fyzické zabezpečenie
serverov a dát).
Štandardy
Dátové a komunikačné štandardy:

4.2.3

•

HTTP/HTTPS,

•

SSL,

•

XHTML.

Dánske kráľovstvo
Dánske kráľovstvo je severoeurópska krajina rozprestierajúca sa na území 43 tisíc km2 vrátane
443 ostrovov (z toho 76 obývaných), ktoré obýva 5,4 milióna obyvateľov. Dánske kráľovstvo
patrí k najhustejšie zaľudneným štátom v severnej Európe. Susedným štátom Dánskeho
kráľovstva je Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo a Švédske kráľovstvo. Členskou
krajinou EU je od 1.1. 1973. Na území Dánska sa používa ako platidlo dánska koruna.

18

IZIP: Bezpečnost Vašich informací – 2. část. [online] [citované 25.1.2009]. Dostupné z
<http://www.izip.cz/index.php?p=14_5_1>.
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Strategické riadenie a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Informatizácia zdravotníctva je jednou z najvyšších priorít a strategických cieľov vlády
Dánskeho kráľovstva. Budovanie elektronickej komunikačnej infraštruktúry a poskytovanie
elektronických služieb v rámci eHealthu je priamo začlenené do cieľov eGovernmentu. Za
týmto účelom bol Ministerstvom pre vedu, technológie a inovácie (DK: Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling, ENG: The Ministry of Science, Technology and Innovation, WWW:
www.itst.dk) zriadený Koordinačný výbor pre rozvoj IT. Jeho cieľom je zaistenie koordinácie
rozvoja IT politiky vo verejnom sektore.
Koordinačný výbor pre rozvoj IT je zložený zo zástupcov:
•

miestnych samospráv,

•

miest Kodaň (ENG:Copenhagen) a Frederiksberg,

•

dánskych regiónov,

•

Ministerstva financií,

•

Ministerstva pre ekonomické a obchodné záležitosti,

•

Ministerstva zdravotníctva,

•

Národnej agentúry pre telekomunikácie a IT,

•

Ministerstva pre vedu, technológie a inovácie.

Vláda Dánskeho kráľovstva v tomto roku aktualizovala dokument Národnej stratégie pre
digitalizáciu dánskych zdravotných služieb na roky 2008-2012 (ENG: National Strategy for
Digitalisation of the Danish Healthcare Srevices 2008-2012).
eGovernment portály:
•

Portál eGovernmentu pre občanov (ENG: Danish citizen portal, WWW: www.borger.dk),

•

Portál eGovernmentu pre komerčné spoločnosti (ENG: the eGovernment portal for business,
WWW: www.virk.dk),

•

Portál obchodného registra (ENG: Registration of a company or changing the company
information, WWW: www.webreg.dk).
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Systém starostlivosti o zdravie
Systém verejnej zdravotnej starostlivosti a poistenia Dánskeho kráľovstva patrí k najstarším
a najrozsiahlejším systémom na svete. Legislatívne je garantovaná zdravotná starostlivosť
všetkým obyvateľom na celom území. Zdravotná starostlivosť detí do 16 rokov je hradená zo
zdravotného poistenia ich rodičov.
V zmysle benchmarkingu spoločnosti Empirica je Dánske kráľovstvo dlhodobo jednou
z vedúcich krajín v informatizácii zdravotníctva.
V kontexte zdravotného poistenia si obyvatelia Dánskeho kráľovstva môžu primárne vybrať
a byť zaradení do jednej z dvoch skupín:
•

Prvá skupina (Group 1) – je najčastejšia forma zdravotného poistenia. Ide o prípad, keď si
poistenec vyberie jedného lekára, či zdravotné stredisko (prípadne viac lekárov z jedného
zdravotníckeho strediska). Konzultácie s týmto lekárom alebo špecialistom sú zdarma,
avšak na ďalšie odborné vyšetrenia a iné zdravotnícke úkony je nevyhnutný pokyn /
odporúčanie lekára. V prvej skupine sú dotované: stomatologická starostlivosť, pediatria,
psychologické konzultácie a rehabilitačná starostlivosť.

•

Druhá skupina (Group 2) – Na rozdiel od prvej skupiny je možné absolvovať zdravotnú
starostlivosť v ľubovoľnom zdravotníckom zariadení a konzultácie praktického lekára. Zo
zdravotného poistenia však budú uhrádzané vydaje len do výšky nákladov odpovedajúcej
zdravotnej starostlivosti v prvej skupine (Group 1) a zvyšok dopláca poistenec.

Súkromné zdravotné poistenie – môže byť použité ako doplnkové zdravotné poistenie
k verejnému zdravotnému poisteniu. Pokrýva obe časti poplatkov, t.j. poplatky verejnej
zdravotnej starostlivosti a doplatky poistencov. Taktiež pokrýva časť poplatkov za zdravotnú
starostlivosť v súkromných nemocniciach a klinikách, kde výška úhrad závisí od poistencom
zvoleného programu – kategórie súkromného zdravotného poistenia. Najznámejšou poisťovňou
súkromného poistenia je ENG: National Insurance Denmark.

4.2.3.2

Financovanie systému starostlivosti o zdravie
Služby verejného zdravotníctva Dánskeho kráľovstva sú, po reforme v roku 2007, financované
z daní (cca 8% z príjmov), čo pokrýva okolo 75% nákladov na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Približne 5% je poskytovaných vo forme dotácií na základe objektívnych kritérií
(sociálne a demografické indikátory). Zvyšných okolo 20% pochádza z komunálnych
príspevkov zaplatených ako kombinácia príspevku na obyvateľa a podpory pri úhradách. Táto
spoluúčasť komunálnych príspevkov má za cieľ zvýšiť úroveň preventívnych služieb a znížiť
tým potrebu hospitalizácie.
Medzi rokmi 1995 až 2005 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo z 8,1% na 9,1% hrubého
domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne 11 270
miliónov eur, čo predstavovalo 2155 eur per capita. V roku 2005 dosiahli celkové výdavky na
zdravotníctva približne 18 922 miliónov eur, čo predstavovalo 3485 eur per capita (zdroj:
Svetová zdravotnícka organizácia, WHO).
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Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Systém zdravotnej starostlivosti Dánskeho kráľovstva je od 23. novembra 2007 riadený
Ministerstvom zdravotníctva a prevencie (DK: Ministeriet for sundhed og forebyggelse, ENG:
Ministry of Health and Prevention, WWW: www.sum.dk), kedy došlo k rozdeleniu Ministerstva
vnútra a zdravotníctva (ENG: Ministry of Interior and Health).
Ministerstvu zdravotníctva a prevencie podliehajú nasledovné inštitúcie:
•

Dánska agentúra pre hodnotenie liečivých prípravkov (DK: Lægemiddel styrelsen, ENG: The
Danish Medicines Agency, WWW: www.dkma.dk) – administrácia legislatívy v oblastiach
liečivých prípravkov/liekov, náhrad nákladov, lekární a zdravotechniky.

•

Národná rada pre zdravie (DK: Sundhedsstyrelsen, ENG: National Board of Health, WWW:
www.sst.dk) – poradný orgán, ktorý vykonáva administratívne úlohy, vrátane dohľadu nad
zdravotnou starostlivosťou a kontroly.

•

Národný ústav pre séra (DK: Statens Serum Institut, ENG: The National Serum Institute, WWW:
www.ssi.dk) – zabezpečuje monitorovanie infekčných chorôb, genetických chorôb,
zabezpečovanie vakcín, biologických produktov a boj proti biologickému terorizmu.

•

Kennedyho Centrum (DK: Kennedy Centret – Kennedy Instituttet, ENG: Kennedy Center, WWW:
www.kennedy.dk) – zabezpečuje diagnostiku, prevenciu, liečbu a výskum u pacientov s
vážnym, často genetickým, zdravotným postihnutím, mentálnou retardáciou alebo zrakovým
postihnutím.

•

Rada pre sťažnosti pacientov (DK: Sundhedvæsenets Patientklagenævn,
Complaints Board, WWW: www.pkn.dk).

•

Dánsky národný výbor pre biomedicínsky výskum etiky (DK: Den Centrale Videnskabsetiske
Komité, ENG: The Danish National Committee for Biomedical Research Ethics, WWW:
www.cvk.im.dk) a Dánska rada pre etiku (DK: Det Etiske Råd, ENG: The Danish Council of
Ethics, WWW: www.etiskraad.dk)

•

Výbor pre zdravie a výživu (DK: Motions- og Ernæringsrådet nedlægges,
Fitness and Nutrition Council, WWW: www.meraadet.dk)

ENG:

ENG:

Patients

The Danish

Ministerstvo má na starosti administratívne funkcie vo vzťahu k organizácii a financovaniu
systému zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, ako aj schvaľovanie liečiv a lekární
pre farmaceutický sektor. Do kompetencií ministerstva taktiež patrí podpora zdravia a
prevencie.
Na medzinárodnej úrovni Ministerstvo zdravotníctva a prevencie zodpovedá za splnenie úloh
vyplývajúcich z členstva a spolupráce s medzinárodnými organizáciami:
•

272

Európska únia - Spolupráca v oblasti verejného zdravia (článok 152 Zmluvy o Európskej
únii – ENG: Article 152 of the Treaty on European Union), regulácia obchodu, okrem iného, s
liečivami a zdravotníckym vybavením v rámci EU. Koordinácia sociálneho zabezpečenia
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v oblasti zdravia a na zabezpečenie voľného pohybu zdravotníckych pracovníkov
v členských štátoch EU.
•

Rada Európy - Ministerstvo zdravotníctva a prevencie Dánskeho kráľovstva zasadá v dvoch
výboroch Rady Európy a to vo Výbore európskeho zdravia a Riadiacom výbore pre bioetiku
(ENG: The European Health Committee a ENG: The Steering Committee on Bioethics). Výbory
vypracovávajú legislatívne odporučenia a záväzné dohody vo forme dohody o ľudských
právach a biomedicíne.

•

Severská rada ministrov a Severská rada (ENG: The Nordic Council of Ministers and the
Nordic Council) – V Severskej rade ministrov je zúčastnených 5 krajín. Na stretnutiach rady
ministrov sú prijímané rozhodnutia o prioritách, plánoch, rozpočtoch a rozvojových
projektoch vrátane prerozdelenia pridelených prostriedkov pre severské inštitúcie. Okrem
toho sa ministerstvo zúčastňuje zasadaní Severskej rady.

•

Svetová zdravotnícka organizácia (ENG: WHO – World Health Organzation) - Ministerstvo sa
podieľa na Svetových zdravotníckych zhromaždeniach, stretnutiach regionálnych výborov
a ostatných príslušných stretnutiach, napr. zasadanie Výkonnej rady, stretnutia pracovných
skupín, stretnutí expertných tímov a iných.

•

OECD – Spolupráca v oblasti zberu a spracovania ekonomicko-štatistických údajov
z oblasti zdravotnej starostlivosti.

Na zabezpečovaní politiky eHealthu Dánskeho kráľovstva sa ďalej podieľajú:
•

Ministerstvo sociálnej starostlivosti (DK: Velfærdsministeriet, ENG: Ministry of Social Welfare,
WWW: www.social.dk), na ktoré od 23. novembra 2007 boli presunuté právomoci
z pôvodných ministerstiev:
-

Ministerstva sociálnych vecí (ENG: Ministry of Social Affairs),

-

Ministerstva vnútra a zdravotníctva (ENG: Ministry of Interior and Health),

-

Ministerstva pre rodinu a záležitostí spotrebiteľov (ENG: Ministry of Family and
Consumer Affairs),

-

Ministerstva pre ekonomické a obchodné záležitosti (ENG: Ministry of Economic and
Business Affairs).

•

Združenie regiónov (DK: Danske Regioner, ENG: Association of County Councils, WWW:
www.arf.dk, www.regioner.dk) – plní úlohy, ktoré majú spoločný význam pre všetky
krajské úrady v kráľovstve. (5 regiónov – DK: Region Nordjylland, DK: Region Midtjylland,
DK: Region Syddanmark, DK: Region Sjælland a DK: Region Hovedtaden).

•

Národné združenie miestnych orgánov (ENG: National Association of Local Authorities, WWW:
www.kl.dk) – pôsobí ako organizácia na podporu záujmov všetkých miestnych úradov.

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

273

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

•

Národná rada pre zdravie (DK: Sundhedsstyrelsen, ENG: National Board of Health, WWW:
www.sst.dk) – poradný orgán, ktorý vykonáva administratívne úlohy, vrátane dohľadu nad
zdravotnou starostlivosťou a kontroly.

•

Spoločnosť Nemocníc v Kodani a Frederiksbergu (DK: Hovedstadens Sygehusfaellesskab,
Copenhagen Hospital Corporation) zastupuje nemocnice v mestách Kodaň
ENG:
a Frederiksberg.

•

Asociácia Dánskych Farmaceutov (DK: Danmarks Apotekerforening,
Pharmaceutical Association, WWW: http://www.apotekerforeningen.dk).

•

Asociácia Dánskych Lekárov (DK: Lægeforeningen er danske lægers, ENG: Association of
Danish Doctors – Danish Medical Association, WWW: www.laeger.dk) – okolo 94% všetkých
lekárov autorizovaných na výkon činnosti v Dánskom kráľovstve sú členmi tejto asociácie.

ENG:

Danish

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné rozdeliť do dvoch základných skupín
a to nemocnice a centrá primárnej zdravotnej starostlivosti. Dánske kráľovstvo disponuje sieťou
67 verejných nemocníc (2007), 2 súkromných nemocníc, 3500 zdravotníckych pracovníkov
v 2000 klinikách, 800 špecialistov, 330 lekárnikov, 2700 stomatológov, 550 fyzioterapeutických
kliník rozdelených do 5 regiónov a 98 samosprávnych celkov.
Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi
v pomere na 100 000 obyvateľov nasledujúce parametre (2006)19:
•

1,24 nemocníc na 100 000 obyvateľov,

•

382,25 lôžok na 100 000 obyvateľov (2004, celkom 20 646 lôžok),

•

77,80 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov (2004, celkom 4 202),

•

977,55 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (2004, celkom 52 799).

eHealth služby
•

EHR – Electronic Health Record – Projekt zavedenia Elektronického záznamu pacienta
prebiehal v niekoľkých fázach. Vzhľadom na rozdielny progres vývoja informačných
systémov v jednotlivých regiónoch Dánskeho kráľovstva a vzhľadom na rozdielnosť
implementácie EHR v konkrétnych existujúcich informačných systémoch bol Národnou
radou pre zdravie definovaný tzv. základný EHR Model (DK: Sundhedsstyrelsen, ENG:
National Board of Health). V priebehu rokov 2004 až 2006 prebiehala samotná
štandardizácia a implementácia EHR záznamu do informačných systémov. V roku 2006
dosiahlo Dánsko 100% pokrytie, využitie EHR záznamov. Prístup k osobným zdravotným
záznamom (ENG: Access to own health data) pre obyvateľov:

19

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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-

Medzisektorové osobné zdravotné záznamy (ENG: Cross-sectorial personal electronic
medicine profile),

-

História zdravotných záznamov (ENG: Patients medical history) – od roku 1977,

-

Zdieľaná zdravotná starostlivosť (ENG: Shared care: Pregnancy Records) – tehotenské
záznamy,

-

Registrácia darcov (ENG: Online Donor Registration) – prístup k osobným údajom.

•

eMedikácia – v tejto oblasti sme identifikovali služby Personal e-Medication (osobná
eMedikácia) poskytovanú všeobecným lekárom (spolu s prístupom k laboratórnym
výsledkom a osobným elektronickým zdravotným záznamom pacienta) prostredníctvom
portálu.

•

ePreskripcia – Dánsky eHealth model zahŕňa aj celoplošnú službu ePreskripcia. Služba je
poskytovaná prostredníctvom verejného eHealth portálu, ku ktorému majú prístup ako
poistenci/pacienti, tak i zdravotnícky profesionáli. Výhodou tohto systému je prehľad
v medikácii, zlepšená komunikácia medzi jednotlivými participantmi systému, lepšie
monitorovanie a najvýznamnejší prínos je úspora finančných prostriedkov, približne 80 tisíc
eur na 100 tisíc predpisov. K službe patrí aj predlžovanie platnosti receptov (ENG:
prescription renewal).

•

eLaboratórium – Rovnako ako u ePreskripcie aj pri elektronickom spracovaní výsledkov
laboratórnych vyšetrení (eLab) zohráva eHealth portál hlavnú úlohu a predstavuje spojovací
komunikačný bod medzi participantmi systému.

•

eHealth portál – Dánsky eHealth portál - Sundhed (ENG: The Danish eHealth Portal –
Sundhed, WWW: www.sundhed.dk) – Je oficiálnym Dánskym eHealth portálom, ktorý
poskytuje elektronické služby pre obyvateľov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Hlavným
cieľom je podporiť národné strategické ciele Dánskeho kráľovstva v oblasti poskytovania
elektronických on-line služieb a to ako pre pacientov, tak pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Náklady na vytvorenie portálového riešenia predstavovali 7,5 milióna eur
a boli preinvestované počas roku 2003-2004. Ročný rozpočet portálu v období 2005-2007
predstavoval 4,5 milióna eur, z čoho náklady na prevádzku IT predstavovali 3 milióny eur.
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Obrázok 15 – Organizačná štruktúra dánskeho portálu sundhed.dk20

-

Cieľové skupiny pre ktoré je portál určený sú občania (pacienti) a zdravotní profesionáli
(najmä všeobecní lekári). Mesačná návštevnosť portálu stúpla z počiatočných približne
80 tisíc v roku 2004 na 200-250 tisíc v roku 2007.

-

Sundhed.dk predstavuje spoluprácu medzi Dánskymi regiónmi (územnými
samosprávami, ktoré vlastnia väčšinu nemocníc v Dánsku), ministerstvom vnútra
a zdravotníctva, šiestimi verejnými nemocnicami z oblasti Copenhagen, mestskými
samosprávami Copenhagen a Frederiksberg ako aj farmaceutickou asociáciou. V roku
2001 Dánske regióny iniciovali práce na portáli Sundhed.dk s cieľom zbierať existujúce
a budúce informácie a komunikáciu v oblasti zdravotníctva a vytvoriť jednotný
zdravotnícky portál pre občanov ako aj pre zdravotníckych profesionálov. Portál je dnes
verejnou internetovou bránou pre prístup k zdravotníckym službám. Obsahuje údaje
o zdraví a chorobách, liečbe, farmaceutikách, právach pacienta, právnych povinnostiach,
štatistike, čakacích listoch, kontaktných údajoch a podobne. Použitím digitálneho
podpisu používatelia môžu využiť emailové konzultácie ich všeobecného lekára, pokiaľ
je lekár asociovaný s portálom. Taktiež môžu vykonať rezervácie a vyžiadať si obnovu
liekového predpisu.

-

Služby portálu pre zdravotníckych pracovníkov:
-

Webový prístup k laboratórnym údajom

-

Prístup k elektronickým medicínskym záznamom

-

Webový prístup k údajom uloženým v elektronickom pacientskom záznamne

20

The Danish eHealth Portal [online] [citované 10.12.2008]. Dostupné z
<http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/1836>.
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-

Informácie o čakacích listoch nemocníc

-

Zdieľaná starostlivosť

-

Možnosť editovať popis vlastnej praxe

-

Personalizácia (vlastný profil a upravené informácie)

-

Návštevné dáta a prístup k utajeným telefónnym číslam – napr. nemocničné
oddelenia

-

Profilové oblasť: informácie o praxi

-

Regionálne klinické postupy, správy o zhode a referenčné programy

-

Národné klinické postupy

-

Prístup k portálu voľných pracovných miest v zdravotníckom sektore

Služby portálu pre pacientov:
-

Prehľad štruktúry zdravotníckych služieb

-

Mapu stránky s kontaktnými údajmi pre všetky zdravotnícke služby

-

Informácie o hospitalizácií pacienta (vyšetrenie, liečba, následná liečba)

-

Elektronická rezervácia k vlastnému všeobecnému lekárovi, obnova
preskripcie, emailová konzultácia, zmena všeobecného lekára a podobne

-

Informácie o zdraví, chorobe a prevencii

-

Informácie o práve na výber nemocnice a ostatných právach pacienta

-

Medicínska príručka a interaktívna databáza

-

Informácie o čakacej listine a informácie o kvalite a výkone

-

Elektronická reklama len pre lieky na predpis

-

Automaticky generované informácie zo všetkých regionálnych zdravotníckych
autorít, nemocníc, úradov a podobne

-

Prístup k aktuálnemu stavu refundácií osobných výdavkov na liečenie

-

Informácie o prevencii a liečbe (ENG: Information about prevention and
treatment) pre obyvateľov,
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-

Kontaktné informácie (ENG: Contact information),

-

Lekárske informácie (ENG: Medical information) – napr. Informácie o ošetrení,

-

Čakateľské zoznamy – ”Poradovníky” (ENG: Waiting list information from
hospitals),

-

Preventívna zdravotná starostlivosť (ENG: Preventive medicine),

-

Legislatívne informácie (ENG: Health laws and regulations),

Adresárové služby (ENG: Directory of names and addresses) pre obyvateľov,
-

Kontaktné informácie (ENG: Contact information),

-

Porovnávacie informácie (ENG: Comparison of prices, quality and accessibilty),

-

Porovnanie cien, kvality a dostupnosti – zdravotnej starostlivosti, liekov, atď.,

-

E-commerce (pharmacies),

Informačné služby (ENG: Information services) pre zdravotníckych pracovníkov,
-

Osobný zdravotný kalendár pacienta (ENG: Patient appointment calendar)

-

Prístup k laboratórnym údajom (ENG: Web access to laboratory data)

-

Vyhľadávacie služby (ENG: Search services) – vyhľadávanie v číselníkoch
(diagnóz, liekov a pod.)

Regionálne informačné služby (ENG: Regional Information) pre zdravotníckych
pracovníkov,
-

Kontaktné informácie (ENG: Contact information) – zdravotnícky personál,
úrady, oddelenia a pod.

-

Nemocničné informácie a regionálne informácie (ENG: Visitation information
from hospitals/regions)

-

Preventívna zdravotná starostlivosť (ENG: Preventive medicine)

-

Legislatívne informácie (ENG: Health laws and regulations)

-

Laboratória a konzultanti (ENG: Laboratories and consultants)

-

Regionálne zdravotnícke hlásenia (ENG: Regional health reports)

Prístup k údajom (ENG: Data Access) pre zdravotníckych pracovníkov,
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-

Pacientské záznamy (ENG: Patient records) – liekové a zdravotné záznamy
pacienta

-

Čakateľské zoznamy – ”Poradovníky” (ENG: Waiting list information from
hospitals)

-

Zabezpečená mailová komunikácia (ENG: Secure e-mail communication)

-

Encyklopedické informácie (ENG: Encyclopedias)

Iné eHealth služby
•

Prenos obrazových informácií (ENG: Transferring of images ),
-

Teledermatológia (ENG: Teledermatology - Pilotný projekt bol spustený v roku 2004
a vyhodnotený začiatkom roka 2005),

-

Rádiologické PACS systémy (ENG: X-ray consultation),

•

Elektronické konzultácie (ENG: eConsultation),

•

Elektronické záznamy do karty pacienta, Prepúšťacie správy (ENG: eReferrals and care
summaries),

•

Tele-medicína,

•

Účtovanie platieb (ENG: eBilling),

•

Objednávanie (ENG: eBooking).

•

Adresárové služby (ENG: Directory of names and addresses) pre obyvateľov,
-

Kontaktné informácie (ENG: Contact information),

-

Elektronické služby (ENG: eServices):
-

Rezervácie/objednávanie (ENG: booking),

-

Predlžovanie platnosti receptov (ENG: prescription renewal),

-

Konzultácie (ENG: consultation),

-

Osobný zdravotný kalendár (ENG: Health appointment calendar),

-

Porovnávacie informácie (ENG: Comparison of prices, quality and accessibilty),

-

Porovnanie cien, kvality a dostupnosti – zdravotnej starostlivosti, liekov, atď.,
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E-commerce (pharmacies),

Informácie o prevencii a liečbe (ENG: Information about prevention and treatment) pre
obyvateľov,
-

Kontaktné informácie (ENG: Contact information),

-

Lekárske informácie (ENG: Medical information) – napr. Informácie o ošetrení,

-

Čakateľské zoznamy – ”Poradovníky” (ENG: Waiting list information from hospitals),

-

Preventívna zdravotná starostlivosť (ENG: Preventive medicine),

-

Legislatívne informácie (ENG: Health laws and regulations),

Prístup k osobným zdravotným záznamom (ENG: Access to own health data) pre obyvateľov,
-

Medzisektorové osobné zdravotné záznamy (ENG: Cross-sectorial personal electronic
medicine profile),

-

História zdravotných záznamov (ENG: Patients medical history) – od roku 1977,

-

Zdieľaná zdravotná starostlivosť (ENG: Shared care: Pregnancy Records) – tehotenské
záznamy,

-

Registrácia darcov (ENG: Online Donor Registration) – prístup k osobným údajom.

Informačné služby (ENG: Information services) pre zdravotníckych pracovníkov,
-

Osobný zdravotný kalendár pacienta (ENG: Patient appointment calendar)

-

Prístup k laboratórnym údajom (ENG: Web access to laboratory data)

-

Vyhľadávacie služby (ENG: Search services) – vyhľadávanie v číselníkoch (diagnóz,
liekov a pod.)

Regionálne informačné služby (ENG: Regional Information) pre zdravotníckych pracovníkov,
-

Kontaktné informácie (ENG: Contact information) – zdravotnícky personál, úrady,
oddelenia a pod.

-

Nemocničné informácie a regionálne informácie (ENG: Visitation information from
hospitals/regions)

-

Preventívna zdravotná starostlivosť (ENG: Preventive medicine)

-

Legislatívne informácie (ENG: Health laws and regulations)

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

•

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

-

Laboratória a konzultanti (ENG: Laboratories and consultants)

-

Regionálne zdravotnícke hlásenia (ENG: Regional health reports)

Prístup k údajom (ENG: Data Access) pre zdravotníckych pracovníkov,
-

Pacientske záznamy (ENG: Patient records) – liekové a zdravotné záznamy pacienta

-

Čakateľské zoznamy – ”Poradovníky” (ENG: Waiting list information from hospitals)

-

Zabezpečená mailová komunikácia (ENG: Secure e-mail communication)

-

Encyklopedické informácie (ENG: Encyclopedias)

Entity zapojené do eHealth systému
•

Pacienti

•

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu)

•

Súkromné nemocnice v Kodani a Frederiksbergu

•

Zdravotné poisťovne

•

Lekárne (úhrada liekov)

•

Laboratóriá a diagnostické pracoviská

•

Prevádzkovateľ portálových riešení

•

MedCom

Infraštruktúra
Základom pre poskytovanie elektronických služieb v rámci eHealthu je existencia
komunikačnej infraštruktúry. Významnú úlohu v tejto oblasti má verejnoprávna organizácia
MedCom (DK: Det danske Sundhedsdatanet, ENG: MedCom, WWW: www.medcom.dk), ktorá je
financovaná:
•

Ministerstvom zdravotníctva a prevencie (ENG: Ministry of Health and Prevention),

•

Ministerstvom sociálnych vecí (ENG: Ministry of Social Welfare),

•

Národnou radou pre zdravie (ENG: Danish National Board of Health),

•

Dánskymi regiónmi (ENG: Danish Regions),
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•

Miestnymi samosprávami (ENG: Local Government Denmark),

•

Dánskou farmaceutickou spoločnosťou (ENG: Danish Pharmaceutical Association).

Rovnaký názov (MedCom) nesie aj národná zdravotná sieť Dánskeho kráľovstva, ktorá
umožňuje rýchlu výmenu dát vo formáte EDIFACT, neskôr aj XML. Elektronická výmena
dokumentov v sieti MedCom dosahuje medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti mesačný
objem 4 000 000 dokumentov21.
Informačná o komunikačná infraštruktúra pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti je
na vysokej úrovni. Významným faktom je existencia medzinárodnej spolupráce vo forme
prepojenia zdravotníckych informačných systémov za účelom cezhraničnej výmeny dát. Takáto
spolupráca prebieha medzi Dánskom a krajinami: Nórsko, Švédsko, Estónsko a Litva (pozri
nižšie).

Obrázok 16 – Infraštruktúra spojenia eHealth systémov združených Baltických krajín (Riadenie prístupových práv –
červeným, Sieť a spojenie – čiernym)22

Riadenie prístupu k jednotlivým službám je realizované pomocou CAS (Connection Agreement
System – systém dohôd o spojení), kedy používateľ pre prístup k službe v inej krajine musí
zaslať žiadosť, na základe ktorej sú, po jej schválení, nastavené prístupové práva na prvkoch
sieťovej infraštruktúry (FW, switch, router a pod.), znázornené na obrázku červenou farbou.
21

Medcom: On the threshold of a healthcare ITsystem for a new era: Status report. [online] [citované 16.12.2008].
Dostupné z <http://www.isft.net/cms/download.php?f=1a0cee631ad565ffd174d25fa0d6bfb1>.
22
[online] [citované 10.12.2008]. Dostupné z <http://www.baltic-ehealth.org/>.
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Ďalším významným faktom v oblasti budovania informačnej a komunikačnej infraštruktúry
Dánskeho kráľovstva je participácia na projekte budovania Európskej komunikačnej
infraštruktúry HDN (ENG: HDN – Health Data Network, WWW: www.hdn.eu). Na tomto projekte
sa podieľajú nasledovné krajiny: Belgicko, Estónsko, Nemecko, Fínsko, Anglicko, Škótsko,
Grécko, Island, Litva, Holandsko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko.
Komunikačná infraštruktúra pre potreby prenosu zdravotníckych informácií je prenajímaná od
komerčných telekomunikačných spoločností, ktorí zabezpečujú jej správu. Na prenos údajov sa
používajú komunikačné kanály postavené na technológiách VPN channel – Virtual private
network.
Na úrovni samosprávnych územných celkov a spádových oblastí nemocníc sú prevádzkované
siete na úrovni uzavretých intranetov, založené hlavne na technológii virtuálnych privátnych
sietí. Samozrejmosťou je využívanie internetových pripojení.
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené základné toky údajov medzi jednotlivými
používateľmi portálu Sundhed.

Obrázok 17 – Architektúra eHealth služieb23

23

[online] [citované 10.12.2008]. Dostupné z <http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/1836>,
<http://www.medcom.dk/wm1>.
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Obrázok 18 – Architektúra ePreskripcie24

Zatiaľ čo regionálne samosprávne celky môžu využívať verejné informácie (Open data) priamo
z internetového portálu Sundhed, prístup k osobným údajom pacienta (Personal clinical patient
data) vyžadujú autorizáciu.

24

JUHL, Allan: IBM Healthcare and Life Sciences: E-health in Denmark, Kongres slovenskej a českej zdravotníckej
informatiky NIS 2007, [online] Publikované 19.10.2007. [citované 28.2.2009]. Dostupné z
<www.uzis.sk/nczisk/Hagy/1_blok/juhl.pdf>. ISBN 978-87-916000-5-0
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Obrázok 1: Schéma EHR architektúry s tromi vrstvami komponentov (Knut Bernstein, Danish Centre for Health
Telematics, Rugårdsvej 15, 2. DK-5000 Odense C, www www.health-telematics.dk:)

Výhodou middleware EHR takejto architektúry, ktorá je často využívaná v Nemocničných
informačných systémoch (HIS - Hospital Information Systems), je nezávislosť jednotlivých
vrstiev a možnosť ich výmeny. Tým vzniká flexibilita voľby dodávateľov a riešenia
jednotlivých vrstiev (napr. databáz, aplikácií, používateľského rozhrania).
Zavedenie overovania digitálneho podpisu na využívanie elektronických služieb s osobnými
údajmi začalo v roku 2008. Všetky informácie, ktoré vyžadujú autorizovaný prístup vyžadujú na
autorizáciu PKI certifikát, ktorý je poistencom vydávaný zdarma. Digitálny podpis pre
zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je vydávaný za
poplatok. Poskytovateľom a správcom adresára digitálnych certifikátov je telekomunikačná
spoločnosť TDC (WWW: www.tdc.dk). V súčasnosti je občanom Dánskeho kráľovstva vydaných
okolo 1,3 milióna elektronických certifikátov.
Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie komunikačných štandardov.
•

Health Level Seven (HL7, WWW: www.hl7.org).

•

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport),
ktorý je používaný v niektorých aplikáciách – v súčasnosti prebieha migrácia na formát
XML.

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

285

ABCD

4.2.4

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

•

Novšie aplikácie už používajú na výmenu informácií štandardný formát XML (Extensible
Markup Language).

•

SOAP (Simple Object Access Protocol).

•

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Fínska republika
Fínska republika (Fínsko) je relatívne veľká a riedko osídlená krajina s 5,3 miliónmi obyvateľov
žijúcich na území s rozlohou 338 tisíc km2. Susednými štátmi sú Nórske kráľovstvo, Švédske
kráľovstvo a Ruská federácia. Medzi členské štáty Európskej Únie sa Fínska republika zaradila
1. januára 1995. Na území Fínska sa používa jednotná mena Euro.

4.2.4.1

Strategické riadenie a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Elektronické služby pre eHealth sú vo Fínskej republike poskytované na národnej úrovni ako
súčasť eGovernmentu.
Súčasťou eHealth služieb je previazanosť na eID (elektronická identifikácia), kde sú pre
obyvateľov používané občianske preukazy vo forme Smart ID kariet, založených na PKI
certifikátoch. Zdravotnícki profesionáli používajú smart karty určené len na účely eHealth.
Vydávanie a spravovanie týchto kariet zabezpečuje Centrum registra obyvateľov
(FIN:Väestörekisterikeskus, ENG:Population Register Centre, WWW: www.fineid.fi).
Systém starostlivosti o zdravie
Legislatívne je garantovaná zdravotná starostlivosť všetkým obyvateľom na celom území
Fínskej republiky pozostávajúcom zo 440 samosprávnych územných celkov (2005).
Vzhľadom na riedke osídlenie niektorých samosprávnych územných celkov, s počtom
obyvateľov menším ako 2000, tieto samosprávy upravujú organizáciu a formu poskytovania
zdravotnej starostlivosti spájaním s okolitými samosprávami vytváraním zdravotných centier
a nakupovaním poskytovaných zdravotných služieb od súkromných a verejných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Zodpovednosť samosprávnych územných celkov za poskytovanie
zdravotnej starostlivosti je definovaná v zákonoch „The Primary Health Care Act (1972)“ a
„The Act on Specialized Medical Care (1062/1989)“. Z toho istého dôvodu uvedené
samosprávy majú veľké rozhodovacie právomoci pri voľbe a zabezpečovaní zdravotnej
starostlivosti, a tým aj vplyv na implementáciu a rozvoj informačných a komunikačných
technológií.
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Financovanie systému starostlivosti o zdravie
Služby verejného zdravotníctva sú financované z daní, ktorých výber zabezpečujú jednotlivé
samosprávne územné celky a štát sa podieľa na celkových nákladoch poskytovanej zdravotnej
starostlivosti finančnými dotáciami v priemernej výške 20%. Výška štátnej dotácie je závislá na
kritériách, napr. hustota osídlenia, miera nezamestnanosti, štruktúra obyvateľstva podľa
vekových skupín, počet zariadení pre hendikepovaných, atď. Poplatky pacientov tvoria 9%
podiel nákladov zdravotnej starostlivosti (www: www.stakes.fi).
Objem finančných prostriedkov Fínskej republiky vynakladaných na zdravotnú starostlivosť
dosahuje 8,2% hrubého domáceho produktu, čo predstavuje sumu vo výške 13 616 miliónov eur
(2006).
Medzi rokmi 1995 až 2006 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo zo 7,7% na 8,2%
hrubého domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne
7690 miliónov eur, čo predstavovalo 1510 eur per capita. V roku 2006 dosiahli celkové výdavky
na zdravotníctvo približne 13 700 miliónov eur, čo predstavovalo 2600 eur per capita25.

4.2.4.3

Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Systém zdravotnej starostlivosti Fínskej republiky je riadený Ministerstvom sociálnych vecí
a zdravotníctva (FIN: Sosiaali- ja terveysministeriö, ENG: Ministry of Social Affairs and Health,
WWW: www.stm.fi), ktorému podliehajú inštitúcie:
•

SVK: Výbor pre informačné technológie, ENG: ICT Council – výbor zriadený pre podporu
implementácie a návrh štandardov aplikovaných v informačných systémoch verejnej správy,

•

SVK: Inštitút sociálneho poistenia Fínskej republiky, ENG: Social Insurance Institute of Finland,
KELA - WWW: www.kela.fi – rieši problematiku archivácie a elektronickej preskripcie
(eArchiving, ePrescription) v rámci budovaných eHealth služieb,

•

Národné centrum pre výskum a vývoj sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, ENG:
National R&D Center for Welfare and Health, STAKES - WWW: www.stakes.fi –
zabezpečuje vývoj sociálnych a zdravotných služieb, spravuje národné registre / číselníky
tzv. Code Server,

•

SVK: Národný úrad pre lekárske záležitosti, ENG: National Autority for Medicolegal Affairs,
TEO - ENG: www.teo.fi – vykonáva dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, je zameraný na
zlepšovanie kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotných služieb. Podieľa sa na návrhu
požiadaviek na komunikačnú infraštruktúru (PKI Certification), zároveň vykonáva
registráciu zdravotníckych pracovníkov a udeľovanie licencií.

SVK:

Na zabezpečovaní politiky eHealth Fínskej republiky sa ďalej podieľajú:
•

Ministerstvo spravodlivosti (FIN: Oikeusministeriö - Justitieministeriet, ENG: Ministry of
Justice, WWW: www.om.fi, prostredníctvom (Data Ombudsman Office- Security and privacy

25

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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protection group for health care - TELLU) – Do jeho kompetencií spadá návrh
legislatívnych dokumentov v súvislosti s ochranou osobných údajov.
•

Ministerstvo dopravy a komunikácii (FIN: Liikenne- ja viestintäministeriö, ENG: Ministry of
Transport and Communications, WWW: www.lvm.fi ) – má riadiacu a kontrolnú funkciu pri
financovaní projektov v jednotlivých regiónoch v oblasti dopravy a komunikačnej
infraštruktúry.

•

Fínska agentúra pre vývoj technológií a inovácie (ENG: Finnish Funding Agency for
Technology Development and Innovation (TEKKES – WWW: www.tekes.fi) – spolupracuje
pri rozvoji a implementácii nových technológií a inovácií v oblastiach ako sú produkty
a business modely v energetike, životnom prostredí, zdravotníctve a bezpečnosti.

•

Ministerstvo vzdelávania (FIN: Opetusministeriö, ENG: Ministry of Education, WWW:
www.minedu.fi) – základnou funkciou je poskytovať informácie, know-how
a zabezpečovať vzdelávanie pre potreby Fínskej republiky ako celku.

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné rozdeliť do dvoch základných skupín
a to na nemocnice a na centrá primárnej zdravotnej starostlivosti. Fínska republika disponuje
sieťou 349 nemocníc (2006), 234 centier primárnej zdravotnej starostlivosti (2006, v súčasnosti
251 centier primárnej zdravotnej starostlivosti) a okolo 3000 súkromných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti.
Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi indikátormi
v pomere na 100 000 obyvateľov (2006) nasledujúce parametre:
•

6,63 nemocníc na 100 000 obyvateľov,

•

4,45 centier primárnej zdravotnej starostlivosti na 100 000 obyvateľov.

Ďalšími parametrami v pomere na 100 000 obyvateľov sú:
•

696,67 lôžok na 100 000 obyvateľov (celkom 36 659 lôžok),

•

166,29 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov (celkom 8750),

•

855,95 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (celkom 45 040).

eHealth služby
•
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Najdôležitejším projektom zdravotníctva Fínskej republiky je projekt zavedenia
Elektronického záznamu pacienta (ENG: EPR – Electronic Patient Record, ekvivalent termínu
EHR) v priebehu rokov 2002 až 2007. Projekt bol realizovaný ako podprojekt národného
programu (ENG: National Program for Securing the Future of Healthcare). V súčasnosti EPR
systém pokrýva vo Fínsku 100% nemocničných zariadení. V rokoch 2004 až 2006 prebiehal
pilotný projekt e-Prescribing (ePreskripcia, realizované Národnou agentúrou sociálnych
vecí) vo vybraných nemocničných zariadeniach a zdravotníckych centrách.
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•

Národnú databázu ePreskripcie prevádzkuje ENG: Social Insurance Institution (KELA®). Na
autentifikáciu sú používané Smart ID karty (zdravotnícki profesionáli) spolu so systémami
e-Signature a SSL-secured messages.

•

Portál – portály v sebe integrujú niekoľko funkcionalít ako poskytovanie všeobecných, či
tematických verejných informácií z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, kde nie je
potrebná autentifikácia používateľa, a špecifické elektronické služby s riadením prístupu
používateľov na základe ich autentifikácie s použitím čipových kariet.
-

SVK:

-

SVK:

Národný zdravotný informačný internetový portál pre obyvateľov (ENG: National
health information portal for citizens, WWW: www.tervesuomi.fi),

Národný zdravotný informačný internetový portál pre zdravotníckych profesionálov
(ENG: Major national portal for health professionals (TERVEYSPORTTI- WWW:
www.terveysportti.fi),

Iné eHealth služby:
•

•

Telemedicínske aplikácie:
-

86% použitie Teleradiológia,

-

90% použitie zasielania laboratórnych výsledkov (Telelaboratory),

Transferring of images:
-

Rádiologické PACS systémy,

-

EPR archív,

•

eReferrals and care summaries,

•

eConsultation,

•

billing,

•

eBooking,

•

SVK:

Nástroj na podporu rozhodovania (ENG: Evidence-Based Medicine electronic Decision
Support) – kombinuje v sebe možnosti medicínskej znalostnej databázy (ENG: Knowledge
base) s napojením na individuálne dáta poistenca, čo umožňuje zdieľať výsledky
zdravotníckych profesionálov pri riešení/liečbe parametricky „podobných“ prípadov
pacientov a predchádzať tak možným, či dokonca predvídaným a očakávaným
komplikáciám.

Entity zapojené do eHealth systému
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•

pacienti,

•

lekárne (úhrada liekov),

•

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu),

•

KELA - Národná poisťovacia agentúra (ENG: National Insurance Agency) je samostatná
inštitúcia s vlastným rozpočtom, s ktorým hospodári pod dozorom parlamentu.

•

Národné výskumné a vývojové centrum pre blahobyt a zdravie (ENG: National Research and
Development Centre for Welfare and Health) „STAKES“ pre potreby zberu štatistických
údajov. STAKES je výskumné centrum, ktoré sleduje sociálnu prosperitu a otázky súvisia
so zdravím a zdravotníctvom.

Obrázok 19 – Architektúra EBMeDS (www: www.kaypahoito.fi)

Infraštruktúra
Informačná a komunikačná infraštruktúra pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti je
na vysokej úrovni. Ministerstvo sociálnych záležitostí a zdravotníctva predstavilo stratégiu
rozvoja informačných a komunikačných technológií v roku 1996. Táto stratégia bola v roku
1998 rozšírená o ďalšie časti a to:
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•

elektronický záznam pacienta na všetkých úrovniach poskytovania zdravotných
a sociálnych služieb v kombinácii s interoperabilitou medzi existujúcimi distribuovanými
systémami,

•

podpora vysokej úrovne zabezpečenia a ochrany osobných údajov,

•

sprístupnenie záznamov pacienta prostredníctvom internetu,

•

zlepšenie poskytovaných služieb elektronickou formou.

V roku 2002 ako súčasť Národného programu (ENG: National Program for securing the Future of
Health Care) Vláda Fínskej republiky rozhodla o zavedení elektronického záznamu pacienta
“National electronic patient record (EPR)” do konca roku 2007.
Fínska republika publikovala v januári 2007 eHealth roadmap, kde za začiatok je považovaná
implementácia Akčného plánu Európskej únie.
Komunikačná infraštruktúra pre potreby prenosu zdravotníckych informácií je prenajímaná od
komerčných telekomunikačných spoločností, ktoré zabezpečujú jej správu. Na prenos údajov sa
používajú komunikačné kanály postavené na technológiách:
•

VPN channel – Virtual private network,

•

Secure IP channel.

U samosprávnych územných celkov a spádových oblastí nemocníc sú prevádzkované siete na
úrovni uzavretých intranetov, založené hlavne na technológii virtuálnych privátnych sietí.
Samozrejmosťou je využívanie internetových pripojení.
Vlastnú komunikačnú sieť na celonárodnej úrovni prevádzkuje Národná poisťovacia agentúra
(ENG: National Insurance Agency – KELA®).
Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie nasledovných komunikačných a iných
štandardov.
•

Health Level Seven (HL7) je základným komunikačným štandardom používaným v oblasti
zdravotníctva Fínskej republiky. V súčasnosti je používaná verzia HL7 CDA R2.x.

•

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport) Je
používaný v niektorých aplikáciách.

•

Novšie aplikácie už používajú na výmenu informácií štandard XML (Extensible Markup
Language).

•

SOAP (Simple Object Access Protocol).
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DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Francúzska republika
Francúzska republika je druhá najväčšia krajina Európskej Únie s 64,5 miliónmi obyvateľov
a rozlohou 675 tisíc km2. Patrí medzi zakladateľské krajiny EÚ a ES a je členskou krajinou EÚ
respektíve ES od 25.3. 1957. K susedným štátom patrí Adora, Belgické kráľovstvo,
Luxemburské kniežactvo, Monacké kniežactvo, Nemecká spolková republika, Španielske
kráľovstvo, Švajčiarska federácia, Talianska republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
Škótska. Na území Francúzska sa používa jednotná mena Euro.

4.2.5.1

Strategické riadenie a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Elektronické služby pre eHealth sú vo Francúzsku poskytované ako súčasť eGovernment
programu avšak sú nezávislé od iných služieb eGovernmentu. Medzi základné eGovernment
aktivity všeobecne patrí implementácia nasledovných služieb a riešení: portály
administratívnych verejných služieb (WWW: www.Service-Public.fr, Administration 24h/24
portál), vnútrovládna a medzirezortná sieť Intranet AdER (FR: Administration En Réseau), ISIS
(ENG: Secure Interministerial Intranet for Governmental Synergies) a projekt elektronického
obstarávania eProcurement.
Elektronické služby poskytované občanom a spoločnostiam cez portál „Administration 24h/24“
sú podporované použitím elektronického podpisu. Právnymi základmi pre používanie
elektronického podpisu je zákon o elektronických vzťahoch medzi verejnými používateľmi
služieb a verejnými úradmi a medzi verejnými úradmi navzájom zo dňa 8. decembra 2005.
Francúzska vláda spustila projekt elektronických identifikačných kariet s názvom INES (FR:
Identité Nationale Electronique Sécurisée, ENG: Secure Electronic National Identity), ktorý bol
schválený 11. apríla 2005. V súlade s plánom vlády, budúce francúzske ID karty budú vybavené
čipom, ktorý bude obsahovať všetky identifikačné údaje o držiteľovi, dva biometrické
identifikátory (obraz tváre a pravdepodobne odtlačky prstov) a prostriedky pre elektronický
podpis, ktorý by mal umožniť a zabezpečiť bezpečný prístup k eGovernment a biznis službám a
transakciám. Začiatok distribúcie týchto nových kariet sa predpokladá v roku 2008.
Systém starostlivosti o zdravie
Zdravotná starostlivosť vo Francúzsku, či už súkromná alebo verejná, nie je bezplatná
v momente poskytnutia služby.
Každý, kto vstúpi do francúzskeho systému starostlivosti o zdravie, povinne dostane
elektronickú kartu („carte vitale“), ktorú musí nosiť so sebou kedykoľvek chce navštíviť svojho
lekára, špecialistu alebo nemocnicu a keď si chce vyzdvihnúť predpísané lieky. Pre obyvateľov
Francúzska je pomerne bežné, že nenavštevujú svojho praktického lekára, ale priamo lekárov
špecialistov.
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Francúzsky systém starostlivosti o zdravie patrí k jedným z najdrahších na svete najmä kvôli
vysokej spotrebe liekov, bezplatnej lekárskej starostlivosti a univerzálnej zdravotnej
starostlivosti (FR: la Couverture maladie universelle). Deficit systému predstavuje približne 6
miliárd eur. V súčasnosti systém prechádza najvýraznejšími zmenami za posledných 60 rokov.

4.2.5.2

Financovanie systému starostlivosti o zdravie
Všetci pracujúci sú povinní platiť zdravotné poistenie. Časť z príjmu sa odvádza do „Secu“
(Sécurité sociale, systém verejného poistenia), ktorého rozpočet je oddelený od zvyšku
vládnych výdavkov. Vo všeobecnosti možno povedať, že verejné poistenie „Secu“ pokrýva iba
70% nákladov na ošetrenie a lieky. Každý je povinný najprv uhradiť služby u lekára a až
následne žiadať o preplatenie nákladov. Preto väčšina ľudí má doplnkové poistenie
v asociáciách nazývaných Mutuelles (vzájomný poisťovateľ, približne 1000 v celom
Francúzsku), najmä kvôli možnosti plného preplatenia zdravotných nákladov. Poistenec
v Mutuelles má niektoré „vlastnícke práva“ k samotnej poisťovni (napríklad môže voliť vedenie
organizácie a pod.).
Výsledkom je, že 100% nákladov väčšiny bežných lekárskych procedúr je ihneď preplatená,
s pohyblivou škálou preplácania nadštandardného ošetrenia. Väčšinu odvodov z príjmu
zamestnanca uhrádza zamestnávateľ. Osoby s nízkym príjmom majú nárok na CMU
complémentaire (vyrovnanie rozdielu, avšak len v priemernej výške poistného krytia).
Percento Francúzov platiacich za nadštandardné pokrytie zdravotnej starostlivosti od 60. rokov
postupne vzrástlo z 30 na 85 %.
Podľa štúdie francúzskej vlády sa ukázalo, že skoro polovica všetkých výdavkov (49%)
financuje existujúcu infraštruktúru. Približne 30% výdavkov ide na zlepšenie a obnovu a asi
21% na nové projekty.
Medzi rokmi 1995 až 2005 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo z 9,9% na 11,1%
hrubého domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne
119 000 miliónov eur, čo predstavovalo 2000 eur per capita. V roku 2005 dosiahli celkové
výdavky na zdravotníctvo približne 191 600 miliónov eur, čo predstavovalo 3050 eur per
capita26. Francúzsky systém starostlivosti o zdravie tak patrí medzi najnákladnejšie s pomedzi
analyzovaných krajín.

4.2.5.3

Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Legislatívna moc v oblasti zdravotníckej politiky a regulácie systému zdravotnej starostlivosti je
rozdelená medzi:
•

štát (parlament, vládu a rôzne ministerstvá, napr. Ministerstvo zdravotníctva),

•

zákonom zriadené fondy zdravotného poistenia (ENG: statutory health insurance funds),

26

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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a v menšej miere i na samosprávu.

Inštitucionálna organizácia systému bola hlboko zasiahnutá reformou vlády v roku 1996.
Navyše, k zavedeniu parlamentnej kontroly nad systémom zdravotnej starostlivosti a jeho
zdrojmi a snahe sprehľadniť jednotlivé role štátu a fondov zdravotného poistenia, reforma
upevnila i pozíciu inštitúcií na regionálnej úrovni.
Francúzska republika disponuje sieťou 2 856 nemocníc (2005), centrá primárnej zdravotnej
starostlivosti vo Francúzsku nie sú zavedené.
Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi
v pomere na 100 000 obyvateľov (2005) nasledujúce parametre:
•

4,72 nemocníc na 100 000 obyvateľov.

Ďalšími parametrami v pomere na 100 000 obyvateľov sú:
•

733,55 lôžok na 100 000 obyvateľov (celkom 443 767 lôžok),

•

166,37 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov (celkom 100 646),

•

747,93 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (celkom 452 466).

V roku 2004 francúzska vláda vyhlásila národný zdravotný IT program, ktorý sa skladá
z viacerých častí.
Elektronické zdravotníctvo bolo implementované na oboch úrovniach, na lokálnej a regionálnej.
Národná virtuálna komunita elektronického zdravotníctva bola zrealizovaná prostredníctvom
národného mapovania všetkých iniciatív elektronického zdravotníctva.
eHealth služby
Francúzsko má dlhú históriu legislatívy týkajúcej sa elektronického zdravotníctva. Patria sem
právne predpisy o ochrane osobných údajov, z oblasti telemedicíny, eHealth služieb,
spoľahlivosti IT produktov využívaných v eHealth a v poslednej dobe aj o elektronických
zdravotných záznamov. Od roku 2004 existuje pracovná skupina (GIP DMP), zaoberajúca sa
plánovaním a realizáciou elektronických zdravotných záznamov a od roku 2007 aj
elektronickým predpisovaním liekov. Jedným z cieľov systému elektronických zdravotných
záznamov je zjednotenie jednotlivých miestnych a regionálnych projektov zaoberajúcich sa
elektronickými údajmi pacienta do jednotného, národného rámca. Pod záštitou reformy
národného zdravotníckeho systému sa uskutočňuje viacero projektov, ako napr. vytvorenie
čipových kariet pre identifikáciu pacienta a národného portálu o zdravý ako aj niekoľko
projektov vývoja aplikácií.
•

294

Osobný zdravotný spis – Osobný zdravotný spis je digitálny, zabezpečený spis, poskytujúci
zdravotným profesionálom podstatné údaje o pacientoch. Zdravotný profesionál sa
k údajom dostane pomocou svojej CPS karty, avšak iba za účasti pacienta, s pacientovým
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prístupovým kódom, ktorý je uložený na čipe osobnej zdravotnej karty pacienta (Vitale 2).
Osobný zdravotný spis bol v praxi skúšaný od júna 2006. Spustenie v celonárodných
rozmeroch bolo plánované na polovicu roku 2007.
•

Je zavedené elektronické predpisovania liekov (ePreskripcia) v asi 40% nemocničných
lekární. Zvláštna pozornosť je venovaná vnútro-nemocničným receptom (žiadankám).
Francúzska asociácia nemocničných lekárnikov Phast vytvorila “pred-štandard” EP a
pracuje na novom štandarde na základe normy HL7.

•

eLaboratórium – K najvyužívanejším službám elektronického zdravotníctva patrí prenos
laboratórnych výsledkov.

•

Portál – Oficiálny zdravotnícky webový portál vo Francúzsku bol vyvinutý pod záštitou
inštitúcie Generálny zdravotný direktorát (Health General Directorate) spadajúcej pod
ministerstvo zdravia a bol cielený na podporu sprostredkovania informácií z verejných
agentúr pracujúcich na verejných zdravotných témach. Taktiež boli spustené ďalšie dôležité
zdravotné portály, napríklad Plan Cancer, ktorý je verejnou informačnou webovou stránkou
na prevenciu rakoviny a je zameraný aj na informácie a odporúčania o kvalite
zdravotníckych webových stránok a služieb. Francúzske web stránky poskytujúcej
informácie o zdraví získali "HONcode" certifikáciu švajčiarskej nadácie "Zdravie na
internete". To je výsledok hodnotenia, ktoré si vyžiadal Najvyšší úrad pre zdravie vo
Francúzku (Haute Autorité de Santé). Cieľom hodnotenia bolo pomôcť používateľom
internetu zistiť spoľahlivé on-line informácií v oblasti zdravia. Francúzsky výbor CNIL dal
súhlas na implementáciu aplikácie 'Web Medicína', ktorá umožní lekárom prístup
k zoznamu predpísaných liekov ich pacientov. Pilotná aplikácia bola spustená v štyroch
francúzskych krajoch (Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise a Alpes-Maritimes) v rokoch
2005 a 2006. Cieľom tohto systému je umožniť lekárom konzultovať zdravotnú históriu
pacientov pomocou jednoduchého prístupu k relevantným informáciám o lekárskych
zákrokoch a predpísaných liekov, ktoré boli uhradené zo sociálneho zabezpečenia v
priebehu uplynulých 12 mesiacov. Portál spravuje Národný fond zdravotného poistenia pre
zamestnancov (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs platy - CNAMTS),
ktorý kontroluje prístup do systému a žiadosti do príslušnej databázy. Táto služba je
dostupná iba pre registrovaných lekárov a prístup k informáciám o pacientovi je
podmienený jeho predchádzajúcim súhlasom.

Iné eHealth služby
•

EDS

•

Darcovstvo orgánov – na čipovej karte pacienta (Vitale 2) je vymedzený dátový priestor pre
informácie týkajúce sa darcovstva orgánov („in mortis causa“, je na dobrovoľnej báze)

•

eID v kombinácii s eGovernment službami

•

SESAM-Vitale systém – spája viac ako 223 000 zdravotných profesionálov so systémom
zdravotného poistenia (povinného aj doplnkového) za účelom dosiahnutia väčšej efektivity,
účinnosti a úspory, najmä v prospech pacientov, ktorý sú držiteľmi karty „Vitale“. SESAM-
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Vitale systém umožňuje preplatenie nákladov pacientom od poisťovne do 5 dní, namiesto
pôvodných 2 až 3 týždňov). SESAM-Vitale systém a infraštruktúra obsahuje viacero
komponentov, najmä 48 miliónov čipových kariet, 230 zdravotníckych softvérových
aplikácií či 210 000 čítačiek kariet a 24 000 terminálov pre update kariet, rozmiestnených
najmä v rámci lekárni.
•

•

SESAM-Vitale system používa mikroprocesorové karty (carte Vitale), ktoré obsahujú:
-

zdravotné údaje poistencov a ich oprávnenia,

-

nahrádza papierovú formu elektronickými oznámeniami o úhradách, ktoré sú
kontrolované súbežným použitím kariet zdravotných profesionálov a kariet pacientov.

Vitale 2 zdravotné karty ďalej obsahujú širokú škálu citlivých zdravotných informácií o ich
majiteľovi a informácie potrebné pre prípad pohotovosti. Vitale 2 karty obsahujú:
-

fotografiu používateľa,

-

širokú škálu dôležitých zdravotných údajov držiteľa karty,

-

bezpečný identifikátor pacienta,

-

životne dôležité údaje (napr. krvná skupina),

-

dôležité údaje pre prípad núdze ako sú napr. osoby, ktoré majú byť kontaktované
v prípade potreby, osobný lekár, pravidelne užívané lieky a pod.

-

časť pamäte karty môže byť využitá v prípade, ak si držiteľ praje byť darcom orgánov,

-

obal karty Sesam Vitale 2 obsahuje fotografiu užívateľa a priestor pre Braillovo písmo.

•

Karta je dôležitým elektronickým identifikačným a elektronickým overovacím nástrojom
a taktiež nástrojom pre vyhotovenie elektronického podpisu. Je kľúčom k prístupu
k osobným zdravotným informáciám (Osobný zdravotný spis) alebo k zdravotnému
poistnému spisu. Ďalej umožňuje pacientom kontrolovať prístup do záznamov. Prístup je
umožnený len pri súčasnom vložení karty pacienta a karty zdravotného profesionála.

•

Kódovanie chorôb – národný kódovací systém chorôb a nákladov – Kontrola nákladov
a zlepšenie kvality starostlivosti núti k zavedeniu kódovacieho národného systému chorôb a
systému nákladov, ktorý je známy ako la Codage.

•

Niekoľko výrazných regionálnych aplikácií a platforiem v oblasti tele-matiky, telezdravotníctva a telemedicíny sa používa v rôznych regiónoch, podobne ako aj
špecializované spisy akým napr. je DCC (FR: Dossier Communiquant Cancer).

•

Projekt DMP (FR: Dossier Médical Personnel - personal medical record) ukazuje možnosti
prepojenia regionálnych projektov s projektom na národnej úrovni. Spojenie je založené na
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akceptovaní tzv. referenčných postupov pre bezpečnosť a interoperabilitu založených na
medzinárodných štandardoch.
•

Niekoľko výrazných telematických aplikácií (najmä v Stredo-pyrenejskom regióne). Hlavné
oblasti telematických aplikácií vo Francúzsku boli aplikácie pre zdravotné zobrazenie
a vzdialenú diagnózu. Oblasť telemedicíny sa rozvíja v dvoch hlavných oblastiach:
-

interaktívne videokonferencie dovoľujúce volať jednému alebo viacerým zdravotným
profesionálom a konzultovať,

-

školenie navrhnuté pre jedného alebo niekoľko špecialistov. Prostredníctvom telemedicínskej siete môže byť zorganizovaných mnoho stretnutí špecializovaných
zdravotníckych pracovníkov. Taktiež môže byť organizované stretnutie spájajúce
množstvo nemocničných špecializovaných jednotiek.

Entity začlenené do eHealth systému
•

pacienti (držitelia karty „Vitale 2“),

•

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (držitelia karty CPS),

•

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu
(držitelia karty CPS),

•

lekárne - úhrada liekov (terminály pre update údajov na kartách),

•

zdravotné poisťovne (vydávanie kariet Vitale 2),

•

GIE SESAM-VITALE – (The Groupement d’Intérêt Economique SESAM-Vitale /
Economic Interest Group) je poskytovateľ služieb systému SESAM-Vitale, ktorého
základnými úlohami sú technické poradenstvo, vývoj a podpora programu SESAM-Vitale.

•

GIP CPS (Groupement d'Intérêt Public - Carte de Professionnel de Santé) zabezpečuje
vydávanie, spravovanie a personalizáciu kariet a prevádzku certifikačnej

•

CNDA (Centre Niational de Dépôt at d’ Agrément)

Infraštruktúra
Francúzsky národný IT program zdravotnej starostlivosti pozostáva z:
•

Národnej infraštruktúry – Viacero francúzskych nemocníc a väčšina súkromných kliník
a ordinácií používa elektronickú formu pacientskych záznamov. Informačná o komunikačná
infraštruktúra pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti je na vysokej úrovni.
Komunikačná infraštruktúra pre potreby prenosu zdravotníckych informácií je prenajímaná
od komerčných telekomunikačných spoločností, ktoré zabezpečujú jej správu. Okrem
samotnej správy sieťovej a komunikačnej infraštruktúry je z pozície telekomunikačných
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operátorov, nepretržite zabezpečovaný výskum a vývoj nových technológií a riešení.
Významní telekomunikační operátori pracujú na zlepšení a vývoji telekomunikačných
služieb „zajtrajška“ a budúcich riešení pre eHealth, nemocnice a komunitu poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti (zdieľané zdravotné záznamy, 3D, vzdialená diagnóza, a pod.). Pre
čítanie informácií z kariet, resp. pre všeobecné použitie karty sa používajú certifikované
čítačky čipových kariet. V roku 2006 bolo certifikovaných 75 čítacích zariadení. Na prenos
údajov sa používajú komunikačné kanály postavené na technológiách:
-

VPN channel – Virtual private network,

-

Secure IP channel.

Obrázok 20 – Schéma systému SESAM-Vitale, (www: www.sesam-vitale.fr)

•

298

Regionálnej iniciatívy – Stredopyrenejský región je vedúcim regiónom Francúzska v oblasti
telematiky. Okrem iného rozbehol pilotnú regionálnu tele-medicínsku zdravotnícku sieť pod
záštitou francúzskej vlády. Ide o dobre vytvorenú a koordinovanú sieť, ktorá zahŕňa
Stredopyrenejské nemocnice a všeobecných lekárov. V Aquitinskom regióne sa v rámci
projektu vytvorila sieť „tele-diagnózy“ pre špecialistov na rádiológiu z 21 nemocníc.
V severnom Pas-de-Calais, Loginatský projekt zaviedol videokonferencie pre tehotné
pacientky. Iný projekt implementoval vzdialené konzultácie pre neurologickú pohotovosť.
V Paríži sa v procese prenosu rádiových obrazových údajov používa systém "Assistance
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Publique des Hopitaux de Paris“. Trousseauská nemocnica využíva prenos na pediatrické
rádiové zobrazovanie. Protokol dohľadu a predpisov na diaľku pre pacientov v domácej
liečbe trpiacich chronickými chorobami dýchacích ciest je testovaný v Paríži
a stredopyrenejskom regióne.
•

Medziregionálnej iniciatívy – Existuje niekoľko medziregionálnych iniciatív. Napríklad
neurochirurgická sieť používajúca lekárske zobrazovanie a tele-diagnostiku v Gironde,
Dordogne, Lot et Garonne, Landes a v Pyrenejách. Projekt domácej tele-starostlivosti je
zameraný na služby tele-meraní arteriálnych pnutí. Do tohto projektu je zahrnutých desať
nemocníc a tridsať všeobecných lekárov v Lyonse, Marseille, Paríži, Dinari a Neveri. Oreip
sa pokúša vytvoriť sieť pre výmenu elektronických pacientskych zoznamov medzi
nemocnicami a všeobecnými lekármi v regióne Lille. Othello je projekt, ktorý spája
všeobecných lekárov, nemocnice a zdravotné poisťovne pre účely fakturácie.

•

Európskej infraštruktúry – Niekoľko francúzskych entít je zahrnutých do európskych
projektov. V severnom Pas-de-Calais regióne bola zriadená francúzsko-belgická
oftalmologická sieť. Organizácie v stredopyrenejskej oblasti sú zahrnuté do štyroch
európskych projektov: MAC-NET európsky program (Lisabon, Madrid, Atény, Rím,
Toulouse), ktorý je zameraný na lekársku pomoc na mori; TOX-NET (Munster, Londýn,
Miláno, Brusel, Toulouse) sa zaoberá toxikológiou; SAMENET (Atény, Toulouse) sa
zaoberá pohotovostnou starostlivosťou na neprístupných miestach; ETELNET aktivity
spojené s Toulouskou Univerzitnou Nemocnicou v spolupráci s francúzskymi zámorskými
teritóriami, Hanover, Brusel, Barcelona, Atény, Lisabon a Andora. V parížsko-londýnskom
projekte TELEMED sa využívajú videokonferencie na vzdialenú diagnostiku
psychiatrických ochorení. Projekt RETAIN podporený programom TEN-IBC, umožňuje
vzdialenú spoluprácu medzi rádiológmi v Rennes a Barcelone s použitím ATM prenosového
zariadenia. Cieľom projektu Aquitaine PROMPT je zase zabezpečenie konzistentnosti
kvality zdravotnej starostlivosti všeobecných lekárov vo Francúzsku, Holandsku
a Anglicku, čo má zabezpečiť použitie elektronických smerníc.

Medzi najvýznamnejšie eHealth projekty možno zaradiť:
•

RETAIN projekt – Projekt RETAIN je zameraný na testovanie videokonferencie a prenosu
obrazových údajov formátu DICOM pre potreby konzultácií zložitých rádiologických
prípadov. Pre tento účel bola spustená experimentálna ATM (ENG: Asynchrony Transaction
Mode, SVK: Asynchrónny prenosový mód) sieť medzi šiestimi univerzitnými nemocnicami
v štyroch rôznych krajinách, medzi ktorými bolo aj Francúzsko. Prepojenie cez ATM (10.5
Mbit/s) sa ukázalo ako adekvátne riešenie. Napriek experimentálnej konfigurácii siete bol
systém uznaný ako uspokojujúci všetkými lekármi. Asynchrónny prenosný mód je efektívna
metóda na rýchly prenos rádiologických úloh vo formáte DICOM a pre ich diskutovanie
prostredníctvom vysokokvalitných videokonferencií.

•

Tele-medicínske projekt EPI-MEDICS – Napriek množstvu pokusov zlepšiť výskyt
akútnych srdcových infarktov, bolo zaznamenané iba malé množstvo riešení, ktoré by
smerovali k trendu na kratšie intervaly pred liečbou. V európskom projekte EPI-MEDICS
(2001 – 2004) bolo vyvinuté zariadenie určené pre sebastarostlivosť. Osobný ECG
monitorovací systém je určený na skoré objavenie srdcovej arytmie a ischémie. Je schopný
tiež zaznamenávať údaje v profesionálnej kvalite. ECG záznamy sú zakódované v súlade s

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

299

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

protokolom SCP-ECG a uchované spolu s PHR (personal health record, osobný zdravotný
záznam) na zabezpečenej osobnej SD karte. Dôležité alarmujúce správy sú automaticky
odoslané do najbližšieho pohotovostného call centra. Stredne alebo málo alarmujúce správy
sú poslané na požiadanie na centrálny Alarm Web server. Zdravotnícky personál je
informovaný krátkymi správami (SMS). Súčasťou je aj web server na uľahčenie
zhodnotenia alebo aktualizáciu PHR počas rutinných návštev všeobecného lekára alebo
kardiológa. Klinické ohodnotenie ukazuje, že koncept EPI-MEDICS môže zachrániť životy
a je veľmi hodnotný pri pred-hospitalizačných testoch.
Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie nasledovných komunikačných a iných
štandardov:

4.2.6

•

Health Level Seven (HL7),

•

Novšie aplikácie už používajú na výmenu informácií štandard XML (Extensible Markup
Language),

•

DICOM (Picture archiving and communication system).

Holandské kráľovstvo
Holandské kráľovstvo (Holandsko) je relatívne husto osídlená západoeurópska krajina s 16,4
miliónmi obyvateľov žijúcich na území s rozlohou 42 tisíc km2. Susednými štátmi sú Belgicko
a Nemecko. Holandsko patrí medzi zakladateľské krajiny EÚ a ES je ich členom od 25.3. 1957.
Na území Holandska sa používa jednotná mena Euro.

4.2.6.1

Strategické riadenia a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Elektronické služby pre eHealth sú v Holandsku poskytované nezávisle od služieb
eGovernmentu. Zdravotnícky personál používa smart karty určené len pre účely eHealth.
Vydávanie a spravovanie týchto kariet zabezpečuje UZI-register (ENG: Dutch Unique Healthcare
Provider Identification Register, www: www.uziregister.nl).
Systém starostlivosti o zdravie
Aj napriek rozpočtovým obmedzeniam, Holandsko prijalo množstvo reforiem zdravotného
sektoru, čo viedlo k dôležitým zlepšeniam kvality. Medzi najväčšie obmedzenia patrí dlhodobý
nedostatok všeobecných lekárov a špecialistov. To znamená, že pacienti musia dlhšie čakať na
liečbu.
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Nový holandský systém, ktorý je v platnosti od 1. januára 2006, požaduje, aby si všetci dospelí
ľudia hradili zdravotné poistenie a aby všetci poisťovatelia sprístupnili poistky každému, kto má
záujem, nezávisle od veku alebo zdravotného stavu.
Základné poistenie pokrýva:
•

starostlivosť poskytovanú všeobecným lekárom, nemocnicou, lekárom špecialistom
a pôrodnou asistentkou,

•

všetky vstupné náklady pri hospitalizácii,

•

zubnú starostlivosť pre deti do veku 18 rokov; špeciálnu zubnú starostlivosť a umelú
náhradu chrupu pre každého nad 18 rokov,

•

predpísané lieky,

•

krátkodobé psychiatrické liečenie,

•

prenatálnu starostlivosť,

•

ambulantnú prepravu a starostlivosť,

•

rýchlu zdravotnú starostlivosť, s maximálnym poistením pre fyzioterapiu, rečovú terapiu,
pracovnú terapiu a diétoterapiu.

Základné poistenie a dodatočné poistenie nemusia byť zastrešené rovnakou poisťovňou.
V Holandsku platí povinnosť prihlásiť sa u všeobecného lekára. Je možné si vybrať vlastného
všeobecného lekára, ale výber je limitovaný na všeobecných lekárov v obvode trvalého
bydliska.

4.2.6.2

Financovanie systému starostlivosti o zdravie
V roku 2003 Holandsko vložilo do zdravotnej starostlivosti 9,8 percenta hrubého domáceho
produktu. Financovanie zdravotnej starostlivosti je zmiešané z verejných i súkromných
prostriedkov. Vláda vykonáva dohľad nad aktivitami súkromného sektora.
Systém zdravotnej starostlivosti je financovaný tromi stranami. Zamestnávateľ platí 50%
z povinných odvodov do fondu zdravotného poistenia. Vláda prispieva 5% taktiež do fondu
zdravotného poistenia z daňových príjmov. Poistenec prispieva 45% priamo zdravotnej
poisťovni. Deti a mladiství vo veku do 18 rokov sú oslobodení od platenia poistného. Osoby,
ktoré nie sú schopné platiť poistné z dôvodu nízkeho príjmu, môžu požiadať o príspevok na
zdravotnú starostlivosť, čím je zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti každému.
Všeobecné zdravotné poistenie je povinné pre všetky osoby trvalo žijúce na území Holandska.
Jednotlivci, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotné poistenie dostávajú dotácie financované z daní.
Vláda rozdiely kompenzuje poisťovateľom tak, že poskytuje krytie rizikových pacientov
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pomocou „risk-equalization“ vyrovnávacích platieb pre poisťovne, ktoré poisťujú staršie osoby
a jednotlivcov s niektorým z 30 vybraných ochorení (napr. diabetikov, srdcovo chorých
a iných). K všeobecnému zdravotnému poisteniu je odporúčané uzatvoriť si doplnkové
zdravotné poistenie.
Medzi rokmi 1998 až 2004 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo z 8,2% na 9,2% hrubého
domáceho produktu. V roku 1998 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne 26 300
miliónov eur, čo predstavovalo 1700 eur per capita. V roku 2004 dosiahli celkové výdavky na
zdravotníctvo približne 41 200 miliónov eur, čo predstavovalo 2570 eur per capita27.

4.2.6.3

Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvoria nemocnice. Holandsko disponuje sieťou
193 nemocníc (2006).
Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi
v pomere na 100 000 obyvateľov (2003) nasledovné parametre:
•

1,23 nemocníc na 100 000 obyvateľov,

•

497,75 lôžok na 100 000 obyvateľov,

•

37,87 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov,

•

1 394,12 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov.

eHealth služby
•

Holandsko možno považovať za jednu z popredných európskych krajín, v prípade
využívania elektronického zdravotníctva medzi všeobecnými lekármi. Miera používania
miestnych a sieťových elektronických zdravotných záznamov, výmena administratívnych
údajov pacienta a používanie výpočtovej techniky pri konzultácii s lekárom je v Holandsku
vysoko nad priemerom. Ak porovnáme celkové využitie riešení elektronického
zdravotníctva v EU27, Holandsku patrí druhé miesto.
-

EPR - Electronic Patient Record (Elektronický záznam pacienta – ekvivalent termínu
EHR, zatiaľ len ako pilotný projekt). Transfer zdravotných záznamov pacientov k iným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (zatiaľ len regionálne, od roku 2009
celonárodne).

-

WDH – špecifický elektronický zdravotný záznam všeobecného lekára (ENG: Electronic
General Practitioner’s Record).

-

EMR - špecifický elektronický záznam o medikácii (ENG: Electronic medication record).

27

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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•

Elektronické predpisovanie liekov sa v rozsiahlej miere využíva aj v Holandsku (71%
všeobecných lekárov využíva možnosť ePreskripcie). Ministerstvo zdravotníctva sa usiluje
o pružnejší proces ePreskripcie a prijateľnejší riešenie pre lekára, farmaceuta a občanov.
Digitálne recepty boli implementované v prípade počiatočných a aj opakovaných receptov.
Od elektronického predpisovania liekov sa očakáva zefektívnenie procesu. Ďalšou zmenou
pri prevádzke elektronických receptov je zavedenia digitálneho podpisu pre lekára
(prostredníctvom nového lekárska zákona), unikátneho identifikátora občanov (BSN –
Burgerservicenummer) a elektronického lekárskeho záznamu (EMD – electronic medical
record).

•

Počas analýzy eHealth služieb v Holandsku sa nám nepodarilo identifikovať službu
označenú ako eLaboratórium (resp. eLab). Avšak v Holandsku existuje služba označená ako
Telelaboratory (pozri telemedicínske služby).

Iné eHealth služby
•

eOdoslanie - V Holandsku funguje elektronický systém nazvaný ZorgDomein, ktorý bol
vyvinutý za účelom zlepšenia komunikácie a ľahšieho odovzdávania informácií o pacientovi
medzi obvodným lekárom a špecialistom. ZorgDomein sa skladá z niekoľkých častí:
odporúčacie protokoly (na základe existujúcich národných smerníc, rovnako ako na základe
miestnych pracovných procedúr), zaručený prístup k špecialistovi na konzultácie
a informácie o pacientovi. Navyše pridáva nové typy odporúčania k už existujúcim
'neurgentným', 'urgentným' a 'semi-urgetným', a to 'kombinované odporúčanie', ktoré
pacienta odporúča na diagnostické testy a odbornú konzultáciu v rovnakom čase.
Odporúčania môžu byť vykonané bez telefonickej konzultácie so špecialistom. Súčasťou je
transfer administratívnych údajov pacienta.

•

E-locum services (služba zastúpenia lekára).

•

Neexistuje konkrétna formulácia národnej stratégie pre tele-medicínu. Existujú však služby,
návrhy a programy v oblasti telemedicíny. Medzi identifikované nasadené telemedicínske
služby patrí:
-

Tele-monitoring (vzdialené vyšetrenie alebo stanovenie diagnózy),

-

Telelaboratory (elektronické zasielania laboratórnych výsledkov), zatiaľ ako regionálne
pilotné projekty.

•

Overenie poistného krytia, elektronické podpisovanie zmlúv.

•

Elektronické uloženie individuálnych údajov pacienta (bude implementované v tomto roku).

•

V nasledujúcich rokoch sa očakáva rozvoj a implementácia rôznych ďalších služieb do IKT
ako napríklad prístup do pacientskych záznamov a ich správa pacientom, e-Lab (nástroj pre
vyžiadanie laboratórnych vyšetrení), e-Pathology (elektronické patologické záznamy), eEMD (núdzový súbor údajov pacienta – tzv. EDS) a elektronické záznamy detí (EKD).
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Entity začlenené do eHealth systému
•

Vlastníkom eHealth systému je ENG: Department of Health & NICTIZ programme
organisation. Poskytovateľom eHealth systému je NICTIZ, administrátorom
a prevádzkovateľom je spoločnosť CSC Computer Sciences B.V. Systém má približne
90 000 zapojených zdravotníckych pracovníkov a obsahuje tisíce zdravotných záznamov.

•

Pacienti.

•

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

•

Zdravotnícky personál (profesionálny zdravotnícky personál).

•

Lekárne.

•

Poisťovne.

•

LSP (NL: Landelijk schakelpunt, ENG: National Switch Point, SVK: Národný smerovací bod),
systém, ktorý zabezpečuje a reguluje výmenu elektronických zdravotných záznamov
pacienta medzi rôznymi poskytovateľmi zdravotných služieb. Vývoj a riadenie LSP
zabezpečuje súkromná spoločnosť CSC Computer Sciences B.V.

•

SBV-Z (NL: De Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg, ENG: Sectoral messaging
services), je organizácia primárne zodpovedná za vystavenie a správu unikátneho
identifikátora občanov (BSN) a jeho previazanosť na poskytované eHealth služby.

•

UZI register (ENG: Dutch Unique Healthcare Provider Identification Register), organizácia,
ktorá podlieha Ministerstvu zdravia, sociálnych vecí, športu a zdravotníctva, vydáva
a spravuje tzv. „UZI pass“ karty elektronickej identity profesionála. Entity zainteresované
v UZI registri sú: výkonné orgány UZI registra, vrátane dodávateľov produktov a služieb,
užívateľská komunita, pozostávajúca z predplatiteľov, držiteľov certifikátov
a spoliehajúcich sa strán.

•

Centrálna agentúra pre informácie o profesiách v zdravotnej starostlivosti (CIBG) vystupuje
ako CSP (ENG: Certificate service provider, SVK: Poskytovateľ certifikačných služieb) a má
konečnú zodpovednosť za výkon certifikačných služieb. CIBG je agentúra holandského
Ministerstva zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu. V kontexte jeho role ako CSP,
je CIBG všeobecne označovaný ako „UZI register“.

•

Ministerstvo zdravia, sociálnych vecí a športu (NL: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, ENG: Ministry of Health, Welfare and Sports) – sponzor eHealth,

•

NICTIZ (NL: Nationaal ICT Instituut in de Zorg, SVK: Národný inštitút pre informačné
a komunikačné technológie), je národným koordinačným bodom a centrom pre oblasť IT
a inovácie v zdravotníckom sektore. Podlieha Ministerstvu zdravia, sociálnych vecí, športu
a zdravotníctva.
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•

VECOZO, organizácia, ktorá je zameraná na spracovanie a administratívu financií
a zodpovedná za spracovanie požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

•

Úrad na ochranu osobných údajov (ENG: Dutch data protection authority),

•

Ministerstvo vnútra (ENG: Ministry of interior).

Infraštruktúra
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a jeho IS, ktorý chce pripojiť do systému LSP (Landelijk
SchakelPunt - Národný smerovací bod) musí najprv spĺňať bezpečnostné požiadavky na
„Kvalifikovaný informačný systém zdravotníckej starostlivosti“. Toto sa týka jednotlivých
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a taktiež systémov, ktoré spoločnosti používajú.
V praxi to znamená, že zdravotnícky personál sa musí identifikovať pomocou UZI kariet a musí
byť implementovaná riadna administrácia autorizačných profilov. Navyše musia pripojiť vlastné
IKT prostredie k Národnému informačnému centru zdravotnej starostlivosti (NL: Landelijk
Schakelpunt – LSP, ENG: National Healthcare Information Hub) prostredníctvom
kvalifikovaného poskytovateľa služieb zdravotnej starostlivosti (ENG: Healthcare Service
Providers – HSPs). Títo poskytovatelia ručia za bezpečnosť komunikácie medzi informačnými
systémami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a LSP.
Informačné systémy zdravotných pracovníkov sú spojené s LSP prostredníctvom
kvalifikovaných poskytovateľov služieb zdravotnej starostlivosti (HSP). Títo poskytovatelia
(komerčné spoločnosti) zabezpečujú bezpečné spojenie medzi riadeným systémom zdravotnej
starostlivosti a LSP. V súlade s tým NICTIZ (NL: Nationaal ICT Instituut in de Zorg – SVK:
Národný inštitút pre informačné a komunikačné technológie) sformuloval zoznam požiadaviek.
Títo poskytovatelia môžu taktiež ponúknuť dodatočné služby svojim užívateľom. HSP taktiež
majú špeciálny helpdesk pre inštitúcie poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Navyše HSP sú
podporované helpdeskom LSP.
Samotné informácie o pacientovi sa v LSP neukladajú. V LSP sa zaznamenávajú iba záznamy
s informáciou, u ktorého zdravotného pracovníka má pacient svoju dokumentáciu. Navyše, LSP
udržiava auditné záznamy o tom, kto k daným informáciám pristupoval.
V rámci Holandského eHealth je používaná čipová karta na identifikáciu, autentifikáciu
a autorizáciu (elektronický podpis) držiteľa karty. Vo všetkých elektronických službách
a aplikáciách, v ktorých sa používa čipová karta je táto v rámci informačného toku (procesu)
použitá ako identifikačný a autentifikačný nástroj pre príslušnú službu alebo aplikáciu, prípadne
slúži ako nástroj na potvrdenie úkonu (vytvorenie elektronického podpisu).
Holandská vláda, spolu s NICTIZ a zdravotníckymi pracovníkmi, založila Nadáciu pre národné
informačné a komunikačné technológie, umožňujúcu výmenu lekárskych údajov vo všetkých
oblastiach zdravotnej starostlivosti, za účelom zvýšenia kvality, efektivity a dostupnosti
zdravotnej starostlivosti. S rozvojom EMR a WDH, sa pracuje na rozvoji národného virtuálneho
elektronického spisu pacienta (EPD), systému elektronických podradených súborov
obsahujúcich lekárske záznamy individuálnych pacientov, ktorý zabezpečí konsolidovaný
vzdialený prístup k lekárskym záznamom pacientov zhromaždených z rôznych informačných
systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
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Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie nasledovných štandardov:

4.2.7

•

Health Level Seven (HL7),

•

FIPS 140-2 level 3 pre tokeny a iné kryptografické zariadenia PKI infraštruktúry,

•

NEN 7510 (ISO/IEC 17799 – Kódex praxe manažérstva informačnej bezpečnosti),

•

PKI v súlade s EU direktívou (ETSI 101 456 certifikácia).

Nemecká spolková republika
Nemecká spolková republika (Nemecko) je jednou zo zakladajúcich krajín Európskej únie
a Európskych spoločenstiev (člen od 25.3. 1957) s 82,4 miliónmi obyvateľov žijúcich na území
s rozlohou 357 tisíc km2. Susednými štátmi sú Francúzska republika, Česká republika,
Holandsko, Rakúska republika, Švajčiarska konfederácia, Luxemburské veľkovojvodstvo,
Belgické kráľovstvo, Dánske kráľovstvo a Poľská republika. Na území Nemecka sa používa
jednotná mena Euro.

4.2.7.1

Strategické riadenie a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Elektronické služby sú v Nemeckej spolkovej republike poskytované na národnej úrovni ako
súčasť eGovernmentu (ePassport, eID citizen card, a pod.).
Súčasťou eHealth služieb je previazanosť elektronickej čipovej karty poistenca (GER: eGK Elektronische Gesundheitskarte) na EHIC kartu (European Healthcare Insurance Card). Zadná
strana čipovej karty poistenca (eGK) je vyhradená pre potreby EHIC karty. Zdravotnícki
profesionáli používajú HPC (ENG: Healthcare Professional Card) určenú len pre účely eHealth.
Smart karty určené pre eHealth služby nie sú určené pre účely eID. Unikátne identifikačné číslo
pacienta je hash eGovernment identifikátora (ako eID slúži „Pracovná karta“). Žiadne iné údaje
alebo infraštruktúra nie sú zdieľané kvôli striktnej legislatíve upravujúcej narábanie so
zdravotnými záznamami.
Systém starostlivosti o zdravie
Systém zdravotnej starostlivosti a poistenia Nemeckej spolkovej republiky je považovaný za
jeden z lepších. Legislatívne je garantovaná zdravotná starostlivosť všetkým obyvateľom na
celom území Nemecka, čo je definované zákonom v „5. knihe zákona o sociálnom zabezpečení“
(GER: Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)).
Druhy zdravotného poistenia:
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•

Štátne zdravotné poistenie (GER:GKV-Gesetzliche Krankenversicherung / Krankenkasse).

•

Súkromné zdravotné poistenie (GER:PKV - Private Krankenversicherung / Privatkasse).

Štátne zdravotné poistenie je najbežnejším zdravotným poistením, v ktorom je poistených 88%
nemeckých poistencov. Poplatky za štátne povinné zdravotné poistenie sú odvodené od hrubého
príjmu poistenca a predstavujú približne 14% hrubej mzdy. Toto poistenie zahŕňa aj poistenie
rodinných príslušníkov (manžel/manželka, partner/partnerka a deti) za predpokladu, že ich
príjem nedosahuje výšku 355 eur mesačne a nemajú vlastné zdravotné poistenie.
Na súkromné zdravotné poistenie majú nárok poistenci s ročným príjmom vyšším ako 47 250
eur (samozamestnávatelia, atď.). Tento typ zdravotného poistenia je založený na individuálnych
rizikových profiloch, rizikových skupinách. To znamená, že starší ľudia a rizikové skupiny
platia väčšie odvody/poplatky, ktoré sú odvodené z priemerných nákladov na zdravotnú
starostlivosť pre danú rizikovú skupinu.
Na druhej strane súkromné zdravotné poistenie poskytuje širšie pokrytie zdravotníckych
zariadení vrátane súkromných, či čiastočne súkromných zdravotníckych zariadení, alternatívnej
terapie (akupunktúra, bylinná liečba), preplácanie zdravotníckych pomôcok (napr. okuliarov, či
šošoviek), ktoré nemusia byť dostupné v štátnom systéme.

4.2.7.2

Financovanie systému starostlivosti o zdravie
Objem finančných prostriedkov Nemeckej spolkovej republiky vynakladaných na zdravotnú
starostlivosť dosahuje 10,6% hrubého domáceho produktu, čo predstavuje objem finančných
prostriedkov vo výške 246 000 miliónov eur (2006).
Medzi rokmi 1995 až 2006 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo z 10,1% na 10,6%
hrubého domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne
195 000 miliónov eur, čo predstavovalo 2385 eur per capita. V roku 2006 dosiahli celkové
výdavky na zdravotníctvo približne 246 150 miliónov eur, čo predstavovalo 2990 eur per
capita28.

4.2.7.3

Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Systém zdravotnej starostlivosti Nemeckej spolkovej republiky je riadený Ministerstvom
zdravotníctva (GER: BMG – Bundesministerium für Gesundheit, ENG: Federal Ministry for Health,
WWW: www.bmg.bund.de).
Na zabezpečovaní politiky eHealthu Nemeckej republiky sa ďalej podieľa Asociácia Gematik
pozostávajúca z 15-tich top organizácií z oblasti zdravotnej starostlivosti (Gematik Gmbh),
ktorá úzko spolupracuje s Federálnym ministerstvom zdravotníctva (ENG: Federal Ministry for
Health).

28

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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Nemecká spolková republika disponuje sieťou 3359 nemocníc (2006). Z hľadiska porovnania
s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi v pomere na 100 000
obyvateľov (2006) nasledujúce parametre:
•

4,06 nemocníc na 100 000 obyvateľov,

•

826,30 lôžok na 100 000 obyvateľov (celkom 683 484 lôžok),

•

98,71 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov (celkom 81651),

•

780 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (celkom 645 000).

eHealth služby
Stratégia elektronického zdravotníctva bola zavedená v júli 2005. Táto stratégia zahŕňa
vytvorenie infraštruktúry informačných a komunikačných technológií vrátane elektronického
predpisovania liekov a elektronických zdravotných záznamov. Skutočnosť, že tieto aktivity sú
stále vo fáze plánovania vysvetľuje, prečo je v súčasnosti veľmi nízka rozšírenosť prenosu
elektronických zdravotných záznamov. Nemecko sa chystá na zavedenie elektronickej
zdravotnej karty (Gesundheitskarte), elektronického predpisovania liekov a na vytvorenie
elektronických zdravotných záznamov. Realizácia je plánovaná na rok 2008–2009.
•

EHR – V súčasnosti možno pozorovať rastúci trend v EHR medzi nemeckými
nemocnicami: Dva najväčšie súkromné reťazce, Asklepios a Rhoen, už pracujú na
podobných EMR projektoch. Cieľom programov je umožniť lekárom prístup
k nemocničným informáciám o pacientoch a možnosť komunikovať priamo s nemocnicou
cez zabezpečené internetové spojenie. V rámci projektu elektronického zdravotníctva v
Nemecku, zdieľané elektronické zdravotné záznamy ešte neboli predmetom rokovania, hoci
už existuje zákon, ktorý ich definuje. Ďalším príkladom je poisťovňa Barmer Ersatzkasse,
ktorá poskytuje elektronické pacientske záznamy pre poistencov (približne 5,3 milióna
poistencov). Kľúčové ciele nasadenia EHR sú:
-

-

Fáza 1 (povinné pre poistencov) očakávané od konca roku 2008
-

Elektronická karta poistenca

-

Európska karta zdravotného poistenia (EHIC) na zadnej strane poisteneckej
karty

Fáza 2 (povinné pre poistencov) očakávané od polovice roka 2008
-

-

Fáza 3 (dobrovoľné pre poistencov) očakávané od konca roka 2009
-
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Elektronická preskripcia.
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-

Farmaceutická dokumentácia.

Fáza 4 (dobrovoľné pre poistencov) očakávané od polovice roka 2009
-

Elektronický recept.

-

EHR.

-

Elektronické odoslanie.

•

ePreskripcia – Podľa údajov z roku 2007 nie je elektronické predpisovanie liekov
v Nemecku zavedené. Avšak lekárne v Nemecku už majú inštalované príslušné elektronické
systémy. V súčasnosti je aplikácia elektronického predpisovania liekov vo fáze
implementácie.

•

eLaboratórium – Dve tretiny lekárskych ordinácií v Nemecku využíva v praxi elektronický
prenos laboratórnych výsledkov. Prenos laboratórnych výsledkov je jedinou zo služieb
elektronického zdravotníctva, ktorá sa využíva vo väčšom rozsahu.

•

Podľa údajov z roku 2007 existuje v Nemecku veľké množstvo portálov o zdravý. Mnohé z
nich sú úplne alebo čiastočne financované verejnými orgánmi. Žiadny portál však zatiaľ
nezaujal vedúcu pozíciu na trhu. Farmaceutické spoločnosti sa snažia o vytvorenie portálu
(www.aponet.de), ktorý by odpovedal na otázky z oblasti zdravia a možnosť elektronického
objednávania liekov. Existujú rôzne portály pre občanov, rovnako ako portály pre
odborníkov, ktoré ponúkajú všeobecné informácie o zdravý, ale aj špecifické informácie o
konkrétnych chorobách, informácie o zdravotnej starostlivosti a ďalších zdravotníckych
službách.
-

Best-MED-Link – The Medical Link Dictionary (WWW: www.best-med-link.de) –
Sprostredkováva prístup k primárnym zdravotníckym informáciám, napr. web stránky
kliník, zdravotníckych špecialistov, univerzitné a farmaceutické spoločnosti
s možnosťou full-textového vyhľadávania informácií.

-

Hlavný národný portál pre zdravotných profesionálov („Aktuálne zdravie“ www.gesundheit-aktuell.de )

-

Poverený zástupca spolkovej vlády pre záujmy pacientov (GER: Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten, WWW:
http://www.patientenbeauftragte.de)

-

Spolkový zdravotnícky monitorovací systém (GER: Gesundheitsberichterstattung des
Bundes, WWW: http://www.gbe-bund.de)

-

Súkromné poistenie (GER:
krankenversicherung.de)

-

Nemecký úrad zdravotných informácií (WWW: www.deutsche-gesundheitsauskunft.de)

Private

krankenversicherung
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Nemecký inštitút pre lekársku dokumentáciu a informácie (WWW: www.dimdi.de)

Iné eHealth služby
•

eOdoslanie

•

EDS (off-line).

•

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

•

eIntolerancia na lieky.

•

eLetters (on-line).

•

Aplikácie telemedicíny – používajú sa pre potreby video konzultácií (Tele-consulting),
vzdialené ovládanie CT prístrojov, röntgenov a prenos obrazových informácií (X-ray a CT
obrazy), vzdialený monitoring (electrocardiography, Tele-sonography). Na prenos údajov je
používaná komunikačná infraštruktúra – internet, GSM prenosy a satelitné prenosy (napr.
projekt EMISPHERE). Prebieha štúdia tele-medicínskej podpory koronárnych pacientov.

•

Transfer a uchovanie dát:
-

Sú využívané rádiologické PACS systémy,

-

V súčasnosti prebiehajú diskusie vyvolané nemeckými lekármi, ktorí požadujú, aby
EHR archív bol decentralizovaný. Dôvodom je bezpečnostný incident, pri ktorom došlo
k úniku informácií z centralizovaného EHR archívu vo Veľkej Británii.

•

eHealth Card System – Plná prevádzka plánovaná od začiatku roku 2009.

•

eBilling

Entity začlenené do eHealth systému
•

Pacienti.

•

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu).

•

Súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (súkromné).

•

Lekárne (úhrada liekov).

•

Zdravotné poisťovne (úhrada liekov a zdravotných výkonov).

•

Asociácie lekárov, zubárov a lekárnikov.
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Gematik. Asociácia, ktorá je zodpovedná za implementáciu eHealth služieb a vydávanie
profesijných kariet.

Infraštruktúra
Zatiaľ nie sú známe informácie o vlastných vybudovaných komunikačných infraštruktúrach vo
vlastníctve a správe Ministerstva zdravotníctva, či súkromných poisťovní, alebo súkromných
zdravotníckych zariadení pre účely eHealthu. Dajú sa však predpokladať. Predpokladom je
prenájom komunikačnej infraštruktúry od komerčných telekomunikačných spoločností.
Komunikačná infraštruktúra pre potreby prenosu zdravotníckych informácií je prenajímaná od
komerčných telekomunikačných spoločností, ktoré zabezpečujú jej správu. Na prenos údajov sa
používajú komunikačné kanály virtuálnych privátnych sietí (ENG:VPN channel – Virtual private
network).
Zavedenie Elektronickej karty pacienta (eGK - elektronische Gesundheitskarte) je najväčším
projektom infraštruktúry v histórii zdravotníctva Nemeckej spolkovej republiky. Jedná sa
celkom o implementáciu riešenia pre 21 000 lekární, 123 000 praktikujúcich lekárov, 65 000
stomatológov, 2200 nemocníc a všetky zákonné a súkromné zdravotné poisťovne. Prvotná
implementácia pre účely testovania v každodennej praxi prebehla v regiónoch Bochum-Food,
Flensburg, Heilbronn, Ingolstadt, Löbau-Zittau, Trier a Wolfsburg.
Zdravotné poisťovne sú zodpovedné za vydávanie kariet poistencom (eGK), ďalej za príslušnú
PKI infraštruktúru a poskytovanie služby overenia poistného krytia. Profesijné asociácie sú
zodpovedné za vydávanie kariet profesionálom (lekári, zubári, lekárnici) a taktiež za príslušnú
PKI. Pre ostatných profesionálov je príslušná organizácia Gematik.
Kľúče/certifikáty sú používané pre autentifikáciu/autorizáciu a pre šifrovanie/dešifrovanie.
V princípe všetky údaje sú najprv podpísané kartou zdravotného profesionála (HBA/HPC) a
(pokiaľ sú uložené na centrálnom serveri) zašifrované kartou poistenca (eGK). Pre
infraštruktúrne a organizačné účely sú vydávane dodatočné karty s bezpečnostným modulom
(Secure Module Cards).
Dnes existujú a sú používané povinné a voliteľné aplikácie. Všetky povinné a niektoré voliteľné
aplikácie (napr. ak pacient potrebuje použiť niektorú z nich) majú vytvorený priestor (pamäť) na
karte poistenca (eGK).
•

•

Povinné aplikácie:
-

poistné krytie (Versichertenstammdaten), on-line/off-line použitie (napr. údaje sú
načítané zo serveru poisťovne a zapísané na kartu,

-

ePreskripcia (môže byť uložená buď off-line na kartu alebo neskôr on-line na centrálne
servre.

Voliteľné aplikácie:
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-

EDS (GER: Notfalldaten) / históriu predpísaných liekov (GER: Arneimitteldokumentation)
(iba off-line použitie, údaje sú uložené iba na kartu poistenca),

-

EHR (on-line),

-

eLetters medzi lekármi (on-line).

Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie nasledovných komunikačných a iných
štandardov:

4.2.8

•

Health Level Seven (HL7),

•

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport) je
štandard používaný v niektorých aplikáciách,

•

XML (Extensible Markup Language),

•

SOAP (Simple Object Access Protocol),

•

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Nórske kráľovstvo
Nórske kráľovstvo (Nórsko) je relatívne veľká a riedko osídlená krajina so 4,8 miliónmi
obyvateľov žijúcich na území s rozlohou 385 tisíc km2. Susednými štátmi sú Fínska republika,
Švédske kráľovstvo a Ruská federácia. Nórsko nie je členom Európskej únie. Na území Nórska
sa používa ako platidlo nórska Koruna.

4.2.8.1

Strategické riadenie a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Elektronizácia verejnej správy je relevantnou témou najmä pre riedke osídlenie krajiny
(v zdravotníctve je to najmä rozvoj tele-medicínskych služieb). Vytváranie stratégie
a podmienok pre realizáciu myšlienok elektronizácie zdravotníctva sú súčasťou projektu
elektronizácie verejnej sféry eNorge (eNorway). Zdravotnícke služby vo všeobecnosti sú
v Nórsku zabezpečované na troch úrovniach: národnej, regionálnej a lokálnej. Rovnako je
zodpovednosť za elektronické zdravotnícke služby rozdelená medzi jednotlivé inštitúcie.
Hlavným cieľom stratégie S@mspill 2007 (English name: Te@mwork 2007, stratégia pre roky
2004 - 2007) v oblasti zdravotníctva bolo rozšírenie národnej zdravotníckej siete a začlenenie
jednotlivých aktérov (medicínsky a zdravotnícky personál, autority, samospráva, pacienti atď.)
do tejto siete a podpora výmeny informácií medzi nimi. Národná zdravotnícka sieť zabezpečuje
spojenie nemocnice, veľkú časť všeobecných lekárov a iných poskytovateľov zdravotníckych
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služieb (lekárne, agentúry a pod.). Každý z piatich zdravotníckych regiónov má vlastnú sieť.
Každá samospráva má svoju vlastnú sieť, ktorá môže byť prepojená s národnou sieťou.
Na národnej úrovni existujú registre pokrývajúce rôzne aspekty zdravia nórskej populácie. Tieto
registre pokrývajú celú nórsku populáciu a obsahujú údaje za niekoľko dekád. Existuje
niekoľko zdravotníckych databáz obsahujúcich informácie o zdravotníckych výsledkoch a iné
informácie súvisiace so špecifickým liečením alebo diagnózami. Registre obsahujú citlivé
informácie o pacientoch a sú preto monitorované vládnym úradom Data Inspectorate (Úrad na
ochranu osobných údajov podľa zákona na ochranu osobných údajov z roku 2000).
Zákon o systéme uchovávajúcom osobné zdravotné údaje nadobudol platnosť 1. januára 2002.
V tejto oblasti nesie najvyššiu zodpovednosť nórsky inštitút verejného zdravia.
Existuje sedem zdravotníckych registrov:
•

Register príčin smrti (ENG: Cause of Death Register),

•

Nórsky register ochorení na rakovinu (ENG: Norwegian Cancer Register),

•

Nórsky register novorodencov (ENG: Medical Birth Register of Norway),

•

Nórsky systém pre dozor nad nákazlivými chorobami (ENG: Norwegian Surveillance System
for Communicable Diseases, MSIS),

•

Register ochorenia na tuberkulózu (ENG: Tuberculosis Register),

•

Register detského očkovania (ENG: Childhood Vaccination Register, SYSVAK),

•

Nórska databáza predpisov (ENG: Norwegian Prescription Database).

Nórske zdravotníctvo je súčasťou projektu tzv. Baltickej zdravotníckej siete, ktorej cieľom je
rozvoj elektronických zdravotníckych služieb v Dánsku, Estónsku, Litve, Nórsku a Švédsku.
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Približne 35% ročného štátneho rozpočtu je vynakladaných na zdravotnícku a sociálnu
starostlivosť.
Medzi rokmi 1995 až 2006 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo zo 7,9% na 8,7%
hrubého domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne
8995 miliónov eur, čo predstavovalo 2060 eur per capita. V roku 2006 dosiahli celkové výdavky
na zdravotníctvo približne 23 400 miliónov eur, čo predstavovalo 5000 eur per capita29. Nórsky
systém starostlivosti o zdravie tak patrí medzi najnákladnejšie s pomedzi analyzovaných krajín.

4.2.8.3

Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Najvyšším orgánom zodpovedným za zdravotníctvo Nórskeho kráľovstva je
Ministerstvo zdravotníctva a služieb starostlivosti (Ministry of Health and Care Services), ktoré
pripravuje legislatívny rámec a stratégie rozvoja elektronizácie zdravotníctva. Ďalšími
inštitúciami, ktoré sa podieľajú na organizácii zdravotníckej sféry sú:
•

Ministerstvo školstva (je zodpovedné za vzdelávanie zdravotníckeho personálu),

•

Ministerstvo práce a sociálnej inklúzie (má na zdravotníctvo nepriamy vplyv, nakoľko pod
jeho kompetenciu spadá National Insurance Administration, NIA),

•

NIA má na starosti NIS (National Insurance Scheme).

•

Regionálne zdravotnícke autority (Regional Health Authority),

Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi
v pomere na 100 000 obyvateľov nasledujúce parametre (2006):
•

1,51 nemocníc na 100 000 obyvateľov,

•

4,45 centier primárnej zdravotnej starostlivosti na 100 000 obyvateľov.

Ďalšími parametrami v pomere na 100 000 obyvateľov sú:
•

413,37 lôžok na 100 000 obyvateľov (celkom 36 659 lôžok),

•

75,58 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov (celkom 3509),

•

1571,31 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (celkom 72956).

Stratégia Te@mwork 2007 (S@mspill 2007) zdôrazňovala spoluprácu medzi zdravotníckymi
a sociálnymi službami. Jej cieľom bolo zapojiť, hlavných aktérov ako napríklad mestskú
samosprávu a lekárne, do procesu vytvárania prerekvizít pre konzistentnú starostlivosť. Dôraz
bol kladený najmä na zvýšenie zapojenia pacientov, lekární a mestskej samosprávy.
29

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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eHealth služby
•

EHR – Podľa Nórskej legislatívy je každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný
uchovávať vlastné záznamy, ktoré môžu byť i v digitálnej podobe. Taktiež je povinný
poskytovať informácie inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na základe princípu
„need-to-know“. Väčšina všeobecných lekárov využíva elektronický zdravotný záznam
(viac ako 80% všeobecných lekárov a špecialistov). Na začiatku boli používané ako
samostatný systém, avšak stále častejšie sa využívajú pre komunikáciu s nemocnicami,
laboratóriami, lekárňami a úradmi. V roku 2002 zaviedlo EHR do praxe približne 80 percent
nemocníc v Nórsku. Už na konci 80. rokov bol spustený projekt NORA, ktorý bol prvým
výskumným projektom v oblasti EHR, riadený Národným inštitútom verejného zdravia.
Medzi súčasné výskumné EHR projekty patria KVALIS a ELVIRA. Najdôležitejším
projektom zdravotníctva nórskej vlády je projekt zavedenia Elektronického záznamu
pacienta (ENG: EPR – Electronic Patient Record) v priebehu rokov 2004 až 2007. Projekt bol
realizovaný ako podprojekt projektu elektronickej spolupráce v sektore zdravotníctva
a sociálnych vecí (ENG: Electronic Cooperation in the Health and Social Sector). EHR systém
umožňuje generovať elektronický liekový predpis (ePreskripcia).

•

ePreskripcia (nórsky eResept) zahŕňa transfer elektronických predpisov od všeobecných
lekárov a nemocníc do lekární; databázu predpisov na zabezpečenie práva výberu lekárne;
elektronickú identifikáciu pacienta; upozornenia a pripomienky. ePreskripcia je spoluprácou
medzi Direktoriátom pre zdravie a sociálne veci (Directorate for Health and Social Affairs),
Národnou poisťovacou službou (National Insurance Service), Nórskou medicínskou
agentúrou (Norwegian Medicines Agency), Asociáciou lekární (Pharmacies Association),
Regionálne zdravotné podniky (Regional Health Enterprises), Asociácia lekárov (Doctors'
Association), a relevantné kompetenčné centrá. Tento eRecept je XML dokument, ktorý je
podpísaný elektronickým podpisom lekára. Dáta z predpisu sú uložené v elektronickom
zázname pacienta a zároveň z toho istého zdroja synchronizované s informáciami lekárne.
To zabezpečuje konzistentnosť dát a ich správnu interpretáciu pracovníkom lekárne. Dáta sú
prenášané v Národnej zdravotníckej sieti zašifrované. Pri výbere lieku v lekárni pacient
musí zadať svoje národné ID číslo. Lekárnik na základe neho zadá požiadavku a systém
vyhľadá elektronický recept. Bezpečnosť prístup k predpisu môže pacient sám zvýšiť, ak pri
jeho vydávaní požiada o dodatočnú autentifikáciu unikátnym bezpečnostným číslom. Toto
číslo musí potom zadať lekárnikovi pri vydávaní lieku. Elektronické predpisy môžu byť
refundovateľné alebo nerefundovateľné. Pri nerefundovateľných sa predpis zneplatní pri
vydaní lieku a nie je možné s ním ďalej operovať.

•

Portál – Prostredníctvom viacerých portálov sa v Nórsku poskytujú zdravotné informácie
odbornej, ale i širokej verejnosti. V prvom rade Nórska zdravotnícka knižnica (Norwegian
Health Library) umožňuje prístup k databáze medicínskych znalostí ako Cochrane a klinická
evidencia a medicínske publikácie. Ďalším je národný eGovernment informačný portál
pokrývajúci aj sektor zdravotníctva. V prvom rade obsahuje informácie o rodinnom
lekárovi, možnosť zmeniť lekára a možnosť pristúpiť k ePreskripcii. Rovnako sa pracuje na
vytvorení možnosti autentizácie na portál prostredníctvom. Ďalej existuje 5 zdravotníckych
portálov organizovaných okresmi a hlavný národný portál pre zdravotníckych profesionálov
(www: www.legeforeningen.no).
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Iné eHealth služby
•

eOdoslanie – Rozvoj elektronického výmenného lístku narastá, ale nie je zavedený ako
bežná činnosť v jednotlivých regiónoch. V každom regióne existuje minimálne pilotný
projekt. Najväčší nárast elektronických výmenných lístkov zaznamenali v nemocniciach.

•

PACS a Tele-medicína

•

-

Bolo plánované, že do roku 2005 budú mať všetky nemocnice rádiologické PACS
systémy, s dôrazom na výmenu obrázkov medzi nemocnicami cez Národnú
zdravotnícku sieť. Ročne sa v oblasti röntgenológie v Nórsku vykoná 3,2 milióna
röntgenologických vyšetrení. Približne 2,2 milióna vyšetrení za rok je digitálnych.
Takmer všetky Nórske nemocnice už získali systém PACS. Od polovice 90. rokov mali
všetky regionálne nemocnice možnosť zasielať urgentné CT prípady na zhodnotenie do
Univerzitnej kliniky. Od roku 2001 bola vytváraná Regionálna zdravotnícka sieť pre
uľahčenie prenosu obrazov a informácií medzi inštitúciami. Pôvod väčšiny pionierskych
škandinávskych projektov je na univerzite klinike v Tromsø.

-

Tele-rádiológia sa využíva pre konzultácie v prípade núdze, ako konziliárny názor a pre
konzultácie medzi nemocnicami a primárnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Tele-rádiológia je dnes nahrádzaná RIS/PACS komunikáciou. PACS je integrovaný do
RIS (Rádiologický informačný systém) a RIS je integrovaný do HIS (Zdravotný
informačný systém). Medicínske obrazy majú byť dostupné on-line, 24 hodín denne.
Výmena digitálnych obrazových informácií si vyžaduje širokopásmové spojenie. PACS
je v Nórsku významnou súčasťou Regionálnej a Národnej zdravotnej siete. Z dôvodu
ochrany citlivých pacientskych údajov sú dáta v úložisku logicky oddelené.

-

Medzi telemedicínske služby patrí v Nórsku napríklad videokonferencia v psychiatrii
alebo v onkológii. Cieľom je najmä zlepšiť služby špecialistov pre pacientov,
všeobecných lekárov a ostatných miestnych zdravotných pracovníkov či už počas
ústavnej alebo počas ambulantnej starostlivosti. Nórske centrum pre tele-medicínu (The
Norwegian Centre for Tele-medicine – NST) zastrešuje projekty a výskum v oblasti
telemedicíny. Zároveň vyvíja národný vzdelávací portál na internete nazvaný
“helseutdanning.no”. Cieľom je konsolidovať všetky internetové kurzy a vzdelávacie
aktivity o zdravotníctve. Do tohto portálu ma byť zahrnutá i videokonferencia.

-

V oblasti dermatológie je poskytovaná služba konzultácie so špecialistom
prostredníctvom videokonferencie pre všeobecného lekára spolu s pacientom.
V urgentnej medicíne sa využíva tele-medicínska diagnostika prostredníctvom pred
nemocničného echo-kardiogramu (EKG). Podobne je tele-medicínska diagnostika
využívaná u diabetikov. Súvisiaca služba umožňuje transfer výsledkov hladiny cukru
v krvi u detských diabetikov cez mobilný telefón. Tele-patológia je využívaná ako
vzdialená diagnostická podpora pre nemocnice bez dostatočných kapacít. K ďalším telemedicínskym aplikáciám patrí výmena nahrávok, obrázkov a videí medzi všeobecným
lekárom a špecialistom.

Elektronická výmena informácií:
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KITH vyvinulo štandardy pre asi 30 druhov správ, ako napríklad žiadosť o medicínske
služby, odpoveď na túto žiadosť, správy centrálnej autorite, prenos EHR záznamov,
referenčné listy atď.

•

Prepúšťacie správy (care summaries)

•

Fórum pre pacientov (Forum for patients)

•

eObjednávanie (eBooking)

•

Zdravotné informácie na webe (Web-based health information)

Entity začlenené do eHealth systému
•

Pacienti.

•

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

•

Lekárne.

•

Ministerstvo zdravotníctva.

•

Regionálne zdravotnícke autority (ENG: Regional Health Authority).

•

NIA (ENG: National Insurance Administration, SVK: Národná poisťovacia agentúra).

•

Nórska registračná autorita pre zdravotnícky personál (ENG: Norwegian Registration
Authority for Health Personnel, SAFH) zodpovedná za registráciu a autorizáciu
medicínskych pracovníkov).

•

Nórske centrum pre zdravotníctvo a informatiku KITH (NOR: Kompetansesenter for IKT i
helse- og sosialsektoren AS, ENG: Norwegian Centre for Informatics in Health and Social
Care) bolo založené v roku 1990. Jeho vlastníkom je Ministerstvo zdravotníctva a služieb
starostlivosti (70%), Ministerstvo práce a sociálnej inklúzie (10,5%) a Asociácia samospráv
(19,5%). Hlavnou úlohou spoločnosti je zavádzanie informačných technológií do
zdravotných a sociálnych služieb pre zvýšenie ich efektivity. Tiež je zodpovedná za
vypracovanie a zavádzanie štandardov, terminológie a kódovacích systémov.

•

Nórske centrum pre tele-medicínu (ENG: Norwegian Centre for Telemedicine, NST) je
súčasťou Univerzitnej nemocnice v Tromsø. Jej hlavnou náplňou je výskum, vývoj,
konzultácie a implementácia v oblasti telemedicíny.

•

Národné centrum pre núdzovú komunikáciu v zdravotníctve (NOR: Nasjonalt
kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, KoKom, ENG: National
Centre on Emergency Communication in Health,) je národné centrum, ktoré plní funkciu
poradného orgánu pre orgány štátnej správy na lokálnej i národnej úrovni. Centrum bolo
zriadené v roku 1997 Ministerstvom sociálnych vecí a zdravia.
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NSEP (Nórske centrum pre EHR) bolo zriadené v roku 2003 Nórskou výskumnou radou
(Research Council of Norway, NFR). NSEP má mať poprednú úlohu v oblasti IKT
a eHealth programoch. Ide o výskumné centrum pre systémy EHR (ENG: Electronic Health
Record, elektronický zdravotný záznam) pod správou Nórskej univerzity vedy a technológií
v Trondheime, podporované Nórskou radou pre výskum (ENG: Research Council of Norway)
a jeho náplňou je multidisciplinárny výskum a vzdelávanie v oblasti EHR systémov.

Infraštruktúra
Služby spojené s certifikátom v prípade prístupu k zdravotným záznamom:
•

Autentifikácia,

•

Elektronický podpis (nepopierateľnosť),

•

Potvrdenie o zašifrovaných informáciách.

NIA v mene Ministerstva zdravotníctva podpísalo rámcovú zmluvu o certifikačných službách
a službách digitálneho podpisu (PKI služby) v oblasti zdravotných služieb.
Rikstrygdeverket (SVK: Národná poisťovacia službaENG: National Insurance Service) zahájila
celonárodné nasadenie elektronické podpisu založeného na PKI pre sektor zdravotníctva.

Obrázok 22 – Nórska eHealth infraštruktúra založená na XML, ebXML a PKI (Trygdeetaten Case Study, Pim van der
Eijk, OASIS, www: www.oasis-open.org)

Národná zdravotnícka sieť (ENG: National Health Network, NHN) umožňuje bezpečnú výmenu
informácií medzi sociálnym a zdravotníckym sektorom. Sieť je zabezpečená viacerými
bezpečnostnými opatreniami a mechanizmami. Víziou je, aby Národná zdravotnícka sieť (ENG:
National Health Netwrok, NHN) prispela k vysokokvalitným a koherentným zdravotným
a sociálnym službám a aby sa stala sektorovou sieťou pre efektívnu spoluprácu medzi rôznymi
službami. Cieľmi NHN je podpora výmeny informácií a poskytovanie profesionálnej podpory,
zdravotníckych a administratívnych služieb pridruženým organizáciám. V súčasnosti sú všetky
verejné nemocnice pripojené do NHN. Veľké množstvo všeobecných lekárov je tiež
pripojených do siete NHN. Zámerom je, aby boli pripojení všetci lekári (existujú však
regionálne rozdiely v miere pripojenia). Naďalej sa pracuje na pripojení napríklad lekárnikov
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a ošetrovateľských zariadení. Všetci všeobecní lekári dnes používajú elektronické záznamy
pacienta. Vo všeobecnosti zdravotnícke podniky (a ošetrovateľské domy) nie sú tak ďaleko ako
všeobecní lekári pri zavádzaní EHR. Prechod z papierových pacientskych záznamov na
elektronické aplikácie nie je často ukončený. Výsledkom je, že väčšina zdravotníckych
podnikov má určitý druh hybridnej aplikácie, v ktorej naďalej existujú papierové pacientske
záznamy, s elektronickými aplikáciami obsahujúcimi iba časť informácií zo záznamu pacienta.
Všetky záujmové skupiny v zdravotníckom sektore môžu byť pripojené k Národnej
zdravotníckej sieti a tak zdieľať informácie medzi sebou. Pacienti, administratívne, pedagogické
a technické podporné systémy, rovnako ako ďalšie entity môžu byť k sieti pripojené na základe
špeciálneho povolenia.
Bezpečnosť siete je vybudovaná na troch úrovniach:
•

Siete sú prepojené prostredníctvom Internetu šifrovanými VPN tunelmi (ENG: Virtual Private
Network) do centrálneho spojovacieho bodu (HUB or router complex).

•

Pripojenie do centrálneho bodu nedovoľuje prístup pokiaľ nebola podpísaná dohoda medzi
vlastníkmi sietí. V centrálnom spojovacom bode je zriadený webový systém pre riadenie
nadväzovania a ukončenia spojení.

•

Prístup k akejkoľvek aplikácii alebo web službe v sieti je riadený pomocou ID používateľa
a hesla alebo pomocou PKI riešenia.

Technické spojenia sietí sú:
•

NHN dodá oficiálnu RIPE IP adresu účastníkom. Tým je zachovaná lokálna IP štruktúra.

•

Centrálny spojovací bod sa prispôsobí lokálnej sieti, čo umožňuje použitie existujúcich
firewallov a smerovačov.

Sieť je schopná spravovať nasledovné druhy komunikácie:
•

Web-references, e.g. to radiology service reports and laboratory entries.

•

EDI mail.

•

WEB services based on SOAP and other standard Internet protocols.

•

Telemedicine collaboration services.

•

Videoconference.
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Obrázok 23 – Architektúra nórskej eHealth infraštruktúry (Národná zdravotnícka sieť, NHN), zdroj: www.oasisopen.org/casestudies/Trygdeetaten-A4.pdf

V súčasnosti využívajú novú architektúru štyri aplikácie:
•

Zdravotnícky certifikát – Viac ako 900 všeobecných lekárov v 350 inštitúciách (celkovo
z 1850 inštitúcií) používalo túto aplikáciu založenú na ebXML, pokrývajúcu prístup k 20%
z celkových 3,5 milióna zdravotných záznamov v roku 2006. Rozvoj je závislý od rozšírenia
možností komunikácie produktov určených pre zdravotníkov umožňujúcich pripojenie k
eHealth infraštruktúre.

•

Žiadosť o platbu od všeobecného lekára do Národnej poisťovacej správy NIA (ENG: National
Insurance Administration). V roku 2006 bola táto aplikácia využívaná 500 lekármi v 200
ordináciách.

•

Žiadosť o platbu od lekární do NIA. Všetky lekárne v Nórsku využívajú túto aplikáciu a
transakcie prostredníctvom tejto aplikácie dosahujú ročne 10 miliárd nórskych korún
(ekvivalent 1,2 miliardy eur).

•

EHIC (SVK: Európska karta zdravotného poistenia, ENG: European Health Insurance Card) je
európskou kartou pre obyvateľov Európskej únie, Európskej ekonomické zóny
a Švajčiarska, cestujúcich alebo zdržiavajúcich sa na území Európskej únie, Európskej
ekonomickej zóny alebo Švajčiarska, ktorá indikuje či sú oprávnení prijímať zdravotnú
starostlivosť v prípade ochorenia alebo nehody. Proces objednávky medzi NIA
a vydavateľom karty využíva ebXML správy. Bolo vydaných minimálne dva milióny kariet
pomocou tejto aplikácie.

Na nasledujúcom obrázku je uvedená základná infraštruktúra a funkčná schéma prístupu k EHR
dátam a elektronickému predpisu liekov.
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Obrázok 24 – Funkčná schéma prístupu k EHR dátam a elektronickému predpisu liekov (www: www.buypass.no)

Štandardy
Národný EHR štandard bol vydaný v roku 2001. Pokrýva najmä otázky architektúry, archivácie
a bezpečnosti. Štandard a naň naviazané špecifikácie sú vytvorené KITH. Nová verzia bola
vydaná v roku 2005. Regionálne zdravotnícke autority taktiež vyvíjajú špecifikácie, avšak
základom je národný štandard. KTIH a NSEP (Nórske centrum pre EHR) na Univerzite v
Trondheime (NTNU) sú hlavnými aktérmi procesu.
Od začiatku bola nórska eHealth infraštruktúra založená na princípe použitia otvorených
štandardov (open standards):

4.2.9

•

ebXML Messaging, medzinárodný štandard pre bezpečné a spoľahlivé zasielanie správ,

•

EDIFACT a XML pre definovanie biznis typov dokumentov,

•

Internet Protocol pre NHN (National Health Network).

Talianska republika
Talianska republika (Taliansko) je jednou zo zakladajúcich krajín EÚ a ES (člen od 25.3. 1957)
s 59,6 miliónmi obyvateľov žijúcich na území s rozlohou 301 tisíc km2. Susednými štátmi sú
Francúzska republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Švajčiarska konfederácia
a mestské štáty San Maríno a Vatikán. Na území Talianska sa používa jednotná mena Euro.
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Strategické riadenie a eGovernment
V nasledujúcom popise stavu eHealth v Taliansku je prevažne popísaný stav v Lombardskom
regióne, ktorý je jedným z najprogresívnejších v rámci Talianska. Markantné regionálne
rozdiely v rozvoji eHealth služieb sú spôsobené veľkou nezávislosťou a právomocami regiónov.
Talianska samospráva je charakteristická silnou pozíciou regiónov s vlastnou legislatívnou
kompetenciou a veľkými právomocami.
Vzťah eHealth a eGovernmentu
V Lombardskom regióne je CRS – SISS projekt jedným z najdôležitejších eGovernment
projektov v zdravotníctve. Základným cieľom projektu je vytvorenie extranetu pre zdravotné
služby, ktorý by spájal obyvateľov, organizácie, sociálne a zdravotnícke služby a profesionálov.
Projekt je spojením dvoch sub-projektov. Cieľom prvého je vytvorenie zdravotnícko-sociálnej
siete (projekt SISS, ENG:: Health Care Information System, IT: Sistema Informativo SocioSanitario). Cieľom druhého je zavedenie smart kariet, ktoré umožňujú prístup do tejto siete
(projekt CRS, ENG: Regional Services Card, IT: Carta Regionale dei Servizi).
Systém starostlivosti o zdravie
V Taliansku existujú výrazné ekonomické a hospodárske rozdiely medzi severnou a južnou
časťou. Taktiež sa vyznačuje nestálou a rýchlo sa meniacou politickou situáciou a vládou. Toto
má samozrejme vplyv na implementáciu eHealth služieb ako aj iných služieb.
Taliansko má „národné zdravotné služby“. V roku 1970 malo Taliansko cca 100 rôznych
zdravotných poisťovní, ktoré boli zrušené v roku 1978. V tom čase boli uvedené talianske
národné zdravotné služby SSN (IT: Servicio Sanitaris Nazionale), ktoré zahŕňali všetkých
občanov. Bezplatné výhody a služby boli dostupné zadarmo. Pôvodná myšlienka bola
predstaviť SSN za účelom vytvorenia unikátnej ponuky služieb, aby sa znížili náklady a znížili
sa rozdiely medzi Severnou a Južnou časťou Talianska. Tento plán sa však nepodarilo naplniť.
SSN prešlo od svojho vzniku už štyrmi reformami.
Základný princíp je v tom, že zdravotníctvo by malo byť právom každého občana. Nie je to len
základným právom každého človeka, je taktiež považované za verejný záujem štátu a je
chránené pomocou SSN. Všetci občania (registrovaní v SSN) sú oprávnení dostať zdravotnú
starostlivosť. Každý musí byť ošetrený rovnako dôstojne, bez ohľadu na sociálne postavenie a
každý človek v núdzi musí dostať zdravotnícke ošetrenie.
Všeobecné pravidlá zdravotných služieb:
•

vytvorenie moderného zdravotného povedomia u všetkých občanov,

•

prevencia chorôb a priemyselných nehôd; bezpečnosť pri práci,

•

diagnóza a ošetrenie chorôb, rehabilitácie,
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•

potravinová hygiena,

•

ochrana proti chorobám týkajúcich sa chovu dobytka,

•

ďalšie vzdelanie súvisiace s výkonom práce pre zamestnaných ľudí v zdravotnom sektore,

•

ochrana matky a dieťaťa.

Od 30. novembra 1998 došlo k zmene, k vynúteniu dôležitých zmien služieb zdravotnej
starostlivosti. Zdravotný systém sa stal federalistickým. Regióny sa stali zodpovednými za
riadenie a organizáciu a samospráva získala silnejšie postavenie.
Existujú tri úrovne organizácie zdravotného systému v Taliansku:
•

Národná (jeho inštitúciou je ministerstvo zdravotníctva, ktoré je zodpovedné za
zdravotnícky plán),

•

Regionálna (regionálna vláda zahŕňa riešenie ako distribuovať finančné zdroje do lokálnych
zdravotných jednotiek alebo nemocníc a má kontrolnú funkciu v súvislosti s efektivitou,
kvalitou a poskytnutím služieb prostredníctvom verejných a súkromných zdravotných
organizácií).

•

Lokálna (jeho inštitúciami sú najmä verejné a súkromné nemocnice).

Rodinní lekári sú zodpovední za primárnu starostlivosť a za odporučenie pacienta
k špecialistovi, ak je to potrebné. Pracujú buď na ambulantných oddeleniach USL (IT: Unita
Sanitarie Lokale) alebo ASL (IT: Aziende Sanitarie Lokale) alebo pracujú na živnosť a sú
zmluvne viazaní s USL. Ak chce pacient navštíviť špecialistu, väčšinou musí zaplatiť poplatok.
Výška poplatku (medzi 13 až 36 EUR) je stanovená jednotlivými regiónmi. Špecialisti pracujú
buď vo verejných nemocniciach alebo pracujú na živnosť. Niektorí z nich majú súkromné
pracovne, ale v takomto prípade zdravotné poisťovne nehradia ich náklady.
Väčšina nemocníc je prevádzkovaných USL. Existujú aj súkromné nemocnice, ktoré sú viazané
s národnými zdravotnými službami zmluvou. USL nemocnice sú financované peniazmi USL.
Zmluvné nemocnice dostávajú ich platby na základe každoročnej dohody o ich denných
sadzbách.
Dodávanie liekov patrí do oblasti kompetencií regiónov. Lieky sú delené na 4 rôzne typy: silné
lieky pre liečbu chronických ochorení, lieky s terapeutickými účinkami, lieky ponúkané
nemocnicou a lieky, ktoré nepatria do prvých dvoch kategórií. Náklady na lieky sú relatívne
vysoké, ak ich porovnávame s ostatnými európskymi krajinami. Taliansko, spolu s
Francúzskom, vykazujú najväčšie výdavky na lieky spomedzi európskych krajín.

4.2.9.2

Financovanie systému starostlivosti o zdravie
V Taliansku iba 37,5% nákladov na zdravotnú starostlivosť pochádza z verejných zdrojov. Na
zdravotníctvo je vynakladaných 10-35% národných daní, zvyšných 65-90% pochádza z daní
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vyberaných regionálnou samosprávou. Približne 40% celkových financií pochádza zo
zdravotného poistenia, ktoré platia zamestnávatelia, zvyšok tvoria priame úhrady pacientov.
Funkcia Štátneho zdravotníckeho fondu (FSN) sa oslabuje a postupne má byť zrušený,
zodpovednosť za financovanie zdravotníctva sa stále viac presúvaná na regióny.
Medzi rokmi 1995 až 2006 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo zo 7,3% na 9,0%
hrubého domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne
62 860 miliónov eur, čo predstavovalo 1100 eur per capita. V roku 2006 dosiahli celkové
výdavky na zdravotníctvo približne 133 200 miliónov eur, čo predstavovalo 2259 eur per
capita30.

4.2.9.3

Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Existujú tri úrovne organizácie. Národná, regionálna a lokálna.
Celá organizácia je decentralizovaná. Regionálna vláda je zodpovedná za plánovanie,
financovanie, kontrolu a dohľad. Parlament rozhoduje o rámci systému starostlivosti o zdravie
SSN. Rámec poskytovania starostlivosti je vymedzený zákonom č. 833 z roku 1978.
Detail jednotlivých úrovní:
•

Národná (centrálna) úroveň – Zodpovednou inštitúciou na tejto úrovni je Ministerstvo
zdravotníctva. Je zodpovedné za ciele SSN (zdravotnícky plán). Ministerstvo zdravotníctva
využívalo finančné zdroje zo Štátneho zdravotného fondu (IT: Sanita Nazionale fond, FSN)
pre iné úrovne do roku 2004, kedy bol takýto postup zrušený. Regióny majú do roku 2013
postupne získať autonómiu. Na národnej úrovni bol zriadený solidárny fond pre
kompenzovanie rozdielov slabších regiónov. Ďalšou úlohou ministerstva je kontrola trhu
a výskumu liekov. Taktiež koordinuje Inštitút IRCCS (IT: Instituti di Rivovero e Cura a
Carattere Scientifico) – spolupráca 16 verejných a súkromných nemocníc zameraných na
výskum. Inou oblasťou zodpovednosti sú národné programy prevencie (napr. informácie o
vakcinácii).

•

Regionálna úroveň – Regionálna vláda vypracováva regionálny zdravotnícky plán každé 3
roky. Obsahuje plán financovania a prerozdelenia finančných prostriedkov lokálnym
poskytovateľom starostlivosti alebo nemocniciam. Tí sa prispôsobujú lokálnym
zdravotníckym plánom (IT: Unita Sanitarie Lokale, USL). Regionálna vláda taktiež vykonáva
kontrolnú úlohu s ohľadom na efektívnosť, kvalitu a zabezpečenie služieb verejnými
a súkromnými zdravotníckymi organizáciami. Taktiež regionálne vlády disponujú
legislatívnou kompetenciou pre niektoré oblasti.

•

Lokálna úroveň – Na lokálnej úrovni rôzne USL (IT: Unita Sanitarie Lokale alebo ASL –
Aziende Sanitarie Lokale). Existuje približne 200 USL a do každého z nich je zahrnutých
približne 50 000 – 200 000 obyvateľov. USL sú samosprávne a ich prezident je volený
mestskou samosprávou. Každý obyvateľ musí byť registrovaný v USL podľa trvalého
bydliska. Pri registrácii každý dostane „zdravotnú kartu“ (t.j. kartu poistenca), ktorá

30

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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umožňuje slobodne si vybrať všeobecného lekára (medico die base – lekár ako primárna
kontaktná osoba). Karta rovnako umožňuje získať garantované výnimky na základe
špecifických ochorení.
Ďalšie aspekty štruktúry systému starostlivosti o zdravie:
•

Peňažné dávky/nemocenské – Sú vyplácané iba pracujúcim (zamestnanci dostávajú zákonnú
náhradu mzdy vypočítanú z 3 mesačného minima). Aby bolo možné získať nemocenské
dávky, je potrebné lekárom osvedčené preukázanie neschopnosti pracovať. Maximálna
dĺžka poberania je 6 mesiacov. Pacient prijíma 50% z hrubého príjmu medzi 1 a 20 dňom
a od 21 dňa dostáva dve tretiny hrubého príjmu.

•

Nepeňažné benefity – Všetci občania sú oprávnení prijímať nepeňažné benefity. Poistenec si
môže vybrať všeobecného lekára (IT: medico di base). U bežných služieb poskytovaných
v štátnych zdravotníckych centrách a u lekárov hradených zo zákonného zdravotného
poistenia nie sú vyberané žiadne ďalšie poplatky. Avšak dodatočné platby sú vyžadované
pre mnohé druhy liečiv ako aj pre služby lekárov špecialistov, najmä pre:

•

-

služby v súvislosti s farmaceutickou liečbou,

-

služby poskytované špecialistom,

-

služby pre čiastočné nemocničné liečenie, pre analýzy/vyšetrenia,

-

služby v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou,

-

služby, ktoré zahŕňajú rehabilitáciu mimo nemocnice.

Náklady na zubnú starostlivosť nie sú kryté, sú hradené pacientom v plnej výške.

eHealth služby (národná úroveň)
•

EHR

eHealth služby (Lombardský región)
•

EHR

•

ePreskripcia

•

EDS

•

Portál
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Iné eHealth služby
•

eRefferals,

•

Citizen Information,

•

Objednávanie,

•

Hospital check out documents,

•

Emergency room refferals,

•

Emergency data management,

•

Central table for coding hc services,

•

Central administrative database.

Entity začlenené do eHealth systému
•

Pacienti,

•

Zdravotnícki profesionáli,

•

Zdravotné a sociálne zariadenia, ktoré preberajú zodpovednosť za zdravotnícku starostlivosť
o pacienta. Medzi ich právomoci patrí prezeranie archívu zdravotných záznamov pacienta,
predpisovať lieky, objednávať vyšetrenia a návštevy u lekára, pridávanie správ a záznamov
z hospitalizácie,

•

Lekárne,

•

Lokálna zdravotnícka agentúra (ENG: The Local Health Agency, IT: L 'Azienda Sanitaria
Locale) je zodpovedná za manažment vydávania, zrušenie a obnovu CRS (ENG: Citizen
Smart Card – Karta občana) kariet,

•

Spoločnosti: IT Telecom Srl a Actalis Spa, akreditovaní vydavatelia certifikátov pre projekt
CRS v Lombardskom regióne,

•

LISIT (IT: Lombardia Integrata Servizi Infotelematici per il Territorio, ENG: Lombardia
Territorial Integrated Infotelematics Services) SpA poskytuje certifikačné služby pre karty
profesionálov,
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Obrázok 25 – Štruktúra siete SISS (www: www.inco-health.org)

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti momentálne potrebujú rozpoznávať pacientov pomocou
čipovej karty, vrátane lekární a zariadení pracujúcich s ambulantnými pacientmi (napr.
rádiológia, laboratória). V niektorých krajoch je identifikácia cez čipovú kartu využitá aj pri
prijatí do nemocnice. V budúcnosti by mali byť čipové karty využité pri všetkých službách.
Všeobecní lekári používajú čipovú kartu na identifikovanie pacienta a vloženie dát do predpisu.
Pacienti využívajú čipovú kartu na svoju identifikáciu predtým ako im bude poskytnutá nejaká
služba alebo úkon (napr. lieky alebo ambulantné úkony).
Poisťovne momentálne nie sú priamo zainteresované.
Infraštruktúra
Projekt SISS (Lombardský región) sa nesnaží vytvárať nové aplikácie, ktoré by boli spoločné
pre všetkých používateľov siete, ale snaží sa o integráciu už existujúcich aplikácií. Dôležitou
úlohou je ochrana dát, ktoré prostredníctvom týchto aplikácií vstupujú do siete. Dôležitým
cieľom je zavádzanie elektronického podpisu a používanie elektronických dokumentov. Prístup
do databáz SISS siete je založený na rolách.
Do siete SISS je zapojených viac ako 80% lekárov, a viac ako 75% lekárov prostredníctvom
siete vydáva predpisy. Do siete SISS sú pripojené všetky lekárne.
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Služby, ktoré sú dostupné on-line sú prevádzkované regionálnou samosprávou, lokálnymi
zdravotníckymi a sociálnymi autoritami a verejnými administratívnymi inštitúciami.
Databázy SISS (IT: Sistema Informativo Socio Sanitario) obsahujú údaje o obyvateľoch, ich
ošetrujúcich lekároch, zdravotnícke záznamy, predpisy, archív zdravotníckych úkonov,
predpisov, vyšetrení a výsledkov, históriu, hospitalizácie a pod. Je tiež uchovávaná informácia,
kto s dátami narábal, resp. k nim pristupoval.

Obrázok 26 – Model integrácie aplikácií (www: www.inco-health.org)

Systém NSIS – Nový informačný systém pre zdravotnú starostlivosť (ENG: New Healthcare
Information System) – je navrhnutý tak, aby mapoval každú udalosť na štyroch základných
úrovniach:
•

Predpisujúci: doktor, ktorý predpíše zdravotnú starostlivosť

•

Služba: mapovaná udalosť (zdravotná starostlivosť)

•

Poskytovateľ: ambulancia/ zariadenie poskytujúce danú službu/úkon

•

Občan: pacient, ktorému bola poskytnutá služba/úkon, identifikovaný pomocou čipovej
karty

Pre každú úroveň existuje kompletný depozitár. Jeho vybudovanie a priebežná aktualizácia je
kritická pre celý systém od počiatočnej fázy (prvá analýza administratívnych dát pre monitoring
spotreby finančných a iných zdrojov) až po vybudovanie EPR a systému na podporu
ambulantného rozhodovania.
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Obrázok 27 – Základné informačné toky(zdroj: KPMG Italy)

Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie nasledovných komunikačných a iných
štandardov:

4.2.10

•

Health Level Seven (HL7),

•

XML (Extensible Markup Language),

•

ISO/IEC7816-1-2.

Slovinská republika
Slovinská republika (Slovinsko) je stredoeurópsky štát s 2 miliónmi obyvateľov žijúcich na
území s rozlohou 22 tisíc km2. Susednými štátmi sú Talianska republika, Rakúska republika,
Maďarská republika a Chorvátska republika. Medzi členské štáty Európskej Únie sa Slovinská
republika zaradila v roku 2004 a od 1. januára 2007 je členom Európskej menovej únie.
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4.2.10.1 Strategické riadenie a eGovernment
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Najvyššou rozhodovacou autoritou pre projekty v oblasti eGovernmentu je (SI: Ministrstvo za
javno upravo, ENG: Ministry of Public Administration), ktoré je zodpovedné za koordináciu
a implementáciu eGovernmentu v Slovinskej republike. Na tento účel bola zriadená
eGovernment pracovná skupina pozostávajúca zo zástupcov jednotlivých ministerstiev a ich
organizačných zložiek, ktoré majú na starosti elektronické služby a ich infraštruktúru ako súčasť
akčného plánu eGovernmentu (ENG: eGovernment Action Plan).
V kontexte eHealth služieb bol v Slovinskej republike od roku 1995 budovaný informačný
systém založený na používaní elektronických kariet (ENG: Electronic Health Card System). Po
pilotnej prevádzke, v roku 1998, dosiahol Electronic Health Card System 1.októbra 2000
celoštátne pokrytie. Slovinská republika bola jedna z prvých európskych krajín, ktorá
implementovala Electronic Health Card System na celonárodnej úrovni.
Na zabezpečenie identifikácie v prostredí eHealth služieb sa používajú dva typy kariet:
•

HIC (ENG: Health insurance card) – karty poistencov / pacientov,

•

HPC (ENG: Health professional card) – elektronické karty zdravotníckych profesionálov.

Systém starostlivosti o zdravie
Legislatívne je garantovaná zdravotná starostlivosť všetkým obyvateľom na celom území
Slovinskej republiky v systéme verejnej zdravotnej starostlivosti, založenom na princípe
solidárnosti.

4.2.10.2 Financovanie systému starostlivosti o zdravie
Služby verejného zdravotníctva sú financované z daní, na základe povinného zdravotného
poistenia obyvateľov, ktorých výber zabezpečuje Národná zdravotná poisťovňa (SI: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenie, ENG: Health Insurance Institute of Slovenia).
Štruktúra finančných prostriedkov vynakladaných na zdravotnú starostlivosť predstavuje 79,7%
z verejných zdrojov (z toho 74,9% pochádza zo zdravotného poistenia a 4,8 % zo štátneho
rozpočtu a z rozpočtov samosprávnych celkov) a 20,3% zo súkromných zdrojov.
Hlavná časť súkromných zdrojov pochádzajúcich z dobrovoľného zdravotného pripoistenia
pochádza z poisťovní Adriatic Slovenica, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica a Vzajemna
zdravstvena zavarovalnica, čo predstavuje spolu 12,3%.
Medzi rokmi 1996 až 2006 narástol objem finančných prostriedkov vynakladaných na
zdravotníctvo zo 7,8% na 8,35% hrubého domáceho produktu. V roku 1996 dosiahli celkové
výdavky na zdravotníctvo približne 1275 miliónov eur, čo predstavovalo 640 eur per capita.
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V roku 2006 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne 2460 miliónov eur, čo
predstavovalo 1230 eur per capita31.

4.2.10.3 Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Systém zdravotnej starostlivosti Slovinskej republiky je riadený Ministerstvom zdravotníctva (SI:
Ministrstvo za zdravje, ENG: Ministry of Health, WWW: www.mz.gov.si) a poskytovaný
v celonárodnej sieti zdravotníckych zariadení. Ďalšími významnými inštitúciami, podieľajúcimi
sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sú:
•

Inštitút verejného zdravia Slovinskej republiky (SI: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, ENG: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, WWW: www.ivz.si) –
jeho hlavnou úlohou je definovať strategické ciele v oblasti verejného zdravotníctva
a riešenie organizačných vzťahov s regionálnymi inštitúciami.

•

Národná zdravotná poisťovňa (SI: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenie,
Insurance Institute of Slovenia, WWW: www.zzzs.si).

•

Asociácia Medicínskej informatiky Slovinskej republiky (SI: SDMI - Slovensko društvo za
medicinsko informatiko, ENG: SIMIA - Slovenian Medical Informatics Association, WWW:
www.sdmi.si) – aktívne spolupracuje na projektoch v oblasti eHealth, elektronický záznam
pacienta.

•

Slovinská lekárnická komora (ENG: Chamber of Pharmacology of Slovenia).

•

Slovinská komora laboratornej medicíny (ENG: Chamber of Laboratory Medicine of
Slovenia).

•

Slovinská lekárska komora (ENG: Chamber of Physicians of Slovenia).

•

Asociácia inštitúcií primárnej starostlivosti Slovinskej republiky (ENG: Association of
Primary Care Institutions of Slovenia).

•

Asociácia zdravotných sestier a zdravotníckych technikov Slovinskej republiky (ENG:
Association of Societies of Medical Nurses and Medical Technicions od Slovenia).

•

Slovinská asociácia fyzioterapeutov (ENG: Association of Physiotherapists of Slovenia).

•

Združenie Slovinských Dermatovenerológov (ENG: Slovenian Medical Society).

ENG:

Health

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné rozdeliť do dvoch základných skupín
a to nemocnice a centrá primárnej zdravotnej starostlivosti. Slovinská republika disponuje
sieťou 29 nemocníc (2006) a 64 centrami primárnej zdravotnej starostlivosti (2006).

31

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi
v pomere na 100 000 obyvateľov (2006) nasledujúce parametre:
•

1,44 nemocníc na 100 000 obyvateľov,

•

3,19 centier primárnej zdravotnej starostlivosti na 100 000 obyvateľov.

Ďalšími parametrami v pomere na 100 000 obyvateľov sú:
•

476,32 lôžok na 100 000 obyvateľov (celkom 9 567 lôžok),

•

48,67 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov (celkom 974) (2005),

•

752,43 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (celkom 15 057).

eHealth služby
•

EHR

•

ePreskripcia – zatiaľ iba ako pilot

•

Portál:
-

State Portal of the Republic of Slovenia (WWW: http://e-uprava.gov.si),

-

Health Insurance Institute of Slovenia (WWW: www.zzzs.si),

-

SIMIA - Slovenian Medical Informatics Association (WWW: www.simia.org),

-

Public portal – medical information, healthcare services (WWW: http://med.over.net),

-

Public portal – medical information, healthcare services (WWW: http://ordinacija.net),

-

Public
portal
–
medical
http://www.infomed21.com).

information,

healthcare

services

(WWW:

Iné eHealth služby
•

Telemedicínske aplikácie – Prvá implementácia riešenia založeného na PACS systéme
prebehla v roku 2005 v IZOLA General Hospital. Následne v rokoch 2005-2006 boli
implementované v Jelenice General Hospital a Ljubljana Oncology Institute. V súčasnosti je
PACS systém implementovaný v nemocniciach (Izola, Jesenice, Golnik, Oncological
Institute and Ptuj) a ambulantných pracoviskách (Ljubljana, Postojna). Medzi týmito
subjektmi bude v roku 2008 dobudovaná Slovinská tele-rádiologická sieť (Slovenian
teleradiology network). Zatiaľ však neexistuje dohoda na vládnej úrovni, akým spôsobom
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bude zabezpečená komunikačná infraštruktúra siete. Cieľom vybudovania tejto siete je
zabezpečiť 24 hod. dostupnosť služby tele-rádiologie (projekt: radiologist-at-home).

Obrázok 28 – Riešenie tele-radiologickej siete (Ministerstvo zdravotníctva Slovinskej republiky, Implementation of
teleradiology and telemedicine in Slovenia, publikovaný dokument – eHealth activities in Slovenia)

•

Transferring of images:
-

Rádiologické PACS systémy,

-

EHR archív.

•

e-Birth projekt – Základom je prepojenie a elektronická komunikácia medzi informačnými
systémami nemocníc a národnými registrami CRP a RCS (CRP – Central register of
citizens, RCS – Register of civil status).

•

eReferrals.

•

eDocument a eForm.

•

eSignature.

•

Medication a Medical Technical Aids.
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Network of self service terminals (SST) – information kiosk (Card updates, ordering health
insurance convention certificates, healthy life-style information)

V Slovinsku sú na elektronickej karte poistenca uložené nasledovné údaje:
•

Osobné údaje poistenej osoby/držiteľa karty,

•

Informácie o povinnom zdravotnom poistení držiteľa,

•

Informácie o doplnkovom zdravotnom poistení držiteľa,

•

Zvolený všeobecný lekár,

•

Predpísané lieky a zdravotné pomôcky.

Entity začlenené do eHealth systému
•

pacienti,

•

zdravotnícki profesionáli (SGP- Selected General Physician),

•

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu),

•

lekárne (ePreskripcia, úhrada liekov),

•

laboratóriá,

•

HIIS - Health Insurance Institute of Slovenia (CHIC - Compulsory Health Insurance
Company). Inštitút zdravotného poistenia je zodpovedný za povinné zdravotné poistenie
občanov. Medzi jeho hlavné úlohy patrí efektívne zhromažďovanie a distribúcia verejných
zdrojov,

•

VHIC - Voluntary Health Insurance Companies, poisťovacie spoločnosti poskytujúce
dobrovoľné zdravotné poistenie,

•

IPHRS - Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, Inštitút verejného zdravia je
vládna inštitúcia, hlavné výskumné centrum epidemiológie, prevencie chorôb a podporu
zdravotníckej starostlivosti v Slovinsku,

•

IPH – Institute of Public Health (regional), 9 regionálnych Inštitútov verejného zdravia.

Infraštruktúra
Ministerstvo zdravotníctva Slovinskej republiky rozhodlo v roku 2008 o výmene HPC (Health
Professional Card) a implementácii PKI (Public Key Infrastructure). Zavedenie nového typu
elektronických kariet s implementáciou on-line prístupu k dátam považuje Ministerstvo
zdravotníctva za kľúčový projekt realizácie Národnej stratégie eHealth 2010.
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Slovinsko bolo prvou z európskych krajín, ktorá implementovala elektronickú kartu poistenca
na národnej úrovni. Systém bol spustený v roku 2000 a pokrýval všetky segmenty
zdravotníckych služieb (všetky úrovne služieb zdravotnej starostlivosti, mobilné pracovné
jednotky, lekárne, dodávateľov zdravotných pomôcok). Karta vlastnená každou poistenou
osobou je základným elementom systému a zároveň nositeľom údajov o poistencovi a jeho
zdravotnom poistení. Údaje spravované poisťovňami v ich back-end databázach sú uložené na
kartu cez samoobslužný terminál a prenesené na karte k poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti. Tí majú exkluzívne právo čítať údaje na karte poistenca pomocou použitia ich
karty profesionála, ktorá predstavuje dôležitý bezpečnostný element celého systému.
Dnes je v Slovinsku vydaných približne 2 milióny kariet poistencov, viac ako 19 tisíc kariet
profesionálov, používa sa takmer 7 tisíc čítačiek kariet a k dispozícii pre verejnosť je skoro 300
samoobslužných terminálov.
V novom modeli budú karty obsahovať digitálny certifikát, bude s nimi možné vytvoriť
kvalifikovaný elektronický podpis. Karta sama o sebe už nebude obsahovať informácie
o poistencovi, ale tie budú on-line dostupné v systéme (avšak iba pri spojení oboch kariet).
Cieľom obnovy je zavedenie modernejšej karty a zriadenie infraštruktúry umožňujúcej on-line
prístup k údajom poistenca a ďalší rozvoj eHealthu v Slovinsku. Obnovený systém spojí
pomocou použitia infraštruktúry verejných kľúčov a novej karty profesionála informačné
systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s informačnými systémami štyroch
zdravotných poisťovní v Slovinsku. Systém umožní on-line výmenu údajov medzi partnermi v
zdravotníckych službách. Štart pilotnej implementácie bol stanovený na október 2008.
Ukončenie národnej implementácie je predpokladané na polovicu roku 2009.
Komunikačná infraštruktúra pre potreby prenosu zdravotníckych informácií je prenajímaná od
komerčných telekomunikačných spoločností, ktoré zabezpečujú jej správu. Na prenos údajov sa
používajú komunikačné kanály postavené na technológiách:
•
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VPN channel – Virtual private network.
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Obrázok 29 – Informačné toky a účel nasadenia karty profesionála a karty poistenca v systéme zdravotného poistenia
v Slovinsku (www: www.inco-health.org)

Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie nasledovných komunikačných a iných
štandardov:
•

Health Level Seven (HL7),

•

EDI - Electronic Data Interchange,

•

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport) – je
používaný v niektorých aplikáciách,

•

XML (Extensible Markup Language),

•

HISA (Health Informatics Service Architecture),

•

SOAP (Simple Object Access Protocol),

•

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).
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Švédske kráľovstvo
Švédske kráľovstvo (Švédsko) je relatívne veľká a riedko osídlená severoeurópska konštitučná
monarchia s 9,2 miliónmi obyvateľov žijúcich na území s rozlohou takmer 450 tisíc km2.
Susednými štátmi sú Dánske kráľovstvo, Fínska republika a Nórske kráľovstvo. Medzi členské
štáty Európskej Únie sa Švédsko zaradilo 1. januára 1995. Ako platidlo sa používa švédska
koruna.

4.2.11.1 Základné informácie
Vzťah eHealth a eGovernmentu
Švédsky národný policajný zbor predstavil 1. októbra 2005 novú národnú eID kartu. Do karty je
vložený elektronický čip, ktorý je schopný niesť elektronické informácie – taktiež nazývané
elektronické ID služby (eID). Takto bude možné elektronicky identifikovať majiteľa karty.
Cieľom je dosiahnuť národné celoplošné eID riešenie umožňujúce zabezpečiť bezpečnú
elektronickú identifikáciu pri používaní elektronických služieb. Toto riešenie môže významne
ovplyvniť komunikácia občanov a pacientov so službami zdravotnej starostlivosti.
Švédska vláda rozhodla, že Švédsko sa bude podieľať na medzinárodnej spolupráci v rámci
projektu SNOMED (ENG: Systematized Nomenclature of Medicine).
Systém starostlivosti o zdravie
Legislatívne je garantovaná zdravotná starostlivosť všetkým obyvateľom Švédskeho kráľovstva
pozostávajúceho z 21 samosprávnych územných celkov (Landsting).
Celá švédska populácia má rovnaký prístup k službám zdravotnej starostlivosti. Švédsky systém
zdravotnej starostlivosti je dotovaný vládou a silne decentralizovaný.
Vo Švédsku je zodpovednosť za poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti decentralizovaná
na rady územnej samosprávy (rady vyšších samosprávnych celkov), v niektorých prípadoch na
mestskú samosprávu. Podľa noriem švédskej zdravotnej a lekárskej starostlivosti, každá územná
samospráva musí zabezpečiť rezidentom kvalitné zdravotnícke služby a lekársku starostlivosť
a pracovať na zveľaďovaní zdravia celej populácie krajiny.
Švédsko má 20 územných celkov. Jedna mestská samospráva, na ostrove Gotland, nesie
rovnakú zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť ako ostatné rady územných celkov. Približne
90 percent práce švédskych rád územných celkov zahŕňa zdravotnú starostlivosť. Rady
územných celkov majú voľnú ruku v rozhodovaní o tom, ako má byť starostlivosť naplánovaná
a poskytovaná. Toto vysvetľuje veľké rozdiely medzi regiónmi.
Podobne, 290 švédskych mestských samospráv je zodpovedných za starostlivosť o starších ľudí
doma alebo v špeciálne prispôsobených domovoch. Toto zahŕňa ľudí s fyzickým alebo
psychickým postihnutím. Služby poskytované lekármi nie sú zahrnuté v starostlivosti, za ktorú
zodpovedá mestská samospráva.
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Úlohou centrálnej vlády je stanoviť princípy a smernice pre starostlivosť a vytvoriť politickú
agendu pre zdravotníctvo a lekárske služby. Toto je dosiahnuté právnymi prostriedkami
a predpismi alebo dosiahnutím dohody so Švédskou asociáciou miestnych autorít a regiónov
(SWE: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL), ktorá reprezentuje územnú a mestskú
samosprávu.

4.2.11.2 Financovanie systému starostlivosti o zdravie
Služby verejného zdravotníctva sú financované z daní a odvodov, ktorých výber zabezpečujú
jednotlivé samosprávne územné celky a štát sa podieľa na celkových nákladoch poskytovanej
zdravotnej starostlivosti finančnými dotáciami. Pacienti uhrádzajú časť zdravotnej starostlivosti
formou poplatkov za vyšetrenie, testy a podobne.
Náklady na zdravotnú a lekársku starostlivosť siahajú do výšky cca 9 percent švédskeho HDP,
a sú na zhruba stabilnej úrovni od roku 1980. V roku 2005 starostlivosť a služby poskytované
územnými celkami, vrátane podpory farmácií, stáli 175 miliárd švédskych korún. Približne 70%
zdravotnej starostlivosti je platenej z miestnych daní. Územné celky majú právo vyberať dane z
príjmu. Príspevky od štátu sú ďalším zdrojom financovania, predstavujúcim 16 percent, kde
poplatky pacientov tvoria iba 3 percentá. Zvyšných 10 percent je z ďalších príspevkov, predaja
a iných zdrojov.
Väčšina územných celkov používa určitú formu odberateľsko-dodávateľského systému,
v ktorom rada územného celku dojednáva kompenzačné dohody s jednotkami zdravotnej
starostlivosti (napríklad, od výkonnosti a diagnózy odvodené kompenzácie; ENG: diagnosisrelated group, DRG), je to systém na klasifikovanie nemocničných prípadov do jednej z cca 500
skupín s rovnakým očakávaným použitím zdrojov. Toto dovoľuje nemocniciam byť viac
nezávislými od politických orgánov. V niektorých prípadoch sa nemocnice stali korporáciami
vlastnenými radou. Momentálne je stále bežnejšie, že územné celky nakupujú služby zdravotnej
starostlivosti – 10 percent zdravotnej starostlivosti je financovanej územnými celkami, ale
samotné služby sú realizované súkromnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Poplatok pacienta za pobyt v nemocnici je 80 švédskych korún na deň. Poplatky za ambulantnú
starostlivosť sú stanovené podľa rozhodnutia daného územného celku. Poplatky za konzultácie
lekára primárnej starostlivosti sú v rozhraní od 100 do 150 SEK. Stretnutia so špecialistom sú
drahšie. Na obmedzenie individuálnych nákladov existuje cenový strop, čo znamená že potom
ako pacient zaplatí spolu 900 SEK, lekárske konzultácie počas nasledujúcich 12 mesiacov od
prvej konzultácie sú zadarmo. Podobný cenový strop existuje pre predpísané lieky, takže nikto
neplatí viac ako 1800 SEK za 12 mesiacov.
Medzi rokmi 1995 až 2006 narástli finančné výdavky na zdravotníctvo zo 8,1% na 9,1%
hrubého domáceho produktu. V roku 1995 dosiahli celkové výdavky na zdravotníctvo približne
15 700 miliónov eur, čo predstavovalo 1780 eur per capita. V roku 2006 dosiahli celkové
výdavky na zdravotníctvo približne 26 815 miliónov eur, čo predstavovalo 2966 eur per
capita32.

32

WHO Statistical Information System. [online] [citované 10.12.2008] Dostupné z
<http://www.who.int/whosis/data/Search.jsp>.
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4.2.11.3 Štruktúra systému starostlivosti o zdravie
Medzi základné entity systému zdravotnej starostlivosti patria:
•

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí (ENG: Ministry of Health and Social Affairs),

•

Národný výbor pre zdravie a prosperitu (ENG: National Board of Health and Welfare),

•

21 samosprávnych úradov zodpovedných za nemocnice a primárnu zdravotnícku
starostlivosť,

•

290 obecných úradov zodpovedných za starostlivosť o starších obyvateľov,

•

Agentúra medicínskych výrobkov (ENG: Medical Products Agency),

•

Farmaceutické výbory (ENG: Pharmaceutical Benefits Boards),

•

Národná spoločnosť švédskych lekární (ENG: National Corporation of Swedish Pharmacies).

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné rozdeliť do dvoch základných skupín
a to nemocnice a centrá primárnej zdravotnej starostlivosti. Švédsko disponuje sieťou 81
nemocníc (2003), 1124 centier primárnej zdravotnej starostlivosti (2003, v súčasnosti okolo 800
centier primárnej zdravotnej starostlivosti) a okolo 950 lekární.
Z hľadiska porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie sú rozhodujúcimi identifikátormi
v pomere na 100 000 obyvateľov (2006) nasledujúce parametre:
•

0,9 nemocníc na 100 000 obyvateľov,

•

12,55 centier primárnej zdravotnej starostlivosti na 100 000 obyvateľov.

Ďalšími parametrami v pomere na 100 000 obyvateľov sú:
•

522 lôžok na 100 000 obyvateľov (celkom 46 177 lôžok),

•

55,93 zdravotníckych profesionálov na 100 000 obyvateľov (celkom 4 992),

•

1016,9 zdravotných sestier na 100 000 obyvateľov (celkom 90 758).

eHealth služby
Švédsko patrí k popredným užívateľom elektronického zdravotníctva. Takmer všetky ordinácie
praktických lekárov vo Švédsku sú vybavené počítačom, 99% ordinácií je pripojených k
internetu a 88% používa širokopásmové pripojenie. Elektronický zdravotný záznam.
Spoločná telekomunikačná sieť, tzv. Sjunet (doslovne “sedem sietí”), bola implementovaná v
roku 2002 a spája všetky nemocnice, centrá primárnej starostlivosti, krajské úrady a lekárne.

340

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

Tento systém umožňuje bezpečnú a spoľahlivú výmenu dát pacienta. Sjunet podporuje rôzne
elektronické služby vrátane videokonferencie, telemedicíny a elektronického predpisovania
liekov
•

Systém elektronických zdravotných záznamov (EHR) sa v súčasnosti používa prakticky vo
všetkých častiach primárneho systému zdravotnej starostlivosti a vo viac ako v polovici
Švédskych nemocníc. V nasledujúcich rokoch sa očakáva nárast využívania systému
elektronických záznamov.

•

Elektronické predpisovanie liekov (ePreskripcia) sa v rozsiahlej miere využíva aj vo
Švédsku (81% všeobecných lekárov). V súčasnosti 75% všetkých vydaných lekárskych
predpisov vo Švédsku sa od lekára do hociktorej lekárne dostáva elektronicky
prostredníctvom siete Sjunet, švédskej IKT siete pre zdravotnú starostlivosť (ročne je
vydaných približne 30 miliónov receptov). Elektronicky prenášaný predpis umožňuje
švédskym lekárom efektívne a rýchlo komunikovať s lekárňami. Čas, ktorý tak ušetria,
môžu venovať starostlivosti o pacientov. Lekár zaznamená predpis do elektronického
denníka, podpíše ho elektronickým podpisom a predpis sa automaticky prenesie z počítača
lekára do počítača lekárne. Pacient sa po príchode do lekárne identifikuje a dostane
informáciu alebo liek, ktorý potrebuje. Elektronický prenos zabezpečuje väčšiu spoľahlivosť
pri manipulácii s predpismi.

•

Priamo na ePreskripciu nadväzuje v Švédsku eMedikácia. Vzhľadom k tomu, že pacient
môže naraz užívať viac druhov liekov, je zriadená Švédska národná databáza lekárskych
predpisov, ktorá obsahuje údaje o všetkých vydaných receptov a liekov vydaných
zdravotníctvom vo Švédsku.

Obrázok 30 – Stratégia implementácie ePreskripcie v okrese Štokholm (www: www.ereceptstockholm.se)
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Obrázok 31 – Doručovanie elektronického predpisu v okrese Štokholm (www: www.ereceptstockholm.se)

•

Elektronické prepojenie s laboratóriami (eLaboratórium) má vyše dve tretiny všeobecných
lekárov a využíva sa na elektronický prenos laboratórnych výsledkov.

•

Švédsky
národný
zdravotný
portál
pre
občanov
(eHealth
portál
www:
Sjukvårdsrådgivningen.se) prináša poradenstvo pre pacientov na národnej úrovni. Portál
obsahuje informácie o zdraví, chorobách a príznakoch, o úrazoch, o poskytnutí prvej
pomoci, informácie o liekoch, o liečbach, o zdravotných pomôckach, ale aj informácie pre
deti a rodičov.

Iné eHealth služby
•

342

Služby súvisiace so zdravotníctvom (interaktívne poradenstvo dostupnosti služieb v iných
nemocniciach) – Tieto služby umožňujú získať informácie o čakacích dobách na jednotlivé
vyšetrenia v nemocniciach. Poskytovanie týchto služieb zabezpečila vláda a orgány územnej
samosprávy zodpovedné za zdravotnícke služby. Väčšina regionálnych autorít poskytuje
pacientom možnosť vyžiadať informácie prostredníctvom emailu. Niektoré zdravotné
zariadenia akceptujú on-line objednávky na vyšetrenia alebo ich zrušenie. Štokholmský
samosprávny kraj ponúka on-line Sprievodcu zdravotníckymi službami (www:
www.vardguiden.se), ktorý pacientom umožňuje obnovovať si predpisy na lieky, doklad
o chorobe, objednávať sa na vyšetrenia u lekára, získať výpis zo svojej zdravotnej karty
alebo získať medicínsku radu. Na prihlásenie do systému potrebuje pacient mať
elektronický identifikátor (eID) alebo bezpečnostný kód.
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Čipové karty zdravotných profesionálov sa využívané na národnej úrovni nasledovne:
-

Základná funkcionalita čipových kariet zdravotných profesionálov pozostáva
z identifikácie, autentifikácie, elektronického podpisu a šifrovania prenášaných údajov.
Model pozostáva z elektronickej identifikačnej karty, ktorá je vybavená
zamestnaneckým PKI certifikátom. Tento umožňuje zamestnancom identifikovať sa
v emailoch a v rôznych IT systémoch a používať digitálny podpis. Koncom roka 2004
používalo túto kartu 4000 administratívnych pracovníkov v regióne Skåne. Cieľom je
zaviesť používanie týchto kariet aj medzi medicínsky personál.

-

Približne 20% všetkých predpisov v Švédsku je zadaných priamo zo
systému elektronického záznamu pacienta alebo cez webové rozhranie predpisov.
Predpis je do lekární prenášaný EDIFACT štandardom sieťou Sjunet. V niektorých
územných celkoch je až 90% predpisov zadaných elektronicky.

•

PACS – v Švédsko je v súčasnosti jednou z krajín s najväčším využívaním PACS vo svete.

•

Tele-medicína sa vo Švédsku používa vo všetkých oblastiach zdravotnej starostlivosti. Asi
75% nemocníc používa nejakú formu telemedicíny (existuje viac ako 100 aplikácií v oblasti
telemedicíny).

•

Medical Opinion,

•

National Patient Summary,

•

Telemedicine in Neurophysiology in the Region of Uppsala (Pilot),

•

Teleradiology Service from Barcelona (Pilot),

•

Videoconference Platform in Örebro (Pilot).

•

Iné projekty:
-

Projekt RIV – Štandardy pre elektronickú prevádzkyschopnosť v oblasti zdravotných
a sociálnych služieb. Na vytvorenie a interpretovanie elektronických informácií sú
používané mnohé štandardy, od úplne technických štandardov až po jazykové
a obsahové. Cieľom projektu RIV je vytvoriť všeobecný set štandardov, ktorý by
priniesol organizačný benefit pre poskytovateľov starostlivosti a pacientov.

-

Projekt BIF (Basic Services for the Provision of Information) – Cieľom projektu je
vyvinúť riešenie, ktoré by zdravotníckym pracovníkom poskytlo naprieč celou krajinou
bezpečný prístup k záznamom pacienta pri zachovaní integrity. Je to prvý rozsiahly
národný projekt používajúci XACML (ENG: eXtensible Access Control Markup
Language) štandard. Projekt vytvorí funkcie bezpečnosti ako autentifikácia, autorizácia
a logovanie na základe nových štandardov založených na XML.

-

Projekt SUSTAINS – (ENG: Direct Access for the Patient to the Medical Record over the
Internet, SVK: Priamy prístup pacientov k zdravotným záznamom prostredníctvom
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Internetu). Tento projekt síce nevyužíva čipové karty, avšak používa prvky PKI
infraštruktúry. Hlavným cieľom tohto projektu je podporiť zapojenie pacienta do
zdravotnej a medicínskej starostlivosti a podporiť záujem o seba samého. Ďalším cieľom
je zefektívniť prácu zdravotníkov. SUSTAINS (ENG: Support Users To Access
Information and Services, SVK: Podpora používateľov pre prístup k informáciám a
službám) je systém podobný internet-bankovému systému, ale je určený pre
zdravotnícke služby. Namiesto bankového účtu má pacient „zdravotnícky účet“. Tiež
môže nahliadnuť do zoznamu predpisov, laboratórnych vyšetrení a ich výsledkov
a podobne. Systém umožňuje ľahkú výmenu informácií medzi pacientom a lekárom.
Pacient sa prihlási jednorázovo použiteľným heslo, ktoré mu systém zašle v krátkej
správe (SMS) na jeho mobilný telefón po zadaní jeho používateľského mena a PIN
kódu. Tak je možné prenášať informácie obomi smermi bezpečne a dôverne.

Obrázok 32 – Funkčná schéma systému SUSTAINS (www: www.lul.se/sustains)

Vyššie zobrazená schéma ukazuje možnosti použitia systému SUSTAINS. Zahŕňa nasledujúce
kroky:
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-

zadávanie používateľského mena a hesla pacientom,

-

obdŕžanie jednorazovo použiteľného hesla na mobilný telefón,

-

zadanie jednorazového hesla,
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-

vyžiadanie informácie zo zdravotného záznamu,

-

získanie prístupu pre prehliadanie informácií v nemocničnom informačnom systéme
a databáze laboratórií,

-

získanie prístupu do elektronického zdravotného záznamu vedeného všeobecným
lekárom,

-

zaslanie správy všeobecnému lekárovi so žiadosťou o radu, schôdzku, predpis
a podobne, správa je uložená v databáze správ, lekárovi je automaticky zaslaná
notifikácia prichádzajúcej správy,

-

lekár odpovie na správu a pacientovi je zaslaná notifikácia o odpovedi na jeho žiadosť.

Entity začlenené do eHealth systému
•

Pacienti.

•

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu).

•

Lekárne (úhrada liekov).

•

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí. Na národnej úrovni je ministerstvo najvyššou
autoritou v oblasti zdravotnej starostlivosti. Je zodpovedné za zaistenie efektívnosti systému
zdravotnej starostlivosti a vykonáva dohľad nad činnosťou rád samosprávnych celkov.
Ministerstvo taktiež poskytuje poradenstvo Švédskemu parlamentu v oblasti legislatívy
a politiky zdravotnej starostlivosti.

•

Národný výbor pre zdravie a prosperitu. Na národnej úrovni vykonáva priamy dohľad nad
kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

•

Švédska asociácia lokálnych autorít a regiónov (ENG: Swedish Association of Local
Authorities and Regions, (SALAR)) je asociáciou rád samosprávnych celkov. Jednotlivé
samosprávne celky priamo zodpovedajú za financovanie systému zdravotnej starostlivosti
a rovnako za kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Taktiež však majú širokú
právomoc pri vytváraní lokálnej legislatívy.

•

SALAR taktiež zaisťuje riadenie realizácie Národnej Stratégie eHealth. Rozhoduje interná
rada zložená zo zástupcov samosprávy súkromného sektora. Všetka informačná
a komunikačná technológia na národnej úrovni je koordinovaná SALAR-om avšak je
prevádzkovaná rôznymi zmluvnými stranami.

•

Medical Care Advice Service (SVR AB) je Švédskou verejnou organizáciou, ktorá
vystupuje ako garant rôznych projektov z oblasti zdravotníctva, zameraných na informačné
a komunikačné technológie. Od 1. januára 2008 bola zlúčená s organizáciou Carelink.

•

Carelink je organizácia zriadená za účelom rozvoja IKT a zabezpečenia jednotnej národnej
informačnej
infraštruktúry.
Carelink
sa
1.1.
2008
zlúčil
s organizáciou
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Sjukvårdsrådgivningen. Carelink je rovnako koordinačným partnerom národných projektov,
ktoré sa dotýkajú rozvoja IKT v oblasti zdravotnej starostlivosti. Carelink má taktiež
koordinačnú rolu medzi organizáciami systému zdravotnej starostlivosti a inými
organizáciami. Carelink pracuje s podpornými službami ako Sjunet, directory services
a bezpečnosť. Carelink zastrešuje nasledovné organizácie:
-

SITHS (ENG: Secure IT in Health Services) je základom IT infraštruktúry, ktorý
umožňuje bezpečnú elektronickú komunikáciu medzi organizáciami. Je dôležitým
prvkom pri zdieľaní informácií v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. SITHS
umožňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti overiť identitu bez ohľadu na
regionálne alebo organizačné hranice. Odkedy SITHS začal svoju prevádzku v júni
2003, časť samospráv územných celkov sa pripojilo k spolupráci. Úloha Carelink-u je
administrovať a poskytovať informácie o SITHS.

-

HSA (ENG: Health Services Address Registry) je národným registrom a kontaktným
centrom pre Švédske zdravotnícke a sociálne služby. HSA register slúži niekoľkým
účelom, najmä na zaistenie okamžitého prístupu k aktuálnym informáciám bez ohľadu
na to, kde sa pacienti a ich poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nachádzajú.
Informácia musí byť zaregistrovaná iba raz a je uložená iba na jednom mieste. Cieľom
informovania o HSA (úloha ktorou je poverený Carelink) je dosiahnuť uniformnú
národnú platformu pre informačnú bezpečnosť v oblasti zdravotných a sociálnych
služieb. Rovnako je úlohou Carelink-u administrovať HSA.

Infraštruktúra
Informačná a komunikačná infraštruktúra pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti je
na pokročilej úrovni. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí predstavilo stratégiu rozvoja
informačných a komunikačných technológií v roku 2006. Bola podpísaná dohoda medzi
Švédskou vládou a Švédskou asociáciou miestnej a regionálnej samosprávy o národnej
spolupráci v oblasti vývoja informačných a komunikačných technológií pre zdravotnú
starostlivosť.
Komunikačná infraštruktúra pre potreby prenosu zdravotníckych informácií je prevádzkovaná
organizáciou Carelink. Na prenos údajov sa používajú komunikačné kanály postavené na
technológiách VLAN.
Na úrovni samosprávnych územných celkov sú prevádzkované samostatné VLAN siete
združujúce jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tie sú následné redundantne
spojené do jednej národnej siete (pozri nasledujúci obrázok). Samozrejmosťou je využívanie
internetových pripojení.
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Obrázok 33 – Schéma infraštruktúry národnej siete SJUNET, (www: efir.unak.is/ICTConference/Larson.pdf)

Sjunet je širokopásmovou optickou IP sieťou spájajúcou všetky Švédske nemocnice, centrá
primárnej zdravotnej starostlivosti a mnoho iných zdravotných služieb. Sjunet je vytvorený
z uzlov spájajúcich firewally v 21 územných celkoch a regiónoch nezávisle od internetu.
Používatelia pripojení do siete územného celku môžu pristupovať na internet alebo na Sjunet
podľa toho aký typ služby potrebujú. Prvá verzia Sjunet bola vytvorená pomocou VPN tunelov
prostredníctvom internetu a bola prevádzkovaná švédskou telekomunikačnou spoločnosťou
Telia. Od roku 2003 je sieť založená na technológii VLAN, ktorá je technologicky nezávislá od
internetu a je redundantná. Šírka pásma je daná podľa objednávky jednotlivých územných
celkov. Bežne je 10-100 Mbps dostatočných pre väčšinu aplikácií.
Sjunet podporuje rôzne elektronické služby vrátane systému ePreskripcie, ktorý je rýchlo
a konštantne rozvíjaný. Percento ePreskripcie dosiahlo 55% v apríli 2006. Systém ePreskripcie
je ďalej vyvíjaný organizáciou Apoteket AB s doplnením o národnú databázu liečiv predaných
na predpis. Tele-medicína bola testovaná a/alebo je použitá vo viac ako 100 aplikáciách a viac
ako 75% nemocníc otestovalo alebo používa aplikácie pre oblasť telemedicíny. Sjunet získal
ocenenie eEurope (www: www.eipa.eu) pre oblasť eHealth v roku 2003.
Používané PKI v sieti Sjunet umožňuje autentifikáciu, vyhotovenie a overenie elektronického
podpisu a šifrovanie údajov počas prenosu. Túto službu môžu využívať všetky nemocnice a je
zabezpečená organizáciou Carelink od dodávateľa Steria. PKI infraštruktúra je závislá od služby
registra zdravotníckeho personálu. Táto je vytvorená z „X.500 directories“ v jednotlivých
členských organizáciách Sjunetu.
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Obrázok 34 – Funkčná schéma elektronického liekového predpisu v sieti SJUNET (www: efir.unak.is/ICTConference
/Larson.pdf)

V súčasnosti je vydaných približne 300 000 smart kariet pre zdravotníckych profesionálov.
Každá karta obsahuje certifikát a jej primárnym účelom je identifikácia, autentifikácia
a autorizácia. Každý samosprávny územný celok prevádzkuje vlastný zoznam HSA katalóg
a jednotlivé katalógy sa navzájom zrkadlia.
Osoby sa identifikujú a autentifikujú pomocou mena a hesla. PKI služby sú vyžadované najmä
pre získanie bezpečného prístupu k EHR alebo k „National Patient Summary“. Pri prihlásení
osoby sa automaticky vytvorí auditný záznam (log).
V prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti chce získať prístup k údajom pacienta
žijúceho mimo jeho región, musí byť schopný preukázať, že má oprávnený vzťah s pacientom
a pacient musí poskytnúť súhlas.
Štandardy
Základom poskytovania eHealth služieb je používanie nasledovných komunikačných a iných
štandardov:
•

Health Level Seven (HL7-RIM v3),

•

GPIC/14822,

•

EN14720,
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•

EN13606,

•

PKIX RFC2459,

•

priemyselné štandardy pre XML.

eHealth v SR
V tejto časti sú uvedené aktuálne stratégie a koncepcie eHealth prijaté ústrednými orgánmi
štátnej správy na Slovensku. Ďalej stav legislatívy SR špecificky upravujúcej oblasť eHealth
a taktiež súčasnú úroveň aplikácie medzinárodných štandardov eHealth v podmienkach SR.
Taktiež sa v tejto časti správy nachádzajú aktivity rezortu zdravotníctva v rámci
medzinárodných iniciatív a medzinárodnej spolupráce v kontexte eHealth.

4.3.1

Stratégia eHealth v SR
Vláda Slovenskej republiky, vedomá si dôležitosti informatizácie zdravotníctva zdôraznila vo
svojom programovom vyhlásení: „Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na
realizáciu informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom napomôžu
zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda
podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth
stratégie.“
Pre dosiahnutie týchto zámerov bolo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky zo dňa 26.3.2008 uložené vypracovať dokument
„Strategické ciele eHealth - kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti
zdravotníctva na Slovensku“. Dokument definuje víziu a rozpracováva strategické ciele eHealth.
Následne bol tento materiál dňa 16. júla 2008 na zasadnutí vlády SR v Topoľčanoch schválený
a zároveň boli ministrovi zdravotníctva v spolupráci s ministrom financií uložené úlohy na
zabezpečenie financovania a realizácie schválených strategických cieľov eHealth.
Víziou eHealth je „Prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií
podporovať zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkých poskytovaných zdravotníckych služieb,
znižovať chybovosť a duplicity, administratívne zaťaženie zdravotníctva a pacientov, zvyšovať
spokojnosť občanov so systémom zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov. Umožniť
vznik nových foriem poskytovaných zdravotníckych služieb a poskytnúť zúčastneným stranám
relevantné informácie pre rozhodovacie a monitorovacie činnosti v požadovanom čase
a kvalite.“33
Z doteraz uvedeného je zrejmé, že eHealth predstavuje prostriedok zvyšovania kvality,
spoľahlivosti, dostupnosti a produktivity zdravotníckych služieb. Dôkazom tejto skutočnosti sú
už doterajšie rozsiahle implementácie týchto technológií a prostredníctvom nich uskutočňované
každodenné rutinné aplikácie.
33

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Strategické ciele eHealth - kľúčový nástroj informatizácie
verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, Bratislava. [online] Publikované 25.6.2008. [citované
10.1.2009]. Dostupné z <http://www.nczisk.sk/buxus/docs/strategicke_ciele.pdf>.
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Odborníci prakticky vo všetkých členských krajinách EÚ vytvárajú vlastné špecifické stratégie
a dlhodobé výhľadové národné strategické plány (road map) rozvoja eHealth programov, projektov aj prostriedkov a z nich plynúce krátkodobé, zvyčajne ročné akčné (vykonávacie) plány.
Dve kľúčové skutočnosti zohrávajú významnú úlohu v procese návrhu koncepčného prístupu
a výhľadového plánu implementácie eHealth programov na Slovensku:
•

Slovenské zdravotníctvo postupne uskutočňuje nevyhnutné a hlboké štrukturálne, legislatívne a vlastnícke zmeny spolu s principiálnou reformou financovania zdravotníckych
služieb zdravotnými poisťovňami zohľadňujúc jestvujúce ekonomické ohraničenia.

•

Slovenská republika sa stala členským štátom EÚ a tým sa slovenské zdravotníctvo stáva aj
zložkou zdravotníckych systémov Európskej únie. 34

Obe majú potenciál pozitívne pôsobiť na nadväzujúci vývoj a zdokonaľovanie poskytovaných
zdravotníckych služieb. Prispievajú k tomu, aby si slovenské zdravotníctvo uvedomilo, že
eHealth programy, výrazne podporujúce súčinnosť zdravotníckych systémov v európskom
zdravotníckom priestore, vedú k potenciálnym možnostiam skvalitňovať a zefektívňovať služby
v prospech svojich klientov.
Obdobne ako vo všetkých členských aj pristupujúcich krajinách EÚ, je nutné aj na Slovensku
personálne, organizačne a finančné zabezpečiť eHealth programy a ich implementácie. Sú to
predpoklady dôstojného postavenia SR v európskom spoločenstve a aj toho, aby občanom tohto
spoločenstva - bez ohľadu na to, v ktorej z jeho lokalít sa nachádza, teda aj na Slovensku, mohli
byť poskytované moderné, kvalitné a bezpečné zdravotnícke služby.
Primárnou úlohou navrhovanej stratégie je vytvorenie „eHealth prostredia“, ktoré je
predpokladom pre naštartovanie a následné sústavne rozvíjanie eHealth programov a projektov
ústiacich do konkrétnych a praktických aplikácií. Preto bola stratégia štruktúrovaná do troch
celkov, z ktorých prvé dva - A, B zabezpečujú vytvorenie vhodného eHealth prostredia a tretie C predstavuje vývoj, implementáciu a rozvoj eHealth aplikácií.
V oblasti organizačného, personálneho a finančného zabezpečenia ide najmä o:
•

zabezpečenie organizačnej podpory na základe nasledovných inštitúcií:
-

komisia eHealth Ministerstva zdravotníctva SR ako eHealth koordinačné centrum, ktorá
je hlavným koordinačným a riadiacim centrom podpory eHealth a bude mať právomoc
na vydávanie legislatívnych návrhov, návrhov na vytváranie odborných pracovných
skupín a pod,

-

Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva, tzv. eHealth Sk kompetenčné
centrum, ako oddelenie Národného zdravotníckeho informačného centra (NHIC) s

34

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR
(Slovak e-Health National Strategy), Bratislava. [online] Publikované v decembri 2005. [citované 5.1.2009].
Dostupné z
<http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/78761f6ea125ef6cc125710e0024d2a7/$FILE/RoadMap_eHealth_V2AF_
up.pdf>.
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pôsobnosťou vo funkcii zabezpečovacieho - administratívneho a výkonného orgánu,
ktorého úlohou bude aj zabezpečovanie reprezentácie SR v dôležitých medzinárodných
štandardizačných a eHealth inštitúciách (EHTEL, EuroRec, CEN, ISO, SNOMED,
HL7),
-

•

•

•

eHealth pracovné skupiny na úrovni tvorcov a používateľov jednotlivých aplikácií
(užívatelia aplikácie, poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, pacienti, výrobcovia,
distribútori a pod.).

zabezpečenie financovania:
-

z rozpočtu SR v kapitole MZ, na základe analýz a návrhov koordinačného centra,

-

z rozpočtu MZ SR pre podporu členstva v štandardizačných organizáciách, v eHealth
organizáciách, pre riešenia eHealth projektov a pod.,

-

z rozpočtu NCZI pre zabezpečenie členstva SR v dôležitých informatických
organizáciách (EHTEL, IMIA, EFMI, a pod.).

koordinácia:
-

zabezpečovanie koordinácie a spolupráce na úrovni EÚ orgánov a inštitúcií (′highlevel′)
a na medzinárodnej (bilaterálnej a multilaterálnej) úrovni,

-

ako v predošlom, avšak na výkonnej úrovni, t.j. na úrovni rôznych poradných, organizačných a pracovných skupín, medzinárodných výskumných a vývojových projektov,
účasťou slovenských inštitúcií v projektoch European Resarch Area – ERA, účasťou na
medzinárodných odborných konferenciách a pod.,

-

vnútorná medzirezortná koordinácia v rámci SR, vo forme uplatňovania vykonávacích
smerníc, riadenia a kontroly.

výchova odborníkov a zabezpečenie vzdelávania v oblasti eHealth.35

V oblasti budovania potrebnej IKT infraštruktúry ide najmä o:
•

zavádzanie štandardov zdravotníckej informatiky, podporované Národným štandardizačným
centrom ako súčasť NHIC,

•

vývoj NZIS,

•

tvorba počítačových prepojení a sietí,

35

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR
(Slovak e-Health National Strategy), Bratislava. [online] Publikované v decembri 2005. [citované 5.1.2009].
Dostupné z
<http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/78761f6ea125ef6cc125710e0024d2a7/$FILE/RoadMap_eHealth_V2AF_
up.pdf>.
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•

autorizovaná komunikácia,

•

budovanie integrovaného systému pre podporu poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré
zároveň zahŕňa:
-

implementáciu informačných systémov poskytovateľov ZS,

-

stimulovanie rozširovania internetu v zdravotníckom prostredí,

-

preberanie, vyvíjanie a implementácie manažérskych systémov riadenia zdravotníckych
inštitúcií a systémov,

-

zdieľanie informácií v informačných systémoch.

V oblasti podpory tvorby, implementácie, prevádzky a rozvoja konkrétnych eHealth aplikácií
ide najmä o:
•

verejný zdravotnícky portál,

•

elektronický chorobopis,

•

elektronická preskripcia a medikácia,

•

mimonemocničné zdravotnícke služby.36

Súčasný stav eHealth na Slovensku je len v počiatočnom štádiu v porovnaní s ostatnými
členskými krajinami. V oblasti informatizácie verejných služieb Slovensko výrazne zaostáva za
ostatnými krajinami EÚ. Z prieskumu uskutočneného v roku 2007 „The User Challenge
Benchmarking The Supply of Online Public Services“ sa Slovensko umiestnilo na 27. mieste
z 31 krajín v oblasti plnej dostupnosti online služieb.
Problém, ktorý sa javí ako podstatný, je chýbajúce potrebné prepojenie medzi jednotlivými
zdravotníckymi subjektmi, chýbajúce prepojenie informačných systémov, pričom nie sú
založené na medzinárodných zdravotnícko-informatických štandardoch. Ako pozitívum sa javí
zvýšenie využívania výpočtovej techniky jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi, ktoré ale
stále zostáva za priemerom krajín EÚ.
Ako problematickú oblasť môžeme vidieť aj nadmernú a duplicitnú administratívu medzi
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami., kedy zbierané údaje sú
často nekompletné, uložené na rôznych miestach bez dodržania bezpečnostných štandardov.
Slovensko plne rešpektuje súčasné trendy v oblasti eHealth. Koncom septembra 2008 bola
Ministerstvu financií SR odovzdaná Koncepcia rozvoja informačných systémov (IS) v rezorte
36

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR
(Slovak e-Health National Strategy), Bratislava. [online] Publikované v decembri 2005. [citované 5.1.2009].
Dostupné z
<http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/78761f6ea125ef6cc125710e0024d2a7/$FILE/RoadMap_eHealth_V2AF_
up.pdf>.
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MZ SR. V prípravnej fáze sa nachádzajú štúdie uskutočniteľnosti, ktoré majú poskytnúť
podklady pre nastavenie konkrétneho produktového a technologického rámca. V druhom
štvrťroku 2009 je plánované spustenie prvých prioritných Realizačných projektov a aktivít.
Prvé pozitívne prejavy informatizácie zdravotníctva sa očakávajú v roku 2010. Elektronické
objednávanie u lekára, elektronický zdravotný záznam a iné služby by mali byť reálne pre
občanov už v skoršom termíne. Odhadované náklady na informatizáciu v zdravotníctve
v rokoch 2009 až 2013 sa v súčasnosti odhadujú na vyše 7,6 mld. Sk (252,4 mil. €).
V rámci stanovených priorít pre rok 2009 boli definované nasledovné požiadavky:
•

legislatívny a normatívny rámec eHealth,

•

Národný zdravotný portál,

•

ePreskripcia / eMedikácia,

•

elektronický záznam pacienta,

•

eObjednávanie (objednávanie k lekárovi prvého kontaktu, k špecialistom, laboratórnych
vyšetrení),

•

informácie o zdravotníctve určené občanom,

•

budovanie potrebnej infraštruktúry – informačná sieť zdravotníctva, PKI, karty, dátové
centrum.

Táto štúdia uskutočniteľnosti bude v súvislosti s prioritou „informácie o zdravotníctve určené
občanom“ východiskom pre nadväzujúce štúdie uskutočniteľnosti, ktoré budú hodnotiť na
detailnej úrovni uskutočniteľnosť jednotlivých eHealth služieb.
Ďalšie priority budú definované na základe záverov komisie eHealth a na základe výsledkov
štúdií uskutočniteľnosti.

4.3.1.1

Strategické ciele eHealth
Strategické ciele eHealth sú definované nasledovne:
•

C1: Vytvorenie legislatívneho a normatívneho rámca eHealth.

•

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

•

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

•

C4: Podpora nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych služieb.
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Jednotlivé strategické ciele sú detailnejšie špecifikované a konkretizované v nasledovných
čiastkových cieľoch.
C1: Vytvorenie legislatívneho a normatívneho rámca eHealth
Medzi jednotlivé úlohy v rámci tohto cieľa patria najmä nasledovné:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

vypracovať vysokoúrovňový architektonický návrh eHealth na základe vysokoúrovňového
procesného modelu.

Dôležitým predpokladom dosiahnutia strategických cieľov eHealthu je realizácia potrebných
legislatívnych opatrení na úrovni zákonnej a podzákonnej, pretože eHealth sa priamo či
nepriamo dotkne viacerých zákonov v pôsobnosti i mimo pôsobnosti MZ SR a iných
legislatívnych noriem.
Pre úspešné zavedenie všetkých komponentov eHealth bude nevyhnutné štandardizovať
technickú infraštruktúru zdravotníctva, interoperabilitu používaných informačných systémov
(SOA princípy, Web Services, XML, atď.) ako aj prijať niektoré súvisiace (HL7, SNOMED,
HISA, atď.).
Procesno-funkčná analýza zdravotníctva má za úlohu popísať procesy v zdravotníctve
s nadväznosťou na funkčnosť jednotlivých služieb, ktoré majú byť informatizované. Výstupy
takejto analýzy sú nevyhnutné pre následný návrh procesného modelu eHealth a architektúry
riešenia eHealth.
Procesné piliere poskytovanej zdravotnej starostlivosti z pohľadu eHealth na Slovensku
Procesné piliere zdravotnej starostlivosti predstavujú detailný pohľad na hlavné skupiny
procesov prebiehajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku z hľadiska ich
informatizácie. Sú to:
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•

Identifikácia a autentizácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti (voči štandardným
a zdravotným registrom, voči informačným systémom).

•

Evidencia prijímateľa zdravotnej starostlivosti.

•

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti (diagnostika, terapia, kvantifikácia výkonov).

•

Administrácia zdravotnej dokumentácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti (od zberu cez
primárne spracovanie, vyhodnotenie, prenos a archiváciu).

•

Spracovanie výkazov a hlásení.

C2: Vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie, poslania a strategických cieľov
eHealth
Medzi jednotlivé úlohy v rámci tohto cieľa patria najmä nasledovné:
•

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

•

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

•

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

•

vytvoriť platformovú infraštruktúru pre všetky zložky eHealth (vrátane NZIS a NZP),

•

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

•

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

Zabezpečenú infraštruktúru dosiahneme dobudovaním sieťovej infraštruktúry, vybudovaním
infraštruktúry pre identifikáciu a riadenie prístupu, ako aj vybudovaním infraštruktúry pre
výmenu zdravotníckych informácií. Cieľom dobudovania sieťovej infraštruktúry je vybavenie
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti potrebným hardvérovým, sieťovým a základným
softvérovým vybavením, ktoré umožní ich vzájomnú komunikáciu.
Zámerom je koncipovať infraštruktúru tak, aby bola pripravená na používanie zaručeného
elektronického podpisu (ZEP). Toto sa dá dosiahnuť vybudovaním tzv. PKI infraštruktúry, ktorá
môže byť realizovaná interne alebo externe. Otázka typu jednotného identifikátora na báze
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konkrétneho tokenu a súvisiacej technológie bude riešená v súlade s koncepciou zavedenia
jednotného identifikátora občana SR.
Infraštruktúru pre vysoko dostupnú a zabezpečenú elektronickú dokumentáciu pacienta
dosiahneme:
•

vybudovaním zabezpečeného vysoko dostupného dátového úložiska,

•

zriadením prístupu k týmto záznamom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre
pacientov,

•

umožnením výmeny týchto údajov medzi jednotlivými systémami.

Efektívne vynakladanie zdrojov pri budovaní eHealth sa dá dosiahnuť výberom vhodnej
platformovej infraštruktúry a jej viacnásobným využívaním pri budovaní aplikácií a služieb.
Jeden z dôležitých aspektov takejto platformy je efektívnosť podpory nových a meniacich sa
procesov, služieb a aplikácií a efektivita zabezpečenia jej prevádzky.
Cieľom vybudovania systému zálohovania je zabezpečiť vysokú dostupnosť dát pre výkon
zdravotnej starostlivosti aj v prípade vážnych narušení systému a tým zabezpečiť kontinuitu
jeho činností. Hlavnou úlohou archivačného systému je umožniť tzv. "zabúdanie údajov"
v produkčných informačných systémoch (uložením týchto údajov do archivačného systému)
s možnosťou opätovného sprístupnenia týchto údajov niekedy v budúcnosti (napr. pre potreby
šetrenia realizovaných zdravotníckych výkonov).
Migračný proces bude prebiehať v nasledujúcich troch fázach:
•

paralelná papierová a elektronická novo vznikajúca dokumentácia,

•

eliminácia papierovej formy novo vznikajúcej dokumentácie,

•

digitalizácia nevyhnutných častí historickej papierovej dokumentácie.37

C3: Informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných zdrojov
Medzi jednotlivé úlohy v rámci tohto cieľa patria najmä nasledovné:
•

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

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

37

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Strategické ciele eHealth - kľúčový nástroj informatizácie
verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, Bratislava. [online] Publikované 25.6.2008. [citované
25.1.2009]. Dostupné z <http://www.nczisk.sk/buxus/docs/strategicke_ciele.pdf>.

356

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

•

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

-

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

-

manažmentu a kontrolingu procesov (vyhodnocovanie, výkazníctvo, správa finančných
tokov, systémy podpory rozhodovania),

-

verejného zdravotníctva - public health (národné zdravotné programy, epidemiológia,
vakcinácia, štatistiky, systém včasného zdravotného varovania, monitorovacie systémy
pre hodnotenie zdravotných rizík),

-

prierezových a všeobecných agend MZ SR a podriadených organizácií.

vybudovať prezentačnú vrstvu eHealth vo forme NZP a poskytnúť jej služby:
-

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

-

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

-

darcom (požiadavky NTS),

-

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

-

PZS (prezentácia poskytovaných služieb),

-

ZP (prezentácia svojich služieb),

-

verejnému zdravotníctvu (informácia o svojich aktivitách).38

C4: Podpora nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti
Medzi jednotlivé úlohy v rámci tohto cieľa patria najmä nasledovné:
•

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

•

samoobslužné formy zdravotnej starostlivosti,

•

tele-medicína (diagnostika, monitoring, terapia), vrátane tele-preskripcie – predpisovanie
liekov na diaľku,

38

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Strategické ciele eHealth - kľúčový nástroj informatizácie
verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, Bratislava. [online] Publikované 25.6.2008. [citované
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•

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

•

personálna genomika – individualizovaná medicína na báze scanu genetickej informácie.39

Podpora a definovanie nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti je dôležitá už teraz,
aby sa pri návrhu štandardov, infraštruktúry a informačných systémov zohľadnili aj požiadavky
na novo pripravované procesy a služby v záujme efektívneho vynakladania finančných
prostriedkov.
Východiská pre realizáciu strategických cieľov eHealth
Navrhované strategické ciele eHealthu vychádzajú z legislatívneho rámca, požiadaviek
a predstáv SR a EÚ vo vzťahu k informatizácii verejnej správy ako aj zdravotníctva.
Zohľadňujú existujúcu technickú infraštruktúru a organizačné zabezpečenie informatizácie
zdravotníctva. Hlavné východiská sú definované v nasledujúcich schválených dokumentoch.
Stratégia informatizácie verejnej správy (SIVS)
SIVS definovala víziu, strategické ciele a smery eGovernmentu v SR do roku 2013 vrátane
riadiacej štruktúry, implementačného plánu a rámca zdrojov financovania pre realizáciu
strategických cieľov.
Na dosiahnutie tejto vízie definovala SIVS 4 hlavné ciele, ktoré sú rámcom aj pri špecifikácii
strategických cieľov eHealthu:
•

Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou.

•

Elektronizácia procesov verejnej správy.

•

Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy.

•

Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy40.

Proces informatizácie verejnej správy by mal byť riadeným procesom, ktorý bude úzko spojený
s procesom formovania právneho rámca a vyžiada si jeho implementáciu do procesov
informatizácie. To sa týka aj informatizácie systému zdravotníctva. Podľa SIVS synergickým
využitím štrukturálnych fondov EÚ i finančných prostriedkov štátneho rozpočtu bude možné
39

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Strategické ciele eHealth - kľúčový nástroj informatizácie
verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, Bratislava. [online] Publikované 25.6.2008. [citované
25.1.2009]. Dostupné z <http://www.nczisk.sk/buxus/docs/strategicke_ciele.pdf>.
40
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zabezpečiť implementáciu najnáročnejších postupov a najrozsiahlejších IT projektov v
doterajšej histórii SR.
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
Na SIVS nadväzuje dokument NKIVS, ktorý detailnejšie rozpracováva strategické ciele
informatizácie verejnej správy.
NKIVS:
•

vymedzuje rámec informatizácie verejnej správy,

•

definuje princípy informatizácie verejnej správy,

•

definuje architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy (ďalej aj ako
ISVS),

•

opisuje koncepčný prístup, akým by mali správcovia ISVS pristúpiť k informatizácii vecne
prislúchajúcich úsekov správy,

•

definuje rámec priorít, ktorých realizácia naštartuje proces efektívnej informatizácie verejnej
správy.

Pre návrh a členenie strategických cieľov eHealth sú inšpiratívne princípy informatizácie
verejnej správy definované v NKIVS:

Obrázok 35 – Princípy informatizácie verejne správy

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Strategický súhrn, Bratislava
Požiadavky NKIVS budú zabezpečené a presadzované prostredníctvom vytvorenia NZIS
v súlade s architektúrou integrovaného ISVS definovaného v NKIVS.
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NZIS bude realizovaný v súlade s definovanými a schválenými pravidlami, štandardmi výmeny
údajov a s využitím technologickej a komunikačnej infraštruktúry. Implementácia NZIS bude
podmienená potrebnými legislatívnymi zmenami s dôrazom na optimalizáciu procesov. NZIS
bude pozostávať zo vzájomne prepojených autonómnych informačných systémov, ktoré budú
využívať základné komponenty architektúry definované v NKIVS, so zohľadnením faktu, že
poskytovanie zdravotnej starostlivosti z verejných zdrojov je relatívne samostatná a špecifická
oblasť, ktorú rámec NKIVS pokrýva len čiastočne.41
Inštitucionálne zabezpečenie
Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie domácej a medzinárodnej spolupráce pri
informatizácii zdravotníctva v SR budú zabezpečovať:
•

MZ SR prostredníctvom nasledovných zložiek: Rada ministra pre informatiku a štatistiku,
Komisia eHealth MZ SR (eHealth koordinačné centrum v SR), Odbor informatiky MZ SR
(OI MZ SR).

•

NCZI ako podriadený orgán OI MZ SR prostredníctvom existujúcej organizačnej štruktúry
národných centier:
-

Národné centrum informatizácie zdravotníctva (NCIZ, anglická skratka “eHealth
Competence Center”),

-

Národné centrum pre štandardy informačnej sústavy zdravotníctva (NCŠIS),

-

Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku (NCZŠ),

-

Slovenská lekárska knižnica (SILK) ako Národné centrum pre poskytovanie
medicínskych a zdravotníckych informácií (NCPMZI).

Pracovné skupiny eHealth zahŕňajú tvorcov a používateľov eHealth aplikácií, zdravotníckych
pracovníkov, výrobcov a pod. Ďalšou zložkou sú odborné skupiny, ktoré budú súčasťou
medzinárodných odborných zoskupení (ako napr. HL7, pobočka organizácie ProRec a pod.).
Súčinnosťou vyššie uvedených organizačných štruktúr sa zabezpečí preberanie a implementácia
zodpovedajúcich medzinárodných štandardov a noriem do slovenského zdravotníctva (napr.
ISO TC215, CEN TC251, SNOMED, HISA, DICOM). Taktiež bude zabezpečená koordinácia
medzinárodnej spolupráce v oblasti eHealth a transfer najlepších skúseností (anglicky „bestpractices“) v informatizácii zdravotníctva z členských štátov EÚ. 42
Infraštruktúra
41
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Dokument „Koncepcia rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva“ vydaný MZ SR v decembri
2005 definuje informačnú sústavu zdravotníctva (ďalej aj ako ISZ) nasledovne: Informačnú
sústavu zdravotníctva tvoria zdravotnícke informačné systémy a ich prevádzkovatelia a záväzné
štandardy pre zdravotnícku informatiku a štatistiku. Zdravotnícke informačné systémy sú
súbory softvérových a hardvérových a iných prostriedkov určených na evidenciu, kontrolu,
spracovanie a poskytovanie údajov týkajúcich sa zdravotníctva. 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.“43
Podľa uvedenej definície ISZ dnes tvoria:

4.3.2

•

Informačné systémy rezortu zdravotníctva.

•

Prvky technicko-organizačnej infraštruktúry podporujúcej chod uvedených informačných
systémov.

•

Integračné rozhrania medzi informačnými systémami v rámci rezortu zdravotníctva.

•

Integračné rozhrania na informačné systémy kooperujúce so systémovým prostredím rezortu
zdravotníctva.

Legislatíva pre oblasť eHealth v SR
Skvalitnenie a zefektívnenie zdravotnej starostlivosti patrí medzi hlavné zámery vlády
Slovenskej republiky. Informatizácia zdravotníctva je dôležitým podporným faktorom
k dosiahnutiu tohto zámeru.
Legislatívny rámec upravujúci informatizáciu zdravotníctva poskytuje reguláciu spolupráce
členských štátov v troch oblastiach – výskum, stratégia a aplikácia elektronického
zdravotníctva.
Legislatívne východiská
Východiskovým dokumentom popisujúcim uplatňovanie IKT v zdravotníctve v SR je dokument
EÚ COM (2004) 356 final „eHealth – making healthcare better for European citizens: An
action plan for a European eHealth Area“. Dokument adresuje požiadavky na tvorbu
užívateľsky nenáročných a interoperabilných informačných systémov v zdravotníctve.
V oblasti výskumu a vývoja predstavujú rámcové programy (Framework Programmes - FP)
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).
43
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Medzi najdôležitejšie dokumenty v oblasti stratégie patria:
•

„i2010 – a European Information Society for Growth and Employment“ je dokument
popisujúci výzvy a smerovanie informačnej spoločnosti do roku 2010. Dokument bol prijatý
v roku 2005.

•

„eHealth – making healthcare better for European citizens: An action plan for European
eHealth area“ je dokument prijatý v roku 2004 a obsahuje rozpracované myšlienky
obsiahnuté v predošlom dokumente pre oblasť zdravotníctva.

Jedným z hlavných finančných nástrojov dokumentu i2010 je program „ICT Policy Support
Programme – ICT PSP,“ ktorý je súčasťou programu „Competitiveness and Innovation
Framework Programme – CIP“. Dokument popisujúci ICT PSP je zameraný na podporu
konkurencieschopnosti a inovácií zavedením širšieho využívania IKT v spoločnosti (občanmi,
verejnou správou a podnikateľským sektorom). V období 2007 – 2013 bude program ICT PSP
nadväzovať na program eTen Programme (ukončený v roku 2006), ktorý podporoval aplikáciu
elektronických služieb, vrátane služieb elektronického zdravotníctva, do hospodárskej praxe.
Presné tematické zameranie ICT PSP v jednotlivých rokoch bude zverejňované priebežne
v pracovnom programe na príslušný rok. 44
Informatizácia zdravotníctva je jednou z kľúčových priorít vlády SR na obdobie rokov 2006 až
2010 a preto je informatizácia zdravotníctva zakotvená aj v strategických vládnych
dokumentoch:
•

"Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky" (z júla 2006).

•

"Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008" (z
decembra 2006).

•

Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010 (z
októbra 2008)

V súlade s programovým vyhlásením vlády bola schválená "Koncepcia informatizácie
zdravotníctva na roky 2007 až 2010”.
Programové vyhlásenie vlády SR
Programové vyhlásenie vlády SR v kapitole "Zdravotníctvo" stanovuje informatizáciu
zdravotníctva ako jednu z prioritných vládnych úloh: „Rozhodujúcim zámerom vlády bude
rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na všetkých úrovniach. Vláda zabezpečí
legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu informačných a komunikačných
systémov, ktoré zásadným spôsobom napomôžu zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu

44
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a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda podporovať projekt informatizácie
zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth stratégie.“ 45
Dodatok k Národnému programu reforiem SR na roky 2006-2008
V dokumente "Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 2008", ktorý v decembri 2006 schválila vláda SR, patrí informatizácia zdravotníctva do skupiny
vládnych úloh s najvyššou prioritou. V ďalšom texte je citácia z uvedeného dokumentu - znenie
kapitoly 2.3.3 "Informatizácia zdravotníctva - eHealth": "Podľa programového vyhlásenia vlády
je zdravotníctvo a jeho informatizácia - eHealth najvyššou prioritou. Ide o využívanie
moderných informačných a komunikačných technológií s úlohou splniť očakávania občanov,
pacientov, poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, profesionálnych zdravotníkov.
Informatizácia zdravotníctva pomôže zvýšiť efektivitu a priniesť pridanú hodnotu zdravotnej
starostlivosti vyhnutím sa duplicite alebo zbytočným diagnostikám alebo terapeutickým
intervenciám podporou kontinuálnej starostlivosti, zlepšením komunikácie medzi zdravotníckou
sférou a širokým prístupom k zdravotným vedomostiam a evidenčne založenej medicíne.
Národný zdravotný informačný systém a služby spoločne s organizačnými zmenami, ako aj
rozvojom nových zručností, môžu výrazne prispieť k prístupu, kvalite starostlivosti
a k efektivite a produktivite zdravotníckeho sektora. Prostriedkami realizácie informatizácie
zdravotníctva je štandardizácia číselníkov, dátových rozhraní a pracovných postupov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), vybudovanie úložísk dát, internetizácia
pracovísk PZS, modernizácia aplikačného vybavenia pre PZS na základe navrhnutých
národných a medzinárodných štandardov, vytvorenie politík identifikácie, autentifikácie
a autorizácie na národnej aj medzinárodnej úrovni, ako aj rozvoj a implementácia eHealth
aplikácií ako napr. elektronický chorobopis, elektronická preskripcia a medikácia. Takto široko
koncipovaný program je potrebné podporiť informatikou na úrovni rezortu – MZ SR a jej
špecializovaným Národným centrom zdravotníckych informácií. Informatizáciu zdravotníctva
nie je možné riešiť mimo zdravotníctva."46
Dodatok k Národnému programu reforiem SR na roky 2008-2010
V roku 2008 bol vládou prijatý nový Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky
2008-2010. V prílohe k tomuto dokumentu sa uvádzajú opatrenia pre zdravotníctvo ako potreba
systematického prehodnocovania a zlepšovania indikátorov kvality poskytovanej starostlivosti,
procesov ich hodnotenia a zverejňovania. Ďalej potreba systematického prehodnocovania a
zlepšovania minimálnych štandardov materiálno-technického vybavenia a personálneho
zabezpečenia jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení ako aj procesov získavania a
zbierania údajov a komunikácia verejnosti s inými zainteresovanými subjektmi.47 Zámerom je
45

Vláda Slovenskej republiky: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, Bratislava. [online] Publikované
v auguste 2006. [citované 19.2.2009]. Dostupné z
<http://www.mod.gov.sk/data/files/553.pdf?PHPSESSID=0bec161df82ba950bffffea273dce6bc>.
46
Vláda Slovenskej republiky: Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008,
Bratislava [online] Publikované v októbri 2005. [citované 27.1.2009]. Dostupné z
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stransparentnenie konkurenčného prostredia v štandardne vybavených zdravotníckych zariadení
a zaistenie poskytovania kvalitnej a pre pacientov bezpečnej zdravotnej starostlivosti odborne
spôsobilými zdravotníckymi pracovníkmi vo všetkých zdravotníckych povolaniach, ako aj
transparentnejšie vzťahy medzi PZS, zdravotnými poisťovňami a pacientmi.
Podľa tohto dokumentu indikátory kvality majú byť sledované minimálne každé 3 roky, aby sa
dali získať relevantné informácie o tendenciách a trendoch zlepšovania či zhoršovania
poskytovanej úrovne zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť právne
predpisy tak, aby sa indikátory kvality sledovali aj v takých medicínskych odboroch, ktoré
signalizujú celospoločensky závažné choroby (onkológia, kardiológia, diabetológia a pod.).
Zároveň sa majú implementovať odporúčania EÚ a OECD. Hodnotenie má byť zamerané na
dostupnosť zdravotnej starostlivosti, efektívnosť využitia zdrojov, účinnosť a primeranosť
zdravotnej starostlivosti, vnímanie poskytnutej zdravotnej prijímateľom a na celkové výsledky
zdravotnej starostlivosti.
V zmysle dodatku táto úloha korešponduje so zámerom vlády rozvoja informatizácie systému
zdravotníctva na všetkých úrovniach, preto vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne
podmienky na realizáciu informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom
napomôžu zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb a zároveň v tejto
oblasti bude vláda podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele
národnej eHealth stratégie.48
Legislatívny rámec
Súčasné legislatívne podmienky pre budovanie a realizáciu eHealth na Slovensku sú
nepostačujúce. Slovenská zdravotnícka legislatíva nerozlišuje pojmy ako elektronický recept,
elektronické zdravotníctvo a iné, nie sú v nej zakotvené ani podmienky činnosti zdravotníckych
informačných systémov.
Príprava návrhov úpravy legislatívnych predpisov na úspešnú realizáciu zdravotníckej reformy
v oblasti informatiky a návrhov legislatívnych opatrení a návrhov znenia ustanovení do
príslušných zákonov a ich vykonávacích predpisov je prioritnou úlohou pre plnenie v rokoch
2006 až 2010.
Úloha sa rieši a zabezpečuje v nadväznosti na výsledky realizácie projektov v roku 2006 a 2007,
pričom jej plnenie bude pokračovať aj v ďalšom období. Návrhy legislatívnych úprav na
úspešnú realizáciu zdravotníckej reformy, vrátane oblasti informatiky, MZ SR zapracovalo
hlavne do noviel týchto legislatívnych predpisov:
Oblasť zdravotnej starostlivosti
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

48

Vláda Slovenskej republiky: Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010,
Bratislava [online] Publikované v októbri 2008. [citované 25.3.2009]. Dostupné z
<http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/6B071346D5671177C12574DA002779DB/$FILE/priloha_1.pdf>
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•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 763/2004 zo 14.12.2004,
ktorou sa vyhlasujú štandardy pre zdravotnícku štatistiku,

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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.

Oblasť lekárenskej zdravotnej starostlivosti
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame.

Oblasť dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a verejné zdravotné poistenie
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oblasť verejného zdravotníctva a ochrany zdravia
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom novelizácie uvedených záväzných predpisov je okrem iného aj vytvoriť potrebné
legislatívne podmienky pre ďalší rozvoj informatizácie zdravotníctva.
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Aktivity rezortu zdravotníctva SR v rámci medzinárodných iniciatív v kontexte
eHealth
Nielen v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v EÚ (potreba interoperability medzi
národnými štátmi), ale aj v súvislosti s medzinárodným charakterom štandardov informačnej
sústavy zdravotníctva je potrebná spolupráca SR na medzinárodnej úrovni.
Rozlišujeme dve hlavné oblasti medzinárodnej spolupráce:
•

Štandardizačné orgány a pracovné skupiny - Účasť na činnosti medzinárodných
štandardizačných orgánov a pracovných skupín zaoberajúcich sa štandardizáciou
informačnej sústavy zdravotníctva.

•

Informatizácia zdravotníctva v rámci EÚ - Účasť SR na spolupráci v tejto oblasti v rámci
EÚ. 49

Pred rokom 2006 bola medzinárodná spolupráca SR v oblasti informatizácie zdravotníctva
nedostatočná. SR v tejto oblasti nebola viditeľná, pričom SR často absentovala na stretnutiach a
zasadaniach, ktoré udávajú smer a naznačujú trendy ďalšieho vývoja. Počnúc rokom 2006 sa SR
začala aktívnejšie podieľať na činnosti štandardizačných orgánov a pracovných skupín
pôsobiacich v oblasti štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva.
V rámci iniciatívy i2010 smerujúcej k zmodernizovaniu EU zastupujú naši predstavitelia SR v
pracovnej skupine „i2010 subgroup on eHealth“, ktorá je pracovnou skupinou generálneho
riaditeľstva pre informačnú spoločnosť a média (ENG: EU Directorate General Information
Society and Media)
Kľúčové ciele pracovnej skupiny sú:
•

Rozvíjať služby elektronického zdravotníctva v Európe, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a
prístupnosti k zdravotnej starostlivosti a súčasne prispejú k nákladovej efektívnosti
systémov a služieb.

•

Prispieť k implementácii európskeho akčného plánu v informatizácii zdravotníctva a
akčných plánov každej členskej krajiny EÚ.

Pracovná skupina je zložená zo zástupcov jednotlivých členských štátov EU a sú to odborníci na
organizáciu a riadenie zdravotníctva, lekári, farmaceuti a informatici, ktorí sa spolupodieľajú na
príprave materiálov v nasledovných oblastiach:
•

Interoperabilita elektronického zdravotníctva (ENG: eHealth Interoperability).

•

Pohotovostný zdravotný záznam (ENG: Emergency Data Set).

49

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 – 2010,
Bratislava. [online] Publikované 17.7 2007. [citované 17.2.2009]. Dostupné z
<http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/39DEE5121547B634C125731B0032B9F9?OpenDocument>.
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Elektronická preskripcia (ENG: ePRESCRIPTION) 50.

V DG SANCO - Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (ENG: "DirectorateGeneral for Health and Consumers") má SR taktiež svojich zástupcov. V oblasti informatiky sa
riešia najmä otázky identifikácie, autentifikácie a autorizácie zdravotníckych profesionálov,
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a otázky tvorby a obsahu spoločnej internetovej stránky
DG SANCO.
Zástupcovia SR sa taktiež zúčastňujú na prácach v technickej komisii a administratívnej komisii
pri Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, kde sa v
oblasti informatizácie venuje značná pozornosť:
•

Identifikácii pomocou EHIC (Európsky preukaz zdravotného poistenia) – je to identita
poistenca a poisťovne, ktorá uhrádza za neho nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť (eEHIC
bude jeho elektronická verzia).

•

Výmene informácií medzi národnými systémami sociálneho a zdravotného poistenia51.

Slovensko sa aktívne v posledných rokoch zapája do iniciatív spadajúcich pod hlavičku eHealth.
Aktivity a iniciatívy v oblasti informatizácie zdravotníctva eHealth na Slovensku sú
zastrešované Národným centrom zdravotníckych informácií ako štátnej príspevkovej
organizácie Ministerstva zdravotníctva SR. V rezorte zdravotníctva sa vytvorili riešiteľské
inštitúcie – Odbor koordinácie eHealth v rámci NCZI a Komisia pre eHealth v pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj zapojenie zástupcov Slovenskej republiky do
medzinárodných aktivít v tejto oblasti (napr. EHTEL, i2010).
V roku 2007 sa Slovenská republika zapojila do prípravy celoeurópskeho projektu epSOS (Smar
Open Services for European Patients), ktorého cieľom je vytvorenie prototypov informačných
systémov na národnej úrovni zabezpečujúcich sémantickú interoperabilitu v rámci Európskej
únie. Projekt je práve zameraný na cezhraničnú súčinnosť informačných systémov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti členských krajín EÚ a EFTA štátov, ktoré sa na ňom
zúčastňujú.
Koordinácia plnenia úloh v oblasti informačnej spoločnosti je hlavnou úlohou splnomocnenca
vlády Slovenskej republiky pre informačnú spoločnosť. V roku 2008 bol nadviazaný kontakt pri
riešení medzinárodných aspektov informačnej spoločnosti medzi splnomocnencom vlády
a veľvyslancami SR (Misia SR pri EÚ v Bruseli a Misia SR pri OECD v Paríži). Činnosť
splnomocnenca vlády sa v roku 2008 dotýkala aj konferencie OECD v oblasti informačnej
bezpečnosti „E-Leaders 2008: The Future of E-Government – Agenda 2020“.

50
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 – 2010,
Bratislava. [online] Publikované 17.7 2007. [citované 17.2.2009]. Dostupné z
<http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/39DEE5121547B634C125731B0032B9F9?OpenDocument>.
51
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 – 2010,
Bratislava. [online] Publikované 17.7 2007. [citované 17.2.2009]. Dostupné z
<http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/39DEE5121547B634C125731B0032B9F9?OpenDocument>.
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Splnomocnenec vlády prezentoval slovenskú situáciu a postup pri riešení rozvoja
eGovernmentu aj na medzinárodnej konferencii Eastern European Government Days (apríl 2008
v Prahe), kde sa zúčastnil aj úvodnej panelovej diskusie spolu so zahraničnými zástupcami vlád
Českej republiky, Rakúska a Rumunska.
Ďalšie
aktivity
splnomocnenca
vlády
boli
prezentované
na
medzinárodnej
konferencii „eGovernment goes Europe“ vo Viedni. Rakúsko patrí v rámci pravidelného
hodnotenia stavu rozvoja eGovernment služieb zabezpečovaného Európskou komisiou medzi
lídrov v Európe. Počas rokovaní na podujatiach so zahraničnou účasťou sa splnomocnenec
aktívne zaujímal o rozvoj informačnej spoločnosti v iných krajinách ako aj o pripravovaných
strategických, legislatívnych a regulačných dokumentoch na úrovni Európskej únie, OECD či
jednotlivých krajín.52
Informatizácia spoločnosti je ďalej zastrešovaná aj NCZI, ktoré na medzinárodnej úrovni
spolupracuje s:
•

EUROSTAT-om v oblasti úloh vyplývajúcich zo vstupu SR do EÚ

•

WHO v oblasti medzinárodnej porovnateľnosti zdravotníckych ukazovateľov

•

OECD v oblasti OECD Health Data, Indikátorov kvality

•

EMCDDA v oblasti drog a drogovej závislosti

Spolupráca zahŕňa pravidelné poskytovanie vyžiadaných údajov zo slovenského zdravotníctva
Európskej komisie, Svetovej zdravotníckej organizácii, OECD, Svetovej banke, Unicefu
a sprostredkovanie zdravotníckych údajov iných krajín.
V dňoch 18. – 20. Februára 2009 sa Slovensko zúčastnilo siedmej výročnej konferencie
s názvom „eHealth pre jednotlivca, spoločnosť a ekonomiku“, ktorú organizovala Česká
republiku ako predsednícka krajina EU v spolupráci s Európskou komisiou. Cieľom
ministerskej konferencie bolo výmena poznatkov a skúseností s aplikáciami informačných
technológií v zdravotníctve v európskom kontexte. Konferencia sa v súlade so svojím názvom
zamerala na tri hlavné témy – jednotlivca (pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti),
spoločnosť (zavádzanie eHealth riešení, štandardizácia a prínosy eHealth pre transformáciu
zdravotných systémov) a ekonomiku (finančná udržateľnosť zdravotníctva, ekonomické modely
a možnosti financovania aplikácií eHealth).
Konferencie eHealth 2009 sa zúčastnil minister zdravotníctva SR Richard Raši
a splmonocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť Pavol Tarina. Cieľom bolo informovať
o aktuálnom stave informatizácie zdravotnej starostlivosti na Slovensku

52

Úrad splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť: Správa o činnosti splnomocnenca vlády SR pre
informačnú spoločnosť za rok 2008 a návrh plánu činnosti na rok 2009, Bratislava. [online] Publikované 4.3 2009.
[citované 27.3.2009]. Dostupné z
<http://www-8.vlada.gov.sk/14951/sprava-splnomocnenca-za-rok-2008-predmetom-rokovania-vlady-sr.php>.
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Aplikácia medzinárodných štandardov eHealth v podmienkach SR
Na pôde NCZI vznikla v roku 2007 koncepcia Národného zdravotného informačného systému.
Riadenie, vydávanie a schvaľovanie štandardov pre zdravotníctvo je v kompetencii NCZI.
Z pozície NCZI bola zahájená príprava Vyhlášky MZSR, ktorou sa vyhlasujú štandardy pre
informačné systému v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej aj ako „Vyhláška“).
Návrh tejto vyhlášky sa v mnohom odkazuje na Výnos MDPT zo 14.júla 2006 č.1706/2006,
ktorý bol nahradený Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008
č.MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, najmä v oblasti
štandardov pre evidovanie a poskytovanie údajov a zaistenie bezpečnosti a dôvernosti. Táto
vyhláška však v čase schvaľovania tohto dokumentu nebola schválená.
V prípade, že informačné systémy zdravotníctva, budú informačnými systémami verejnej
správy, v zmysle zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy, bude potrebné
pri návrhu, implementácii a riadení týchto systémov prihliadať na štandardy a požiadavky
vyplývajúce z uvedeného zákona a Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.
septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy. V súlade s „dobrou praxou“ odporúčame štandardy definované v uvedených materiáloch
dodržiavať aj v prípade, keď informačné systémy používajúce elektronickú čipovú kartu nebudú
považované za informačné systémy verejnej správy v zmysle zákona. Tieto štandardy
predstavujú bežnú a uznávanú prax v riadení a monitorovaní informačnej bezpečnosti odbornou
verejnosťou v oblasti informačnej bezpečnosti.
Vychádzajúc z uvedeného stavu neexistencie relevantných noriem alebo štandardov týkajúcich
sa priamo elektronických tokenov, uvádzame v ďalšom texte prehľad základných noriem
a štandardov súvisiacich všeobecne s informačnými systémami, komunikáciu a výmenou dát
a ich bezpečnosťou.
Pri návrhu elektronických čipových kariet a prislúchajúcej komunikačnej infraštruktúry
odporúčame prihliadnuť k uvedeným štandardom.
Poznámka: Štandardy, ktoré sú popísané ďalej, sú štandardmi pre informačné systémy
zdravotníctva podľa pripravovanej Vyhlášky MZSR o štandardoch pre informačné systémy
v zdravotníctve, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.3.4.1

Prehľad špecializovaných eHealth štandardov
Dátové prvky
Prezentujú definície základných, relatívne jednoduchých údajov, ako je napr. rodné číslo,
adresa, štát. Možno presne definovať ich tvar (syntax) alebo vymenovať hodnoty, ktoré môžu
nadobúdať. Štandardmi pre túto oblasť sú:
•

XML – (eXtensible Markup Language) rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý a
štandardizovaný W3C. Je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na
publikovanie dokumentov. Umožňuje popísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného
obsahu jednotlivých častí a nezaoberá sa vzhľadom dokumentu alebo jeho častí.
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•

XML Schema Definition (XSD) v 1.0 pre výmenu dátových prvkov medzi informačnými
systémami bez ohľadu na účel správy. Štandard popisuje údajovú štruktúru, resp. schému
XML dokumentu a jeho prípustný obsah. Definuje miesta v dokumente, na ktorých sa môžu
či musia vyskytovať rôzne elementy (položky), ich poradie, počet, hodnoty či dátové typy
(reťazec znakov, číslo, pravdivostná hodnota, a podobne), čím umožňuje kontrolovať
správnosť údajov XML dokumentu.

•

16 bit UTF-16 znaková sada.

V prípade použitia zaručeného elektronického podpisu musí formát XML pre dátové prvky
spĺňať požiadavky Národného bezpečnostného úradu na formát XML dokumentu.
Číselníky
Pokiaľ bude potrebné zabezpečiť integritu zdravotníckych informačných systémov, alebo
integritu údajov v súvislosti so zavedením elektronických kariet (napr. na obale karty
zdravotníckeho pracovníka) vznikne potreba, použiť označenie jeho povolania, odbornosti a
pracoviska. Pre zabezpečenie uvedených funkcií, je potrebné implementovať najmä nasledujúce
číselníky a klasifikácie zdravotníckej štatistiky:
•

CISR_KatZP Číselník kategórií zdravotníckych pracovníkov

•

CISR_KatPZS Číselník kategórií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

•

CISR_KatFormaZs Číselník kategórie formy poskytovanej zdravotnej starostlivosti

•

CISR_SubKatFormZs Číselník subkategórie formy poskytovanej zdravotnej starostlivosti

•

CISR_KatZar Číselník kategórií zariadení

•

CISR_SubKatZar Číselník subkategórií zariadení

•

CISR_DruhZar Číselník druhov zariadení

•

CISR_ZdravOdb Číselník zdravotníckych odborností

•

CISR_OdbZamOdbUtv Číselník odborného zamerania odborných útvarov

•

CISR_AdminTechUtv Číselník administratívno-technických útvarov

•

CISR_DruhUtv Číselník druhov útvarov

•

CISR_SpecifOdbUtv Číselník špecifikácií odborných útvarov

•

CISR_KlasDruhZar Klasifikácia druhov zariadení

•

CISR_OdbUtv Klasifikácia odborných útvarov
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•

CISR_NaklStr Klasifikácia typov nákladových stredísk

•

CISR_ZdravPov Klasifikácia zdravotníckych povolaní zdravotníckych pracovníkov

•

CISR_StudOdb Klasifikácia študijných odborov zdravotníckych pracovníkov

•

CISR_SpecOdb Klasifikácia špecializačných odborov zdravotníckych pracovníkov

•

CISR_CertPracCin Klasifikácia certifikovaných pracovných činností

•

CISR_FormaZdrStar Klasifikácia formy poskytovanej zdravotnej starostlivosti

•

CISR_ZdravPoist Číselník zdravotných poisťovní

V prípade, že sa napr. do vyhradeného adresného priestoru na karte poistenca, budú zapisovať
údaje o chorobách a užívaných liekoch, je potrebné riadiť sa pri zápise povinnými
klasifikáciami pre túto oblasť. Odporúčanými štandardmi pre túto oblasť sú:
•

MKCH10 – Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných
problémov 10. revízia (Systém položiek, 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, obsahuje trojmiestnu a štvormiestnu
klasifikáciu chorôb, klasifikáciu morfológie a nádorov špeciálne zoznamy chorôb a príčin
smrti, definície a pravidlá nomenklatúr.),

•

ATC - Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém /Systém klasifikácie liečiv/
(v ATC systéme sú liečivá rozdelené do skupín podľa orgánov alebo systémov, ktoré
ovplyvňujú a podľa ich chemických, farmakologických a terapeutických účinkov.),

•

XDS – XML Schema Definition,

•

SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine -- Clinical Terms) – štandard pre
medicínsku terminológiu,

•

ICPC2, klasifikácie dát o pacientovi.

Štandardy povinne evidovaných a povinne poskytovaných dát o pacientovi
V prípade, že elektronická karta pacienta bude slúžiť na prenos alebo uchovávanie informácií
o liekoch, predpisoch alebo minimálnej množiny údajov o pacientovi, je potrebné
štandardizovať formát týchto údajov. V súčasnom návrhu Vyhlášky, ani v zákone nie sú
vyžadované žiadne štandardy, ani povinné ani odporúčané.
Vymedzenie a stanovenie štandardov nasledujúcich troch typov údajov o pacientovi je súčasťou
projektu epSOS, do ktorého je zapojená aj SR.
•

Elektronická preskripcia a medikácia (elektronický recept a aktuálne užívané lieky).
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•

Elektronické zdravotné záznamy (základné zdravotné údaje: minimal data set, emergency
data set, elektronické chorobopisy a pod.) (Poznámka: Obsah a forma zdravotného záznamu
(nie elektronického) vyplýva zo zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.).

•

Minimálnu množinu údajov o pacientoch. Tzv. EDS - Emergency data set (Množina údajov
pre urgentnú medicínu). Obsahuje základné údaje o pacientovi potrebné pre poskytnutie
urgentného ošetrenia. Návrh obsahu a štruktúry EDS (z 9.6.2008) obsahuje nasledovné
informácie:
-

identifikačné údaje (meno, dátum narodenia, jednoznačný identifikátor),

-

administratívne údaje (poistenie, kontaktné osoby, adresa, právne obmedzenie),

-

osobná a rodinná anamnéza,

-

klinické údaje (základné fyziologické merania – výška a váha),

-

upozornenia (alergie, nežiaduce reakcie na lieky, poruchy orgánov a pod.),

-

nákazlivé choroby,

-

imunizácie,

-

súčasné liečenia a užívané lieky (chronické, psychické, implantáty, a pod.)

-

a ostatné údaje (vôľa žiť a ochota liečiť sa alebo darovať orgány a pod.).

Štandardy na výmenu informácií
Štandardy na výmenu informácií definujú formáty a štruktúry údajov, ktoré sú prenášané medzi
rôznymi systémami s cieľom zabezpečiť ich vzájomnú údajovú kompatibilitu. Ak medzi
subjektmi v infraštruktúre elektronických kariet, bude dochádzať k výmene informácií, je
vhodné dodržať nasledovné štandardy pre výmenu informácií:
•

Pre textové súbory: Rich Text Format (.rtf), Text Format (.txt), Hypertext Markup Language
(.html), Portable Document Format (.pdf) v 1.3, Extensible Markup Language (.xml), Open
Document Format (.odf).

•

Pre kompresiu dát: Zip v 2.0.

•

Pre grafiku a statické obrazy: Portable Document Format (.pdf) 1.3, Graphics Interchange
Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Tagged Image File Format (.tiff).

•

Pre audio a video súbory: Moving Picture Network Graphics (.mpg) – MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, MPEG-7.
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Pre audio a video-streaming: H.261 a vyššie verzie (.sqcif, .qcif, .cif, .4cif, .16cif).

Odporúčanými štandardmi pre výmenu informácií sú nasledovné:
•

Pre grafiku a statické obrazy: Portable Network Graphics (.png).

•

Pre audio súbory: MP3.

•

HL7, štandard pre formát správ.

•

CEN 13 606, štandard pre výmenu častí záznamu pacienta.

•

STN EN 12052, právne záväzná norma pre Slovenskú republiku a EÚ pre akúkoľvek
komunikáciu PACS (prenos a sprístupnenie medzi modalitami, systémami a používateľmi,
ako aj zobrazenie). STN EN 12052 (DICOM - štandard pre digitálne obrázky
a komunikáciu, prenos, ukladanie a spracovanie obrázkov).

Štandardy na zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti
Pri návrhu procesov v infraštruktúre spojenej s elektronickými čipovými kartami treba
prihliadnuť na štandardy, ktoré zabezpečujú ochranu dát z pohľadu ich dôvernosti, integrity
a dostupnosti. Ide o nasledujúce štandardy, ktoré sú definované rovnako v návrhu vyhlášky ako
aj v platnom Výnose MDPT o informačných systémoch verejnej správy. Ich dodržaním sa
systém kvalifikuje ako informačný systém verejnej správy, aj ako informačný systém
zdravotníctva v zmysle pripravovanej vyhlášky.
Pre oblasť zaistenia bezpečnosti a dôvernosti dát sú to tieto štandardy:
•

ISO/IEC 21827 (System Security Engineering Capability Maturity Model, Model vyzretosti
bezpečnostných inžinierskych systémov), popisuje vyzretosť bezpečnostných inžinierskych
systémov modelom, ktorý popisuje charakteristiky podstatné k úspechu bezpečnostných
inžinierskych procesov spoločností,

•

ISO/IEC 27001, (Information technology -- Security techniques -- Information security
management systems – Requirements, Informačné technológie – Zabezpečovacie techniky Systémy riadenia informačnej bezpečnosti – Požiadavky),

•

ISO/IEC 27002, (Information technology – Security techniques – Code of practice for
information security management, Informačné technológie – Bezpečnostné techniky –
Pravidlá pre riadenie informačnej bezpečnosti),

•

ISO/IEC 27005, (Information technology – Security techniques – Information security risk
management, Informačné technológie – Bezpečnostné techniky – Riadenie rizík informačnej
bezpečnosti),

•

STN ISO/IEC TR 13335, Smernice pre riadenie, plánovanie a techniky pre bezpečnosť
informačných systémov,
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•

ISO/IEC 17799, Informačné technológie – Zabezpečovacie techniky - Kódex praxe riadenia
informačnej bezpečnosti,

•

CEN ENV 12251, Zdravotnícka informatika - Bezpečná identifikácia používateľa pre
zdravotnícku starostlivosť - Manažment a bezpečnosť autentizácia heslami,

•

CEN ENV 13608-1, Zdravotnícka informatika - Bezpečnosť komunikácie v zdravotníctve Časť 1: Pojmy a terminológia,

•

CEN CR 13694, Health Informatics - Safety and Security Related Software Quality
Standards for Healthcare. Štandard kvality bezpečnostného a zabezpečovacieho softvéru pre
oblasť zdravotnej starostlivosti.

Štandardy pre prenos informácií
Definujú procesy, ako sú informácie zbierané, uschovávané, archivované, skartované a pod.
Zaoberajú sa aj organizačnými aspektmi správy informácií, personálnym a technickým
zabezpečením správy informácií, ako aj zabezpečením kvality a kontroly kvality celej tejto
činnosti.
Pre entity, ktoré budú spracovávať, ukladať, poskytovať informácie získané z infraštruktúry
identifikačných kariet pacienta alebo zdravotníckych profesionálov, odporúčame pri definovaní
procesov prihliadnuť k nasledujúcim štandardom:
•

JCIA, medzinárodné akreditácie zdravotníckych organizácií (kvality ich služieb,
bezpečnosti prostredia pre pacientova zamestnancov, znižovania rizík),

•

ISO 9000:2005, Systémy manažérstva a systém riadenia kvality.

Štandardy na riadenie životného cyklu, akreditáciu a certifikáciu informačných systémov
V štandardoch pre oblasť riadenia životného cyklu, akreditáciu a certifikáciu informačných
systémov sú definované požiadavky na životný cyklus informačného systému a pravidlá pre
procesy certifikácie a akreditácie jednotlivých prvkov informačného systému a jeho
zabezpečenia v rámci rezortu zdravotníctva.
Odporúčanými štandardmi pre túto oblasť sú:
CEN 12207, Information technology - Software life cycle processes.

4.4

Stav eGovermentu v SR vo vzťahu k eHealth
Táto časť štúdie má za cieľ zhrnúť súčasného stav eGovernmentu v SR vo väzbe na eHealth.
Ďalej identifikovať hlavné princípy, ktoré musia byt zohľadnené pri budovaní eHealth služieb
ako aj všeobecný prístup k ďalším krokom jeho tvorby pre dosiahnutie celkovej synergie
s aktivitami eGovernmentu v SR.
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Vláda SR prejavila záujem o posun Slovenskej republiky v hodnotení EK i2010 z pohľadu online dostupnosti eGovernment služieb minimálne do vrchnej polovice rebríčka hodnotených
krajín a to v priebehu programového obdobia 2007-2013. V zmysle materiálov OPIS a SIVS sú
investície do rozvoja eGovernment služieb považované za základný predpoklad ako splniť
ambíciu zvýšenia efektívnosti pri poskytovaní služieb, zvýšenia transparentnosti a posilnenia
verejnej politiky na základe zavádzania informačno-komunikačných technológií do verejnej
správy spoločne s organizačnými zmenami, novými postupmi a zručnosťami v kontexte tvorby
eGoverment štruktúr.
Relevantné dokumenty poskytujúce koncepčný náhľad na iniciatívy Slovenskej republiky
v oblasti eGovermentu sú OPIS, SIVS a NKIVS. Z týchto dokumentov vyplýva iniciatíva
implementácie elektronickej formy výkonu pri aplikácii informačno-komunikačných
technológií aj v procesoch starostlivosti o zdravie občana SR. Pre naplnenie tejto iniciatívy bol
zvolený nástroj eHealth. Subjekty, pre ktoré je táto oblasť informatizácie relevantnou sú najme
orgány štátnej správy priamo súvisiace so systémom starostlivosti o zdravie ako aj subjekty
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Iný kompletný koncepčný alebo riadiaci
dokument pre oblasť zavedenia informatizácie v systéme zdravotníctva Slovenskej republiky
nie je, avšak existujú mnohé parciálne výstupy spätá s aktivitami komisie eHealth spadajúcej
pod Ministerstvo zdravotníctva SR ako aj iniciatívy Slovenskej republiky v rámci pracovnej
skupiny i2010 (ENG: “i2010 subgroup on eHealth“), ktorá je pracovnou skupinou generálneho
riaditeľstva pre informačnú spoločnosť a média (ENG: „EU Directorate General Information
Society and Media“). Medzi ďalšie relevantné dokumenty v oblasti zavedenia informatizácie
v systéme zdravotníctva Slovenskej republiky patria aj východiskové dokumenty tejto štúdie
uskutočniteľnosti ako aj štúdia samotná.
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (po definovanej vízii, strategických cieľoch a
smeroch eGovernmentu opísaných v Stratégií informatizácie verejnej správy) predovšetkým
definuje hlavné princípy a priority informatizácie verejnej správy a architektúru integrovaného
informačného systému verejnej správy (ďalej aj ako „ISVS“), t.j. logického celku
pozostávajúceho zo vzájomne prepojených autonómnych IS úsekov správy, ktoré využívajú
základné komponenty architektúry.53
Elektronizácia a informatizácia verejnej správy zapojenej do procesov starostlivosti o zdravie
občana SR musí byť vykonaná zohľadňujúc nastavený prístup celkovým spôsobom riešenia
eGovermentu t.j. dodržanie základných komponentov architektúry integrovaného ISVS a jeho
interoperability.
Základné komponenty architektúry integrovaného ISVS predstavujú prvky architektúry, ktoré
by mali byť používané viacerými ISVS pri elektronickej forme výkonu správy. Vybudovanie
týchto komponentov sa dosiahne realizáciou kľúčových projektov informatizácie verejnej
správy, bez ktorých proces informatizácie nebude môcť efektívne napredovať. Za
najdôležitejšie základné komponenty architektúry integrovaného ISVS sa považujú:
•

Elektronická identifikačná karta.
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•

Základné identifikátory.

•

Základné číselníky.

•

Základné registre.

•

Základné prístupové komponenty.

•

Spoločné moduly ÚPVS.

•

Ostatné komponenty.

Integrovaný ISVS musí umožniť bezproblémovú a efektívnu interoperabilitu všetkých
informačných systémov, ktoré integruje. Taktiež musí zabezpečiť zvýšenie efektivity výkonu
verejnej správy prostredníctvom optimalizácie a digitalizácie procesov výkonu správy. 54
V oblasti informatizácie zdravotníctva je balíkom eGoverment služieb eHealth. Avšak je
potrebné zdôrazniť, že v rámci zavádzania informatizácie v systéme zdravotníctva Slovenskej
republiky sú zapojené aj subjekty mimo verejného sektora a tým ISVS v kontexte eHealth
nepokrýva celú množinu zapojených systémov, ktoré budú v budúcnosti tvoriť balík
eGoverment služieb v oblasti zdravotníctva. Napriek tomu je pri tvorbe jeho jednotlivých
systémov zohľadniť najmä princípy vyplývajúce z NKIVS, ktorými sú:
•

Bezpečnosť - Orgány verejnej správy musia zosúladiť svoju vlastnú bezpečnostnú politiku s
jednotnou politikou bezpečnosti, ktorá by mala byť zosúladená so spoločnou európskou
bezpečnostnou politikou. Príslušné bezpečnostné opatrenia sú popísané v dokumente
schválenom Radou EÚ.

•

Interoperabilita - Informačné systémy, resp. softvérové aplikácie verejnej správy musia byť
schopné vzájomnej komunikácie, t.j. vzájomne spolupracovať, využívať a vymieňať si
údaje. Pri návrhoch ISVS sa bude vychádzať z NKIVS a z nariadení stanovených
Európskym rámcom interoperability, ktorý definuje množinu odporúčaní a usmernení pre
poskytovanie služieb eGovernmentu.

•

Používanie otvorených štandardov - Využívanie otvorených štandardov, t.j. voľne
dostupných štandardov medzinárodne označovaných „Open Standards“ prispieva k
dosiahnutiu interoperability v rámci eSlužieb poskytovaných verejnou správou.

•

Technologická a softvérová neutralita - V rámci eGovernmentu bude prioritne možné
využívať softvér, medzinárodne označovaný „Open Source Software“. Otvorený zdrojový
softvér je dostupný na základe licencie, ktorá umožňuje používateľom softvér študovať,
meniť, zlepšovať alebo ďalej distribuovať v upravenej alebo pôvodnej forme. Dostupnosť
zdrojových kódov prispieva k interoperabilite.
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Integrovaná technologická infraštruktúra - Technologická infraštruktúra verejnej správy
musí byť flexibilná, t.j. taká, ktorá z dôvodu zmien v štruktúre verejnej správy, najmä na
výkonnej úrovni, ako aj inovácií aplikácií vyžaduje investične nenáročné úpravy. Musí byť
postavená na takých technológiách, ktoré umožnia vytváranie navzájom prepojených a
spolupracujúcich ISVS, rešpektujúcich požiadavky používateľov (občanov, podnikateľov a
verejnej správy) na poskytovanie efektívnych a kvalitných služieb.55

Zrejme najdôležitejším z vyššie uvedených princípov je Interoperabilita. V oblasti
medzisystémovej integrácie s možnosťou opakovateľne použiteľných komponentov, ktoré je
nutné dodržať pri tvorbe eHealth služieb je budovanie architektúry zameranej na služby –
Service Oriented Architecture (ďalej aj ako „SOA“).
Vo všeobecnosti je SOA architektúra popisovaná ako architektúra, v ktorej všetky funkcie,
alebo služby sú definované popisným jazykom a majú aplikačné rozhrania prostredníctvom
ktorých môžu byť tieto služby využívané v rámci procesov organizácií (business processes).
Využívanie takýchto nezávislých služieb prostredníctvom na to určených komunikačných
protokolov, je možné aj bez znalosti operačného systému, platformy či programovacieho jazyka,
v ktorom je samotná služba prevádzkovaná či implementovaná.56
Ďalším kľúčovým podporným princípom interoperability jednotlivých ISVS ale aj systémov
mimo verejnej správy, ktoré sú relevantnejšie v kontexte eHealth je používanie otvorených
štandardov. Najpoužívanejšími štandardmi na výmenu informácií a na vzájomné poskytovanie
služieb v rámci eGoverment sú XML a webové služby:

4.4.1

•

XML.

•

XSD.

•

Webové Služby – štandard na zabezpečenie medzisystémovej interoperability
prostredníctvom počítačovej siete. Umožňuje komunikáciu medzi rôznymi typmi
informačných systémov tým, že presne definuje formu komunikácie medzi systémom
poskytujúcim službu a systémom, ktorý túto službu používa.

•

WSDL – (Web Services Description Language), technologický štandard pre komunikačné
rozhrania. Popisuje aké funkcie ponúka webová služba a spôsob ako ich využívať. Definuje
komunikáciu v podobe špecifikácie vstupov a výstupov služieb.

Základný entitno-relačný diagram modelu implementácie eGovermentu
Základný entito-relačný diagram modelu implementácie eGovermentu je uvedený nižšie. Tento
model vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej
55

Ministerstvo financií Slovenskej republiky: Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Bratislava. [online]
Publikované 21.5 2008. [citované 26.2.2009]. Dostupné z <http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepciainformatizacie-verejnej-spravy/1306s>.
56
Ministerstvo financií Slovenskej republiky: Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Bratislava. [online]
Publikované 21.5 2008. [citované 26.2.2009]. Dostupné z <http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepciainformatizacie-verejnej-spravy/1306s>.
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správy a rozvoj elektronických služieb OPIS katalóg služieb - Štruktúra a
základné princípy a má za účel priblížiť architektúru budúceho dizajnu eGoverment
služieb a koncept ich väzby na životné situácie a ich vytvorenie na základe služieb
informačných systémov realizovaných modulmi IISVS.

4.4.1.1

4.4.1.2

Entity
•

Služba eGov – interakcia verejnej správy a zákazníka (občan, podnikateľ alebo iný orgán
verejnej správy) na najnižšej možnej úrovni granularity, ktorá prináša zákazníkovi ním
požadovaný cieľový výstup.

•

Služba IS – aktivita vykonávaná v rámci poskytovania eGov služby informačným systémom
verejnej správy podporujúca spravidla jeden procesný krok vykonávania eGov služby.

•

Osoba – číselník organizácií, ktoré môžu interagovať s niektorou základnou entitou, pričom
konkrétna rola v akej osoba vystupuje voči tejto entite (relácia so službou eGov, modulom
ISVS, Výzvou a pod.) je vlastnosťou tejto relácie.

•

Modul IISVS – existujúci alebo plánovaný informačný systém, softvérový modul alebo
aplikácia.

•

Životná situácia / Okruh životných situácií – konštantný číselník vyjadrujúci hierarchiu
životných situácií a služieb eGov.

•

Úsek správy / Agenda – konštantný číselník.

Základné relácie
•

Výzva na implementáciu Služby (eGov alebo IS).

•

Služba eGov je závislá na volaní Služby IS.

•

Služba eGov procesne predchádza inej Službe eGov (pozn.: nejedná sa o obdobu relácie
typu služba je závislá od služby), resp. v opačnom smere: Služba IS poskytuje funkcionalitu
a údaje pre realizáciu procesu reprezentovaného Službou eGov.

•

Služba IS je závislá na volaní inej Služby IS (IISVS na IISVS, IISVS na module NKIVS
alebo modul NKIVS na inom module NKIVS), resp. v opačnom smere: Služba IS poskytuje
funkcionalitu a údaje pre realizáciu inej Služby IS.

•

Služba eGov rieši Životné situácie.

•

Úsek správy poskytuje (zabezpečuje) Služby eGov.

•

Osoba garantuje / poskytuje službu eGov (typ vzťahu je spresnený v konkrétnej relácii).
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•

Osoba spravuje / prevádzkuje Modul IISVS (typ vzťahu je spresnený v konkrétnej relácii).

•

Osoba je žiadateľom o NFP v rámci Výzvy.

•

Osoba rieši Projekty.

•

Osoba garantuje Životné situácie.

•

Osoba zodpovedá za Agendy.

•

Modul IISVS realizuje Služby IS.
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Obrázok 36 – Základný ER diagram modelu implementácie

Poznámky:
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Označenie relácie 0..1:n, 1:n alebo m:n reprezentuje jej kardinalitu, napr.
-

0..1:n – daná relácia nemusí existovať, napr. implementácia služby bez výzvy na žiadosť
o NFP,

-

1:n – jedna výzva na predloženie jedného alebo viacerých projektov, jeden projekt však
môže byť obsiahnutý len v rámci jednej výzvy,

-

m:n – jedna služba eGov môže riešiť jednu alebo viac životných situácií a jedna životná
situácia môže vyžadovať jednu alebo viac služieb.

Použitie smerových značiek medzi entitami nie je súčasťou štandardnej notácie ER
diagramov, na uvedenom obrázku je týmto spôsobom vysvetlený „smer“ relácie (sloveso
v kosoštvorci), t.j. entita_1 -> relácia_1-2 -> entita_2.
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Návrh budúceho stavu
V kapitole sú definované hlavné princípy návrhu budúceho stavu informatizácie
identifikovaných procesov starostlivosti o zdravie občana. Sú tu definované oblasti, ktoré je
možné informatizovať v kontexte eHealth, definovaný procesný model s informatizovanými
procesmi a identifikované predpoklady pre oblasti potrebnej zmeny v súčasnej legislatíve.

5.1

Identifikácia oblastí s možnosťou informatizácie
V tejto časti štúdie sú zosumarizované oblasti v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti,
v rámci ktorých je možné zaviesť princípy informatizácie v kontexte eHealth (tzn.
špecifikované služby a ich nadväznosť na jednotlivé oblasti procesov).
Do už mapovaného a identifikovaného procesného zoznamu súčasného stavu sme s cieľom
nemeniť už existujúce funkčné väzby, resp. nemeniť spôsob realizácie jednotlivých procesov
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov nezasahovali.
Identifikácia oblastí s možnosťou informatizácie vyplývala primárne z modelovania eHealth
domén ako oblastí s identifikovanou možnosťou informatizácie jednotlivých zapojených
procesov subjektov zapojených do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom konkrétnych eHealth služieb.

5.1.1

Metodika identifikácie oblastí s možnosťou informatizácie
Metodika zvolená pre identifikáciu oblastí s možnosťou informatizácie vyplýva z použitia
viacerých metodík a synergického využitia ich jednotlivých podčastí. Použité metodiky boli
metodika analýzy a redizajnu procesov aj vo vzťahu k IT systémom KPMG „Process Analysis
Methodology“ a metodika nastavenia stratégie pre IT systémy, zhodnotenia a tvorby IT
architektúry. „IT Strategy Methodology“. Tieto boli podporené metodikou „Systems
Stabilization and Improvement Methodology“ zameranú na optimálne nastavenie IT systémov
a dosiahnutie ich vzájomnej interoperability.
Okrem už vyššie spomenutých štandardných KPMG metodík sme zohľadnili aj najnovšie
objavujúce sa trendy vo vývoji služieb, ktorých základným princípom je oddeľovanie
technologicky nezávislých a technologicky špecifických aspektov služieb ich podrobným
popisom v separátnych modeloch. Najvýraznejší trend v tejto oblasti je tzv. Model-Driven
Architecture prístup, ktorý je podporovaný tzv. Object Management Group.
MDA prístup nie je vo svojej podstate, na rozdiel od predchádzajúcich popísaných metodík
KPMG, metodika popisujúca princípy dizajnu, ale skôr skupina inštrukcií, ktoré sú aplikované v
kombinácii s metodikami popisujúcimi dizajn s cieľom vyvinúť distribuované aplikácie. Jadro
MDA sa skladá z niekoľkých OMG štandardov, konkrétne Unified Modeling Language (ďalej
aj ako „UML“), Meta Object Facility (ďalej aj ako „MOF“) a XML Metadata Interchange (ďalej
aj ako „XMI“).
Na základe výstupov procesno-funkcionálnej analýzy v časti 3.2.4 – Procesy v systéme
starostlivosti o zdravie občana SR, konkrétne dokumentov:
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•

Tabuľka 23 – As-Is procesný zoznam,

•

Príloha B – Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne,

a zohľadňujúc kapitolu 4 – Východiská budúceho stavu boli identifikované jednotlivé oblasti
informatizácie, tzn. eHealth domény.
eHealth doména je logický celok alebo časť systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
v Slovenskej republike. Jednotlivú doménu môže tvoriť jeden alebo viac procesov zdravotníctva
a môže byt pokrytá jedným alebo viacerými IS modulmi a komponentmi tvoriacimi jednotlivé
eHealth služby. Dôvodom definície domén bola snaha o čo najvernejšie zobrazenie toku
informácií, zdrojov, dát, pacientov medzi jednotlivými typmi a druhmi procesov zdravotníctva s
cieľom čo najlepšie zobraziť identifikovane oblasti pre informatizáciu. Domény sú zobrazene
jednotlivými modelmi v časti 5.1.3 - Všeobecný popis jednotlivých eSlužieb a ich rozdelenie do
domén.
Metodika identifikácie oblastí s možnosťou informatizácie v kontexte eHealth použitá pri
priraďovaní jednotlivých definovaných domén k identifikovaným procesom v starostlivosti
o zdravie občana vychádza predovšetkým zo znalostí eHealth vo vybraných krajinách,
osvedčenej praxe a následného použitia „GAP analýzy“ ako aj jednotlivých KPMG metodík,
všeobecných metodík a konsenzu odborníkov.
Vychádzajúc z už existujúceho procesného modelu starostlivosti o zdravie občanov Slovenskej
republiky a implementáciou poznatkov nadobudnutých pri analýze prostredia poskytovania
zdravotnej starostlivosti a jeho informatizácie ako aj analýzou skúseností s jeho fungovaním a
zavádzaním vo vybraných krajinách EU, boli jednotlivé definované eHealth domény priradené
k identifikovaným procesom. Týmto spôsobom boli aj identifikované návrhy na zlepšenie
existujúceho stavu v oblasti vzájomných väzieb a ich charakteristiky spolu s ich prioritizáciou.
Jedna eHealth doména sa môže skladať aj z viacerých procesov a preto je aj k viacerým
v tabuľke Tabuľka 36 – Procesný zoznam To-Be priradená.
Cieľom je zabezpečenie plnej podpory strategických cieľov eHealth C1 – Vytvorenie
legislatívneho a normatívneho rámca eHealth a C3: Informatizácia procesov a služieb v systéme
zdravotníctva z verejných zdrojov, ktorý vychádza z predpokladu pokrytia procesov subjektov
zapojených do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov
Informačnými Systémami.
Cieľom informatizácie je dosiahnuť nasledovné benefity:
•

vyššiu efektivitou využitia zdrojov,

•

identifikovanie chýbajúcej legislatívy pre potreby dosiahnutia želaného stavu štruktúry
jednotlivých subjektov zapojených do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
financovanej z verejných zdrojov v SR,

•

zvýšený celkový podiel informatizácie procesov a služieb v systéme zdravotníctva z
verejných zdrojov,
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•

podporu zvyšovania kvality a efektívnosti všetkých poskytovaných zdravotníckych služieb,
znižovať chybovosť a duplicity, administratívne zaťaženie zdravotníctva a pacientov,
zvyšovať spokojnosť občanov so systémom zdravotníctva financovaného z verejných
zdrojov,

•

umožniť vznik nových foriem poskytovaných zdravotníckych služieb a poskytnúť
zúčastneným stranám relevantné informácie pre rozhodovacie a monitorovacie činnosti v
požadovanom čase a kvalite.

Metodika použitá pri grafickej tvorbe modelov jednotlivých domén sa opiera o zobrazovanie
jednotlivých prvkov pomocou symbolov. Význam jednotlivých symbolov je vysvetlený
v tabuľke nižšie Tabuľka 33 – Zoznam použitých symbolov v procesnom modeli eHealth
domény. Okrem symbolov bola využitá aj metóda zobrazovania pomocou „swim-lanes”.
Tzv. „swim-lanes” predstavujú horizontálne línie v doménovom modeli, ktoré definujú
jednotlivých vlastníkov zapojených do výkonu činností v rámci domény, prípadne napomáhajú
identifikovať zodpovednosť za tvorbu a správu jednotlivých dokumentov alebo vstupných
a výstupných podmienok. „Swim-lanes“ sú metodický nástroj na grafickú prezentáciu
príslušnosti činností, aktivít, dokumentov k jednotlivým zainteresovaným stranám (vlastníkom).
Symbol

Význam symbolu v rámci procesného modelu eHealth domény
Začiatok alebo koniec procesného toku, v rámci procesného modelovania eHealth
domén. Môže ísť napríklad o rôzne podoby zdravotnej potreby, začiatok alebo
koniec terapeutického plánu, potrebu riadenia infraštruktúry, atď.
Rozhodnutie medzi dvoma alebo viacerými možnosťami postupu krokov vlastníka
procesu v procesnom modeli.
Systémový portál, čiže používateľské rozhranie v rôznych prevedeniach (interfejsy
NZP, resp. verzie NZP pre jednotlivých používateľov, používateľské rozhranie
samostatného systému daného subjektu a iné).
Modul služby IS, ktorý predstavuje aplikáciu konkrétnej eHealth služby vybranej zo
zoznamu eHealth služieb nachádzajúceho sa v časti 5.1.3 – Všeobecný popis
jednotlivých eSlužieb a ich rozdelenie do domén.
Zdravotná služba vyjadrujúca rôzne podoby zdravotnej služby na úrovni subjektov
zdravotnej starostlivosti o občana SR.
Záznam zdravotne relevantnej informácie. Môže ísť napríklad o výpis z osobného
účtu poistenca, elektronický očkovací preukaz, sumár zdravotnej dokumentácie a iné.
eID, čiže Elektronický preukaz poistenca alebo Elektronický preukaz PZS.

Samostatný proces, ktorý vyjadruje opakovanú a štruktúrovanú postupnosť
nadväzujúcich aktivít popisujúcich pracovný tok.
Infraštruktúra informačných a komunikačných technológií vybraného subjektu
v systéme starostlivosti o zdravie občana SR.
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Význam symbolu v rámci procesného modelu eHealth domény

Šípka spája jednotlivé symboly v procesnom modeli a vyjadruje väzby, ktoré medzi
nimi vznikajú. Ukazuje smer toku jednotlivých procesov, aktivít alebo informácií
v procesnom modeli. V prípade, že sa na šípke nachádza popis, je tento vyjadrením
konkrétnej funkcionality alebo služby, ktorú poskytuje daný prvok v modeli.
Tabuľka 33 – Zoznam použitých symbolov v procesnom modeli eHealth domény

5.1.2

Prierezový pohľad na To-Be architektúru eHealth
V tejto časti štúdie je načrtnutý prierezový pohľad na To-Be architektúru eHealth vo forme
koncepčného architektonického riešenia naplnenia cieľa C1 – Vytvorenie legislatívneho a
normatívneho rámca eHealth a cieľa C3 – Informatizácia procesov a služieb v systéme
zdravotníctva z verejných zdrojov, ktorý je vytýčený v dokumente Strategické ciele eHealth.
Prierezový pohľad si kladie za cieľ sprostredkovať rámcový náhľad na spôsob interakcie
a vzájomnej podpory jednotlivých prvkov systému za účelom tvorby a garancie interoperabilnej
podoby informatizácie procesov a služieb zdravotníctva.
Nižšie uvedený model zobrazuje budúci stav eHealth v slovenskej republike ako jedného celku.
Začína prezentačnou vrstvou, ktorú predstavuje Národný zdravotný portál. Portál slúži ako
prezentačná vrstva pre poskytovanie zdravotne relevantných informácií a ako vstupný bod
k jednotlivým eHealth aplikáciám, resp. službám. Samotný portál poskytuje viacero možných
interfejsov pre jednotlivých používateľov čím umožňuje priamo definovať ich prístup
k jednotlivých eHealth službám, resp. ich službám IS.
Po prezentačnej vrstve nasleduje časť vymedzená pre Národný zdravotný informačný systém,
ktorý tvoria eHealth služby zoskupené do jednotlivých eHealth domén. Model nezobrazuje
jednotlivé služby IS, ktorých množiny tvoria jednotlivé eHealth služby avšak práve k týmto
pristupuje používateľ portálu ako k rozhraniu pre vstup do národného zdravotného
informačného systému.
Ako ďalšiu sekciu už mimo NZIS, zobrazuje model potrebné prvky spoločnej infraštruktúry.
Týmito prvkami sú jednotlivé časti platformy riešenia, ďalej predpoklady organizačnej
produktivity a typy základných zložiek infraštruktúry.
Spodná sekcia zobrazuje jednotlivé logické celky legislatívneho rámca relevantného pre
eHealth.
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Obrázok 37 – Model To-Be architektúry eHealth
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Všeobecný popis jednotlivých eSlužieb a ich rozdelenie do domén
eHealth doména je logický celok alebo časť systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
v Slovenskej republike. Jednotlivú doménu môže tvoriť jeden alebo viac procesov zdravotníctva
a môže byt pokrytá jedným alebo viacerými IS modulmi a komponentmi tvoriacimi jednotlivé
eHealth služby. Dôvodom definície domén bola snaha o čo najvernejšie zobrazenie toku
informácií, zdrojov, dát, pacientov medzi jednotlivými typmi a druhmi procesov zdravotníctva s
cieľom čo najlepšie zobraziť identifikovane oblasti pre informatizáciu. Domény sú zobrazené
jednotlivými modelmi v časti 5.1.3 – Všeobecný popis jednotlivých eSlužieb a ich rozdelenie do
domén.
eHealth služba je množina služieb informačného systému, ktoré jednotlivo predstavujú
interakciu entity a zákazníka (občan, podnikateľ alebo iná entita) na najnižšej možnej úrovni
granularity a spoločne ako množina t.j. eHealth služba prinášajú zákazníkovi ním požadovaný
cieľový výstup.
eHealth služby a ich rozdelenie do domén vytvára prepojenie medzi najnižšou úrovňou
granularity a najvyššími logickými časťami systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
v Slovenskej republike delenými podľa navrhovaných možností informatizácie v kontexte
eHealth . Toto prepojenie slúži na ďalšie spracovanie návrhov budúceho stavu v podobe domén
bez straty nadväznosti na jednotlivé eHealth služby definované v katalógu služieb, resp.
rozšírené v rámci spracovania tejto štúdie.
Štruktúra jednotlivých popisov modelov domén je:

5.1.3.1

•

Opis budúceho stavu pre doménu.

•

Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény.

•

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb.

•

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb.

Definícia všetkých eHealth služieb využívaných v rámci jednotlivých domén
eHealth služba podľa Katalógu služieb

Opis služby

eHealth information (eZdravotnícke
informácie)

Množina služieb umožňuje verejné poskytovanie zdravotne
relevantných informácií občanom, PZS a ďalším subjektom
prostredníctvom NZP.

eWarning (eVarovanie)

Služba umožňuje prostredníctvom NZP a mobilov aktuálne
informovať relevantnú skupinu občanov / PZS o závažných
zdravotných ohrozeniach (napr. úniky chemických látok,
rádioaktívnych látok, prírodné katastrofy, ...)

eLearning (eVzdelávanie)

Množina služieb umožňuje občanom a zdravotníckym
pracovníkom samo vzdelávanie v oblasti zdravotníckych tém
prostredníctvom NZP a iných internetových služieb.

eHealth board (eHealth fórum)

Služba umožňuje občanom a zdravotníckym pracovníkom
aktívne sa vyjadrovať k aktuálnym dokumentom aj celkovej
problematike eHealth.
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eHealth služba podľa Katalógu služieb

Opis služby

eKnižnica (SlLK)

Množina služieb umožňuje zdravotníckym pracovníkom aj
občanom využívať knižničné služby SlLK bez nutnosti jej
fyzickej návštevy.

eIZ WHO (Informačné zdroje z WHO)

Služba umožňuje zdravotníckym pracovníkom aj občanom
prístup k verejným zdravotne relevantným informáciám
pochádzajúcim z WHO.

eBooking (eObjednávanie)

Služba umožňuje občanom objednať sa u príslušného lekára
prvého kontaktu prostredníctvom NZP.

eReferral (ePresmerovanie)

Služba umožňuje lekárovi prvého kontaktu zabezpečiť
presmerovanie pacienta k špecialistovi prostredníctvom NZP
(plus náhrada výmenného lístka a možnosť zaslania
sprievodnej dokumentácie pacienta v elektronickej podobe.

eWaiting list (eČakacia listina)

Služba umožňuje elektronický manažment čakacích listín
a poskytovanie relevantných informácií o ich aktuálnom stave
cez NZP.

eVaccination (eOčkovanie)

Služba umožňuje elektronický manažment individuálnej
imunizácie ako aj zber dát za účelom prehľadu stavu
imunizácie populácie, resp. z nej odvodených trendov, okrem
iného aj za účelom manažmentu zdrojov.

eReminder (ePripomenutie)

Služba umožňuje elektronické pripomenutie (prostredníctvom
mailu a SMS) termínu súvisiaceho s poskytovaním ZS
občanovi (napr. termín časovo vzdialenej plánovanej návštevy
lekára).

eLaboratory (eLaboratórium)

Množina služieb umožňujúca automatizáciu objednania
laboratórnych vyšetrení, manažmentu laboratórnych vzoriek,
oznamovania a zasielania výsledkov.

eCalendar management (Manažment
eKalendárov)

Služba umožňuje manažment elektronických kalendárov pre
eAlokácie poskytovateľmi ZS a poskytuje centrálne štatistické
podklady.

eNTS (Národná transfúzna služba)

Množina služieb eHealth, poskytovaných NTS na NZP, ako sú
informácie o darcovstve, požiadavky na darovanie krvi,
odberné miesta a ďalšie relevantné informácie súvisiace
s darovaním krvi.

eMedication (eMedikácia)

Množina služieb eHealth, ktoré umožňujú zber, spracovanie
a sprístupnenie medikačne relevantných údajov pacienta.

ePrescription (ePreskripcia)

Množina služieb eHealth, ktoré umožňujú realizovať
preskripciu v elektronickej forme a poskytnúť centralizovane
preskripčné údaje pre ďalšie spracovanie.

ePharmacy (eLekáreň)

Množina služieb, ktorá umožňuje využívať všetky služby
lekárne bez nutnosti jej fyzickej návštevy.

Electronic health record providing
(Poskytovanie elektronického zdravotného
záznamu)

Množina služieb eHealth, ktoré umožňujú bezpečný zber,
spracovanie, uchovávanie a sprístupnenie štruktúrovaných
zdravotných záznamov pacienta v elektronickej podobe.

Emergency data set providing (Poskytovanie
život zachraňujúcich informácií)

Množina služieb, ktorá sa týka zberu, spracovania, uchovávania
a rýchleho poskytovania život zachraňujúcich údajov
o pacientovi v urgentných stavoch.

Osobný účet pacienta

Služba, ktorá zabezpečuje v elektronickej forme vedený osobný
účet pacienta v ZS, ktorý pre eHealth je schopný poskytnúť
podklady z oblasti vykázanej poskytnutej ZS a predpísaných
liekov a zdravotníckych pomôcok.

Health providers rating (Hodnotenie kvality

Služba, ktorá umožňuje na základe podkladov z eHealth a
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eHealth služba podľa Katalógu služieb
PZS)

Opis služby
preddefinovaných kritérií automaticky generovať hodnotenie
kvality PZS a poskytnúť ho občanom, PZS, ZS, ÚDZS a ÚVZ.

eMonitor (eMonitorovanie)

Množina služieb eHealth, ktorá zabezpečuje zber
a poskytovanie právne relevantných podkladov pre posúdenie
kvality poskytnutej ZS.

eHlásenka

Služba umožňujúca v elektronickej forme podávať hlásenia od
PZS, ÚVZ k príslušným orgánom v zdravotníctve (napr.
hlásenia o nežiaducich účinkoch liekov).

eŠtatistika

Množina služieb umožňujúca zber a spracovanie dát získaných
v rámci eHealth na štatistické účely a sprístupnenie získaných
štatistických údajov občanom a odbornej verejnosti.

EPIS (Epidemiologická situácia)

Množina služieb súvisiaca s informovaním občanovo, PZS
a ďalšie subjekty o aktuálnej epidemiologickej situácii vrátane
zobrazenia aktuálnej situácie v GISe.

Agregované demografické informácie

Množina služieb určená pre NCZI, ŠÚ, ÚVZ a ďalšie
inštitúcie.

PACS (Systém ukladania a prenosu obrazov )

Množina služieb určená pre manažment životného cyklu
obrazových informácií, najmä zber, ukladanie, archivácia ako
aj prenos a poskytovanie snímkou oprávneným osobám.

EBM support (Podpora medicíny založenej na
dôkazoch)

Množina služieb určená pre podporu poskytovania ZS, najmä
v oblasti podpory rozhodovania. Služby sú založené na prístupe
k databázam (napr. Cochranova databáza) poskytujúcim
autorizované informácie o overených zisteniach a postupoch
v rámci ZS s explicitne vyjadrenou mierou dôveryhodnosti.

eGenomics (eGenomika)

Množina elektronických služieb eHealth pre podporu
poskytovania ZS v oblasti genetických vyšetrení, hodnotení
genetických rizík, geneticky podmienených predispozícií,
prístup k referenčným genómovým databázam, prácu s celým
životným cyklom genetických informácií.

eConsulting (eKonzultácie)

Služba umožňuje občanovi neanonymne konzultovať svoju
zdravotnú potrebu s odborníkom, činnosť konzultácie evidovať
a vykazovať v rámci poskytnutej ZS.

Call center health support (Podpora ZS z call
centra)

Služba umožňuje občanovi, ktorý nemá prístup na NZP
eHealth služby operátora prostredníctvom telefónu ako je
objednanie sa k lekárovi, informácia o PZS, liekoch, podpora
rozhodovacieho procesu pri zdravotnej potrebe a pod.

eCounselling (Elektronická linka dôvery)

Služba poskytuje občanovi linku dôvery vo forme mailovej
komunikácie. Občan vystupuje v anonymnej roli.

eFirst aid (ePrvá pomoc)

Služba má dve časti: poskytuje občanovi informácie súvisiace
s poskytovaním prvej pomoci na NZP / prostredníctvom OS
ZZS poskytuje občanovi v roli poskytovateľa prvej pomoci
odborné rady do príchodu ZZS.

Tele-monitoring, (Tele-monitorovanie)

Služba umožňuje monitorovanie vitálnych funkcií a parametrov
pacienta mimo priestorov PZS, ich zber a zasielanie k PZS,
prípadne aj automatickú reakciu na aktuálny stav nameraných
parametrov a funkcií.

Tele-care (Tele-starostlivosť)

Služba umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
podporných služieb pre individuálnu starostlivosť o zdravie.

Tele-radiology, Tele-dermatology (Telerádiológia tele-dermatológia)

Služba umožňuje na diaľkové vyhodnocovanie obrazových
informácií – t.j. miesto vytvorenia a vyhodnotenia snímku sú
fyzicky vzdialené. V prípade tele-dermatológie si môže snímku
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eHealth služba podľa Katalógu služieb

Opis služby
vytvoriť aj sám pacient.

Tele-consulting (Virtuálne konzílium)

Služba umožňuje realizovať konzílium, aj keď niektorí
členovia konzília sú fyzicky vzdialení. Využíva sa k tomu
video-konferenčný systém s vysokým rozlíšením.

NZP (Národný zdravotný portál)

NZP slúži ako prezentačná vrstva pre poskytovanie zdravotne
relevantných informácií a ako vstupný bod pre jednotlivé
eHealth aplikácie, resp. služby.

eRegistry (eRegistre)

Tento infraštruktúrny komponent umožňuje integrovať
relatívne samostatné zdravotné registre do jednotného celku
ako „Master data repository“, ktoré spravuje Národný operátor
eHealth.

Interface (Rozhrania)

Tento infraštruktúrny komponent poskytuje množinu
definovaných interfejsov na HW, SW a dátovej úrovni, ktoré
umožňujú do národného eHealth systému integrovať IS
nemocníc, ambulancií, laboratórií a IS ďalších subjektov
zapojených do systému poskytovania zdravotníctve.

SK SNOMED

Tento infraštruktúrny komponent poskytuje služby jednotnej
národnej terminologickej základne v oblastí poskytovania ZS,
pričom táto terminologická základňa je prepojená na anglickú
terminologickú základňu.

Health Professional Card (Elektronický preukaz
PZS)

Tento infraštruktúrny komponent slúži k jednotnej identifikácii
zdravotníckeho profesionála v SR a časom aj v celej EÚ (na
báze jednotnej celoeurópskej karty) ako aj na preukázanie
odbornej kvalifikácie nositeľa karty.

Health Insurance Card (Elektronický preukaz
poistenca)

Tento infraštruktúrny komponent slúži k jednotnej identifikácii
poistenca v SR a časom aj v celej EÚ (na báze EHIC). Okrem
identifikácie poistenca a poisťovne umožňuje aj uschovávanie
ďalších údajov.

Služby NCZI ako Národného operátora podľa
Katalógu potrieb a služieb

NCZI ako Národný operátor poskytuje ostatným subjektom
v zdravotníctve komunikačnú, hardvérovú, softvérovú a dátovú
základňu pre prístup k národným eHealth službám (NZIS
a NZP).

eClearing (eZúčtovanie)

Služba umožňuje elektronicky (bez prenosného média)
realizovať výkazy poskytnutej ZS od PZS k ZP pre preplatenie
vrátane syntaktickej kontroly a spracovania výkazov pre
zúčtovanie.

eFilling (ePodanie)

Služba umožňuje elektronické podanie poistencovi na ZP.
Predmetom podania môže byť zmena údajov alebo zmena
poistného vzťahu, sťažnosť, žiadosť a pod.

Služba umožňuje silné diaľkové overenie identity entity tak,
aby ňou vykonávané operácie mohli byť považované za právne
relevantné.
Tabuľka 34 – Zoznam eHealth služieb a ich definícia
eVerification (eOverenie)

5.1.3.2

Pridelenie eHealth služieb jednotlivým doménam
č.

Názov eHealth domény

eHealth služba podľa Katalógu

1

Poskytovanie verejných zdravotne
relevantných informácií

eHealth information (eZdravotnícke informácie)
eWarning (eVarovanie)
eLearning (eVzdelávanie)
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Názov eHealth domény

eHealth služba podľa Katalógu
eHealth board (eHealth fórum)
eKnižnica (SlLK)
eIZ WHO (Informačné zdroje z WHO)

2

Alokácia

eBooking (eObjednávanie)
eReferral (ePresmerovanie)
eWaiting list (eČakacia listina)
eVaccination (eOčkovanie)
eReminder (ePripomenutie)
eLaboratory (eLaboratórium)
eCalendar management (Manažment eKalendárov)
eNTS (Národná transfúzna služba)

3

Medikácia/preskripcia

eMedication (eMedikácia)
ePrescription (ePreskripcia)
ePharmacy (eLekáreň)

4

Poskytovanie zdravotných informácií
občana (EHR)

Electronic health record providing (Poskytovanie
elektronického zdravotného záznamu)
Emergency data set providing (Poskytovanie život
zachraňujúcich informácií)
Osobný účet pacienta

5

Podpora riadenia zdravotníctva

Health providers rating (Hodnotenie kvality PZS)
eMonitor (eMonitorovanie)
eHlásenka
eŠtatistika
EPIS (Epidemiologická situácia)
Agregované demografické informácie

6

Podpora práce s obrazovými
informáciami

PACS (Systém ukladania a prenosu obrazov )

7

Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie

EBM support (Podpora medicíny založenej na dôkazoch)
eGenomics (eGenomika)
eConsulting (eKonzultácie)
Call center health support (Podpora ZS z call centra)
eCounselling (Elektronická linka dôvery)
eFirst aid (ePrvá pomoc)

8

Podpora riadenia infraštruktúry

NZP (Národný zdravotný portál)
eRegistry (eRegistre)
Interface (Rozhrania)
SK SNOMED
Health Professional Card (Elektronický preukaz PZS)
Health Insurance Card (Elektronický preukaz poistenca)
Služby NCZI ako Národného operátora podľa Katalógu potrieb
a služieb
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č.

Názov eHealth domény

eHealth služba podľa Katalógu

9

Riadenie a verifikácia finančných tokov

eClearing (eZúčtovanie)
eFilling (ePodanie)
eVerification (eOverenie)

10

Poskytovanie služieb Tele-medicíny

.Tele-monitoring, Tele-care (Tele-monitorovanie, Telestarostlivosť)
Tele-radiology, Tele-dermatology (Tele-rádiológia teledermatológia)
Tele-consulting (Virtuálne konzílium)

Tele-robotika
Tabuľka 35 – eHealth služby a ich rozdelenie do domén
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Model domény Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií

Obrázok 38 – Procesný model domény Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

393

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

Opis budúceho stavu pre doménu
Model domény poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií (ďalej aj ako
„VZRI“) vychádza v budúcom stave z predpokladu centralizácie informácií prostredníctvom
prezentačnej vrstvy národného zdravotného portálu – NZP.
Táto doména by mala pokrývať také spektrum informačných služieb pre občana a odborníkov,
ale aj ostatné subjekty so záujmom o oblasť zdravotníctva, ktoré poskytujú jednoduchou,
užívateľsky vhodnou a intuitívne ovládateľnou formou informácie z oblasti verejného
zdravotníctva, prístup k databázam medicínskych znalostí ako Cochrane a klinickú evidenciu
a prístup k odbornej literatúre zameranej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako aj
individuálnej starostlivosti o zdravie. Rozdiel oproti dnes existujúcim portálom bude v garancii
obsahu a jeho aktualizácii. Treba rozlíšiť užívateľské, autorské a prevádzkové prostredie, ktoré
má špecifické charakteristiky uvedené na Obrázok 38 – Procesný model domény Poskytovanie
verejných zdravotne relevantných informácií.
V tomto modeli vystupujú skupiny aktérov, ktorí môžu primárne pôsobiť ako užívatelia, ale
sekundárne aj ako autori (typicky občania a lekári). Naopak, štátne organizácie (MZ SR, ÚVZ,
ŠUKL, ÚDZS a ostatní) môžu pôsobiť primárne ako tvorcovia obsahu, sekundárne ako
užívatelia. Odborníci pre jednotlivé oblasti budú vystupovať v roli odborných autorít.
Špecifické postavenie má národný operátor, ktorý bude zabezpečovať potrebnú infraštruktúru a
aplikačno-programové vybavenie pre úspešnú funkčnosť domény.
Jedná sa o pomerne rozsiahlu koordináciu činností, aktivít a prácu s informáciami s veľkým
dosahom a významom, preto bude potrebné definovať jednoznačné kompetencie a
zodpovednosti najmä pre tvorcov obsahu verejných zdravotne relevantných informácií.
Ako ukazuje model na Obrázok 38, prostredníctvom NZP by mali byť v budúcom stave pokryté
aktivity v 7 oblastiach, podporované 7 modulmi:
•

eHealth informácie,

•

eLearning,

•

eWarning,

•

databáza informácií o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách,

•

eKnižnica,

•

eFórum,

•

a eIZ Medzinárodné organizácie (MO).

Vstupy do domény
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Primárnym vstupom do domény bude:
•

potreba jednotlivca či organizácie získať VZRI,

•

potreba organizácie alebo jednotlivca publikovať VZRI,

•

požiadavka na služby eKnižnice,

•

požiadavka na informácie od relevantných medzinárodných organizácií (ďalej aj ako
„MO“).

Výstupy z domény
Výstupmi z domény budú produkty siedmich zmienených informačných služieb, teda eHealth
informácie, eLearning, eWarning, databáza informácií o liekoch, zdravotníckych pomôckach a
dietetických potravinách, eKnižnica, eFórum, a eIZ Medzinárodné organizácie (MO).
Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Používateľ si spustí www stránku s NZP.

•

Vyberie si verejnú sekciu portálu.

•

Občan:

•

-

Získa potrebné informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, liekoch,
determinantoch zdravia.

-

Ak sa chystá na zahraničnú cestu, pozrie si informácie o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti v zahraničí.

-

V prípade potreby alebo objektívnej situácie (napr. chrípková pandémia) si prečíta
varovania a pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR v oblasti epidemiologickej
situácie, nebezpečných výrobkov alebo ďalších ohrození.

-

Ak má záujem v rámci elektronického fóra sa vyjadrí k eHealth (napr. námety na
rozšírenie informačnej základne portálu).

Zdravotnícky pracovník:
-

Získa potrebné informácie o liekoch, determinantoch zdravia.

-

Získa informácie o aktuálnom stave legislatívy v zdravotníctve.

-

Získa potrebné informácie o publikáciách relevantných MO (napr. Svetovej
zdravotníckej organizácie, EUROSTAT, OECD a pod.).
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-

V prípade potreby alebo objektívnej situácie (napr. chrípková pandémia) si prečíta
varovania a pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR v oblasti epidemiologickej
situácie, nebezpečných výrobkov alebo ďalších ohrození.

-

Ak má záujem v rámci elektronického fóra sa vyjadrí k eHealth (napr. námety na
rozšírenie informačnej základne portálu) alebo k práve tvoreným eHealth dokumentom.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Poskytované informácie budú sústredené na jednom mieste, v prípade potreby informácie
občan vedieť, kde má hľadať.

•

Zverejnené informácie budú aktuálne.

•

U zverejnených informácií sa bude dať na prvý pohľad zistiť, či sú aktuálne.

•

Zverejnené informácie budú úplné a garantované.

•

Informácie v elektronickej podobe budú dobre dostupné na celom území SR, kde existuje
pokrytie internetom.

•

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú mať lepší prístup k informáciám, ktoré by im
mohli pomôcť v ich práci.

•

Webové stránky budú dobre štruktúrované a občan bude schopný ľahšie vyhľadať potrebné
informácie.

•

Niektoré veľmi často požadované informácie budú prostredníctvom internetu
sprostredkované komplexnejšie (napr. ordinačné hodiny poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti).

•

V prípade záujmu o určitý druh zdravotníckych informácií bude občan vedieť, ktorému
subjektu dať podnety aby ich zverejnil.

•

V rámci slovenského webu budú lepšie rozvinuté e-learningové aktivity v oblasti
zdravotníctva.

•

Internet sa stane ďalším médiom pre sprostredkovanie informácií o upozorneniach a
varovaniach.

•

Občania, ktorí neovládajú cudzie jazyky budú mať lepší prístup k prekladom
zdravotníckych informácií zo zahraničných publikácií (napr. publikácií WHO, OECD
a pod.).

•

Zlepší sa využívanie knižničných služieb, ktoré sprostredkovávajú odborné knižné tituly z
oblasti zdravotníctva.
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Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

eHealth information (eZdravotnícke informácie)

•

eWarning (eVarovanie)

•

eLearning (eVzdelávanie)

•

eHealth board (eHealth fórum)

•

eKnižnica (SlLK)

•

eIZ Medzinárodné organizácie (MO) (Informačné zdroje z MO ako napríklad WHO,
OECD, EUROSTAT a pod.)
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Model domény Alokácia

Obrázok 39 – Procesný model domény Alokácia
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Opis budúceho stavu pre doménu
U občana vznikne zdravotná potreba, ktorú sa rozhodne riešiť prostredníctvom profesionálnej
úrovne starostlivosti o zdravie. Prostredníctvom NZP si vie pozrieť zoznamy poskytovateľov
(triedené podľa odbornosti a geografického kritéria) spolu s ich adresami. Každý poskytovateľ
má na NZP zverejnený kalendár s vyznačenými voľnými termínmi (služba eCalendar).
Občan sa cez NZP prihlási na svoje konto a vyberie si poskytovateľa (lekára primárnej ZS,
s ktorým má uzavretú dohodu, prípadne lekára sekundárnej ZS v špeciálných prípadoch).
Systém mu vygeneruje objednávací formulár (služba eBooking) na objednanie sa
k poskytovateľovi primárnej ZS (bude existovať aj možnosť objednať sa aj priamo
k poskytovateľovi sekundárnej ZS, takéto výkony by si však hradil občan sám). Občan si
vyberie termín a druh vyšetrenia (napr. preventívna prehliadka, vyšetrenie, očkovanie).
Objednávací formulár je buď prijatý alebo odmietnutý (napr. v prípade že vybraný termín je už
obsadený, alebo vo vybranom termíne lekár neordinuje, druh vyšetrenia vyžaduje dlhší čas ako
je voľný v kalendári).
Ak je objednávací formulár prijatý, vygeneruje sa občanovi termín. Ten je mu pred návštevou
lekára pripomenutý prostredníctvom mailu alebo SMS správy (služba eReminder). V deň
návštevy lekára si občan môže na NZP pozrieť, či nedošlo k posunu jeho termínu (služba
eCalendar).
Občan bude mať v rámci svojho EHR aj elektronický očkovací preukaz (služba eVaccination)
a na základe údajov v ňom bude systém generovať upozornenie (služba eReminder), že sa blíži
termín, kedy je potrebné nechať sa zaočkovať. Občan sa na základe upozornenia objedná
k všeobecnému lekárovi na očkovanie.
V prípade, že občan bude potrebovať navštíviť lekársku službu prvej pomoci, resp. ústavnú
pohotovostnú službu, prostredníctvom NZP si vie nájsť najbližšie zariadenie k jeho bydlisku,
kde sa takáto služba poskytuje. Občan si môže na NZP taktiež pozrieť informácie o vyťaženosti
týchto zariadení.
Alokácia primárnej ZS
Poskytovateľ primárnej ZS si v rámci služby eCalendar môže vytvoriť nastavenia svojho
kalendára. (napr. v ktoré hodiny sa môžu objednať pacienti cez službu eBooking, a kedy môžu
prísť pacienti bez objednania atď.)
Občan príde k poskytovateľovi primárnej ZS. Ten si na základe služby eCalendar overí jeho
termín. Po prijatí a vyšetrení občana mu môže poskytovateľ odobrať vzorky. Prostredníctvom
NZP si môže poskytovateľ pozrieť informácie o vyťaženosti jednotlivých laboratórií. V rámci
služby eLaboratory môže poskytovateľ dať žiadosť o analýzu vzoriek a po jej potvrdení
vygeneruje identitu vzoriek, označí ich a odošle do laboratória.
Poskytovateľ primárnej ZS môže pacienta poslať na špeciálne vyšetrenie. Prostredníctvom NZP
si môže pozrieť termíny zariadení, kde sa špeciálne vyšetrenia poskytujú (služba eCalendar)
alebo ich čakacie listiny (služba eWaiting list). Následne cez službu eReferral objedná pacienta
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na špeciálne vyšetrenie alebo sprostredkuje jeho zaradenie do čakacej listiny (služba eWaiting
list). Po prijatí objedania alebo po zaradení na čakaciu listinu vygeneruje elektronický výmenný
lístok, ku ktorému v prípade potreby pripojí sprievodnú dokumentáciu.
Podobne môže poskytovateľ primárnej ZS presmerovať občana do sekundárnej ZS alebo
do následnej ZS. Po prezretí voľných termínov a čakacích listín ich cez službu eReferral
objedná na určitý termín k príslušnému poskytovateľovi (služba eCalendar) alebo sprostredkuje
ich zaradenie na čakaciu listinu (služba eWaiting list). Po prijatí objednania alebo po zaradení
na čakaciu listinu vygeneruje elektronický výmenný lístok, ku ktorému v prípade potreby
pripojí sprievodnú dokumentáciu.
V rámci čakacích listín (služba eWaiting list) môžu občania sledovať svoje poradie, pričom až
k určitému poradiu na listine bude občanovi vygenerovaný konkrétny termín.
Prostredníctvom služby eVaccination bude môcť aj poskytovateľ primárnej ZS sledovať
termíny očkovania občanov, ktorí k nemu patria a mať včas informáciu o požadovaných
množstvách očkovacích látok.
Alokácia sekundárnej ZS
Poskytovateľ sekundárnej ZS si v rámci služby eCalendar môže vytvoriť nastavenia svojho
kalendára. (napr. na ktoré hodiny môžu iní poskytovatelia cez službu eReferral objednávať
občanov, kedy môžu prísť pacienti, ktorí chodia k poskytovateľovi sekundárnej ZS pravidelne
atď.)
Občan príde k poskytovateľovi sekundárnej ZS. Ten si na základe služby eCalendar overí jeho
termín. Po prijatí a vyšetrení občana mu môže poskytovateľ odobrať vzorky. Prostredníctvom
NZP si môže poskytovateľ pozrieť informácie o vyťaženosti jednotlivých laboratórií. V rámci
služby eLaboratory môže poskytovateľ dať žiadosť o analýzu vzoriek a po jej potvrdení
vygeneruje identitu vzoriek, označí ich a odošle do laboratória.
Poskytovateľ sekundárnej ZS môže pacienta poslať na špeciálne vyšetrenie. Prostredníctvom
NZP si môže pozrieť termíny zariadení, kde sa špeciálne vyšetrenia poskytujú (služba
eCalendar) alebo ich čakacie listiny (služba eWaiting list). Následne cez službu eReferral
objedná pacienta na špeciálne vyšetrenie alebo sprostredkuje jeho zaradenie do čakacej listiny
(služba eWaiting list). Po prijatí objednania alebo po zaradení na čakaciu listinu vygeneruje
elektronický výmenný lístok, ku ktorému v prípade potreby pripojí sprievodnú dokumentáciu.
Podobne môže poskytovateľ sekundárnej ZS presmerovať občana v rámci sekundárnej ZS (z
ambulantnej do ústavnej, resp. z ústavnej do ambulantnej), do terciárnej ZS a do následnej ZS.
Po prezretí voľných termínov a čakacích listín ich cez službu eReferral objedná na určitý termín
k príslušnému poskytovateľovi (služba eCalendar) alebo sprostredkuje ich zaradenie na čakaciu
listinu (služba eWaiting list). Po prijatí objedania alebo po zaradení na čakaciu listinu
vygeneruje elektronický výmenný lístok, ku ktorému v prípade potreby pripojí sprievodnú
dokumentáciu.
V rámci čakacích listín (služba eWaiting list) môžu občania sledovať svoje poradie, pričom až
k určitému poradiu na listine bude občanovi vygenerovaný konkrétny termín.
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Alokácia terciárnej ZS
Poskytovateľ terciárnej ZS si v rámci služieb eWaiting list a eCalendar môže vytvárať
a manažovať termíny vyšetrení a zákrokov.
Občan príde k poskytovateľovi terciárnej ZS. Ten si na základe služby eCalendar overí jeho
termín. Po prijatí a vyšetrení občana mu môže poskytovateľ odobrať vzorky. Prostredníctvom
NZP si môže poskytovateľ pozrieť informácie o vyťaženosti jednotlivých laboratórií. V rámci
služby eLaboratory môže poskytovateľ dať žiadosť o analýzu vzoriek a po jej potvrdení
vygeneruje identitu vzoriek, označí ich a odošle do laboratória.
Poskytovateľ terciárnej ZS môže pacienta poslať na špeciálne vyšetrenie. Prostredníctvom NZP
si môže pozrieť termíny zariadení, kde sa špeciálne vyšetrenia poskytujú (služba eCalendar)
alebo ich čakacie listiny (služba eWaiting list). Následne cez službu eReferral objedná pacienta
na špeciálne vyšetrenie alebo sprostredkuje jeho zaradenie do čakacej listiny (služba eWaiting
list). Po prijatí objednania alebo po zaradení do čakacej listiny vygeneruje elektronický
výmenný lístok, ku ktorému v prípade potreby pripojí sprievodnú dokumentáciu.
Po poskytnutí vyšetrenia alebo zákroku môže poskytovateľ terciárnej ZS presmerovať občana
do sekundárnej ZS alebo do následnej ZS. Po prezretí voľných termínov a čakacích listín ich
cez službu eReferral objedná na určitý termín k príslušnému poskytovateľovi (služba
eCalendar) alebo sprostredkuje ich zaradenie na čakaciu listinu (služba eWaiting list). Po prijatí
objednania alebo po zaradení do čakacej listiny vygeneruje elektronický výmenný lístok, ku
ktorému v prípade potreby pripojí sprievodnú dokumentáciu.
V rámci čakacích listín (služba eWaiting list) môžu občania sledovať svoje poradie, pričom až
k určitému poradiu na listine bude občanovi vygenerovaný konkrétny termín.
Alokácia následnej ZS
Poskytovateľ následnej ZS si v rámci služieb eWaiting list a eCalendar môže vytvárať
a manažovať termíny vyšetrení a pobytov v zariadení.
Občan príde k poskytovateľovi následnej ZS. Ten si na základe služby eCalendar overí jeho
termín (resp. dátum nástupu do následnej ZS).
Poskytovateľ následnej ZS môže poslať na špeciálne vyšetrenie. Prostredníctvom NZP si môže
pozrieť termíny zariadení, kde sa špeciálne vyšetrenia poskytujú (služba eCalendar) alebo ich
čakacie listiny (služba eWaiting list). Následne cez službu eReferral objedná pacienta na
špeciálne vyšetrenie alebo sprostredkuje jeho zaradenie do čakacej listiny (služba eWaiting list).
Po prijatí objednania alebo po zaradení do čakacej listiny vygeneruje elektronický výmenný
lístok, ku ktorému v prípade potreby pripojí sprievodnú dokumentáciu.
Po skončení pobytu pacienta v rámci následnej ZS, alebo v prípade potreby prerušenia môže
poskytovateľ následnej ZS presmerovať občana do sekundárnej ZS. Po prezretí voľných
termínov ich cez službu eReferral objedná na určitý termín k príslušnému poskytovateľovi
(služba eCalendar). Po prijatí objednania vygeneruje elektronický výmenný lístok, ku ktorému
v prípade potreby pripojí sprievodnú dokumentáciu.
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Alokácia laboratórnych analýz
Medzi PZS a laboratóriom zvyčajne existuje zmluvný vzťah, takže alokácia u PZS zvykne
prebiehať medzi zmluvnými laboratóriami. Alokáciu laboratórnych analýz uľahčí číselník
dostupných služieb, ktorý bude udržiavaný NCZI ako Národným operátorom eHealth.
V rámci služby eLaboratory budú laboratória zverejňovať údaje o čakacích dobách na jednotlivé
druhy analýz vzoriek.
Po objednaní analýzy zo strany poskytovateľa laboratórium objednávku potvrdí a po prijatí
vzoriek overí ich identitu. V rámci služby eLaboratory bude možné zo strany poskytovateľov
sledovať cestu vzoriek.
Po spracovaní vzoriek a priradení výsledkov z laboratória dostane občan prostredníctvom
služby eReminder správu, že výsledky vyšetrení sú hotové a môže sa o nich informovať u
svojho poskytovateľa.
Alokácia špeciálnych vyšetrení
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špeciálne vyšetrenia si v rámci služieb eWaiting list a eCalendar
môže vytvárať a manažovať termíny vyšetrení.
Občan príde k poskytovateľovi špeciálnych vyšetrení. Ten si na základe služby eCalendar overí
jeho termín a vykoná špeciálne vyšetrenie.
Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Občan má zdravotnú potrebu (napr. ochorel).

•

Občan si spustí www stránku s NZP.

•

Vyberie si verejnú sekciu portálu.

•

Tam získa informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ich ordinačných hodinách
a pod.

•

Občan sa rozhodne, že je potrebné ísť k lekárovi, ktorého si vybral.

•

Občan si v rámci portálu vyberie sekciu služby.

•

V rámci sekcie sa identifikuje a autentizuje.

•

V sekcii služby si vyberie službu eObjednávanie.

•

V rámci tejto služby si občan vyberie lekára, nechá si zobraziť jeho kalendár a vyberie si
jeden z voľných termínov. Je mu zaslaná potvrdenka o prijatí alokácie.
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•

Občan v alokovanom čase prišiel k lekárovi. Po vstupe do ordinácie a preukázaní sa
preukazom poistenca prechádza do role prijímateľa zdravotnej starostlivosti.

•

Lekár pri vyšetrení zistí, že bude potrebné prijímateľa ZS poslať na odborné vyšetrenie k
špecialistovi.

•

V rámci portálu NZP si spustí sekciu služby, v nej službu Alokácie, v rámci Alokácií
čiastkovú službu eRefferal.

•

Vyberie si z databázy špecialistov, ku ktorému má v pláne pacienta odoslať.

•

V prípade potreby mailom alebo telefonicky si príslušným špecialistom ujasnia odoslanie
pacienta.

•

Lekár si otvorí kalendár špecialistu, spolu s prijímateľom ZS si vyberie termín, alebo výber
termínu nechá na prijímateľovi ZS.

•

Vygeneruje elektronický výmenný lístok, ku ktorému v prípade potreby pripojí sprievodnú
dokumentáciu.

•

Prijímateľ ZS dôjde k špecialistovi v objednanom termíne.

•

U špecialistu sa prijímateľ ZS dozvie, že musí absolvovať ešte odbery vzoriek. Vzorky sú
odobrané.

•

V rámci portálu NZP si sestra spustí sekciu služby, v nej službu Alokácie, v rámci Alokácií
čiastkovú službu eLaboratórium.

•

Vyberie si laboratórium, alokuje si vyšetrenie, vygeneruje identity vzoriek a označí ich.

•

Po spracovaní vzoriek z laboratória dostane prijámateľ ZS oznam, že už sú výsledky
vyšetrení.

•

Prijímateľ ZS si objedná u svojho lekára termín návštevy.

•

Poskytovateľ ZS zhodnotí výsledky, predpíše lieky (viď oblasť eMedikácia) a dohodne
s prijímateľom ZS čas ďalšej kontroly.

•

Nakoľko kontrola bude až po dlhšom časovom období, lekár nastaví pre prijímateľa ZS
automatické pripomenutie dátumu kontroly.

•

Deň pred kontrolou sa prijímateľovi ZS objaví v mobile SMS s pripomenutím termínu.

•

Inokedy sa u občana objaví v mobile SMS, že jeho dieťa má absolvovať povinné očkovanie.
Túto SMS vygeneroval aktívny elektronický očkovací preukaz, ktorý sleduje povinné
termíny očkovaní a vyzýva na očkovania.
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•

Občan sa objedná s dieťaťom na očkovanie. Termíny na očkovania sú farebne odlíšené, v
užšom časovom rámci (závisí to od termínu dovozu očkovacej látky a jej doby trvanlivosti).

•

Dva dni pred termínom občan zistí, že má neodkladné povinnosti v čase plánovaného
očkovania.

•

Na portáli zmení termín objednania dieťaťa na očkovanie.

•

Medzitým pravidelne sleduje na portáli poradie v čakacom zozname u svojej mamy na
operáciu bedrového kĺbu.

•

Lekár si na konci dňa pozrie, ako to vyzerá s alokáciami na ďalší deň kvôli plánovaniu
pracovnej činnosti. V týždňovom kalendári si vyznačí čas svojej dovolenky a termíny
odborných akcií.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Zníženie času čakania na vyšetrenie,

•

Zníženie času stráveného v čakárni,

•

Zlepšenie manažmentu poradovníkov,

•

Zníženie prestojov lekárov,

•

Rovnomernejšie vyťaženie poskytovateľov nepretržitej zdravotnej starostlivosti,

•

Zníženie pravdepodobnosti vynechania povinného očkovania,

•

Zníženie pravdepodobnosti zámeny vzoriek,

•

Zníženie času čakania na výsledky analýzy vzoriek,

•

Zlepšenie transparentnosti čakacích listín.

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

eBooking (eObjednávanie)

•

eReferral (ePresmerovanie)

•

eWaiting list (eČakacia listina)

•

eVaccination (eOčkovanie)

•

eReminder (ePripomenutie)
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•

eLaboratory (eLaboratórium)

•

eCalendar management (Manažment eKalendárov)

•

eNTS (Národná transfúzna služba)
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Model domény Medikácia/Preskripcia

Obrázok 40 – Procesný model domény Medikácia/Preskripcia
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Opis budúceho stavu pre doménu
Táto časť opisuje víziu budúceho stavu pre procesnú eHealth doménu nazývanú
„ePreskripcia/eMedikácia“. Uvedená doména bude obsahovať detailnejší opis budúcich
elektronických služieb ePreskripcia, eMedikácia a eLekáreň (ePharmacy) podporovaných
príslušnými modulmi informačných systémov. Keďže sa nejedná o izolovaný systém, budú na
miestach, kde je to potrebné definované aj odkazy na iné domény, elektronické služby a
informačné systémy. Všetky fakty vychádzajú z vízie budúceho stavu v jeho podobe, ktorá sa
očakáva na konci obdobia strategického plánu pre eHealth do roku 2013(Vláda SR, júl 2008),
teda v prípade realizácie optimálneho scenára, kedy budú funkčne integrované všetky
identifikované domény a služby eHealth na Slovensku.
Vstupy do domény
Elektronické služby v tejto doméne by mali v definitívnej verzii budúceho stavu na vstupe
poskytovať všetky relevantné služby pre prácu so štruktúrovanými a hierarchicky
usporiadanými informáciami vzniknutými prácou ošetrujúcich lekárov s medikačnými
záznamami elektronickej zdravotnej knižky, či adekvátnej časti elektronického zdravotnej karty
- EHR, aktuálnych informácií od pacienta a v neposlednom rade s informáciami o liekových
interakciách konkretizovaných liekov pre daného pacienta. Okrem týchto vstupov je životne
významnou aj informácia o alergiách a predchádzajúcich nežiaducich účinkoch liekov občana,
ktorá bude súčasťou EDS v elektronickej forme s potrebou aktualizácie pri každom novom
kontakte s ošetrujúcim lekárom.
Aktéri v doméne
Jedná sa o pomerne komplexnú doménu so skupinou služieb pre integrovanú elektronickú
podporu činností a rozhodovania aktérov v tejto doméne, ktorými budú občan – pacient, PZS –
zastúpený lekárom, Zdravotná poisťovňa – správca fondu pre úhradu liekov, alebo časti ceny
liekov, Lekárne –predajcovia liekov a Národný operátor eHealth - poskytovateľ integračnej
platformy pre interakciu jednotlivých účastníkov v doméne prostredníctvom prezentačnej vrstvy
národného zdravotného portálu.
Integrované IS
Hoci náplňou časti nie je detailná analýza spolupracujúcich informačných systémov, ktoré budú
musieť byť vhodným spôsobom integrované do tejto platformy, žiada sa minimálne pomenovať
jednotlivé informačné systémy, ktoré budú v doméne participovať. Sú to:
•

IS na strane poskytovateľa – t.j. ambulantné alebo nemocničné informačné systémy,

•

IS na strane lekární – lekárenské informačné systémy,

•

IS na strane poisťovní – informačné systémy zdravotných poisťovní, ako aj
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•

nové informačné systémy pre podporu rozhodovania a sledovania liekových interakcií
pracujúce so znalostnou databázou tretích strán (napr. informačné systémy ŠUKL, MZ SR,
ÚDZS, UVZ)

•

dodávané či novo vyvinuté informačné systémy pre eHealth ako napr. systém podporujúci
EHR či elektronickú zdravotnú knižku.

Kritické faktory úspechu
Pre úspech integrácie bude rozhodujúce vytvorenie takého pracovného prostredia pre aktérov v
doméne, ktoré bude prinášať jasne definovanú pridanú hodnotu pre občana/pacienta, PZS a jeho
lekárov, lekárne a lekárnikov a pre zdravotné poisťovne.
Za kritické faktory úspechu je potrebné považovať nasledujúce faktory:
•

Včasná integrácia – už od etapy plánovania je potrebné pracovať so štandardmi pre kvalitnú
a efektívnu integráciu domény v kontexte eHealth a jednotlivých služieb v doméne
samotnej. Jedná sa o komplexný projekt s charakteristickými prvkami vyžadujúcimi
programové a projektové riadenie. Množstvo iterácií je potrebné limitovať na minimum.
Navyše, niektoré aktivity vzhľadom k jedinečnosti zdrojov nebude možné opakovať. Riziká
implementácie sú vysoké, rovnako ako aj požiadavky na kvalitu. Preto je nevyhnutné od
samého počiatku projektových aktivít pracovať v riadenom prostredí integračného rámca
zabezpečeného organizačne, procesne, metodicky a adekvátnymi zdrojmi ľudskými,
finančnými, technologickými a infraštruktúrnymi.

•

Implementácia pilotného projektu – Pilotné riešenie musí byť podporované vhodnou
infraštruktúrou na strane pomenovaných aktérov. Je vhodné zahájiť pilotný projekt tam, kde
už v súčasnosti existujú reálne predpoklady pre spoluprácu lekárov, či poskytovateľov
služieb primárnej, sekundárnej i terciárnej starostlivosti, sieti lekární a centra integračných
aktivít (Národný operátor a externé subjekty). Z tohto pohľadu sa ako kritická ukazuje
sieťová infraštruktúra, fyzická i virtuálna.

•

Dlhodobá akceptácia profesionálmi - od počiatku plánovania riešenia domény
ePrescription/eMedication je potrebná súčinnosť rozsiahlej skupiny zainteresovaných strán,
vysvetľovanie, edukácia a motivácia na strane aktérov, ktorí budú zodpovední za tvorbu
údajov, dát a informácií, ktoré budú základom pre efektívny prístup k integrácii jednotnej
dátovej základne. Inými slovami, musí existovať metodika riadenia strategickej zmeny vo
vzťahu k profesionálom ktorého výsledkom bude v optimálnom prípade synergia alebo
aspoň symbióza dvoch svetov: sveta medicíny a sveta IKT na Slovensku.

•

Rozhodujúce pre akceptáciu budú okrem iného aj doby odozvy pre jednotlivé akcie
používateľov, integrovateľnosť a interoperabilita systémov na strane PZS, lekární a
ostatných aktérov s vynaložením minimálnych nákladov, ideálne nulových.

•

Jednoduchý prístup prostredníctvom user friendly používateľského rozhrania pre občanov,
lekárov, lekárnikov a ostatných užívateľov bude nevyhnutnou súčasťou riešenia
prostredníctvom prezentačnej vrstvy národného zdravotného portálu.
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Výstupy z domény
Elektronické služby domény ePreskripcia/eMedikácia
nasledujúcich dvoch procesných domén:

budú

poskytovať

výstupy

do

•

doména EHR/Elektronická zdravotná knižka,

•

doména pre podporu vykazovania a zúčtovania služieb poskytovania zdravotnej
starostlivosti eClearing,

•

prípadne aj do domény,

•

podpora výkonu starostlivosti o zdravie (napr. cez rozhranie modulu Tele-medicína).

Zatiaľ čo výstupy pre EHR/EZK doménu budú vo forme špecifických záznamov o predpísaných
a vydaných liekoch, výstupy pre eClearing by mali byť záznamami typu eRecept, briadok
dávky, ap.
Vo vnútri domény by mali existovať výstupy jednotlivých elektronických služieb, ktoré budú
zároveň vstupmi do iných elektronických služieb, stále v doméne ePreskripcia/eMedikácia.
Takýmito výstupmi budú štruktúrované formuláre so žiadosťami, informovaným súhlasom,
hlásenie o nežiaducom účinku liekov, zápis o interakcii so službou IS a pod.
Integrácia a interoperabilita
Integráciu a interoperabilitu v rámci domény a medzi doménami budú zabezpečovať „moduly
IS služieb“ znázornené na obrázku budúceho stavu žltými kosodĺžnikmi, ktoré budú
prostredníctvom interfejsov pracovať so štruktúrovanými vstupmi a výstupmi. Štruktúra
vstupov a výstupov musí zodpovedať platným štandardom EU a SR pre informatizáciu
zdravotníctva. V prípade ak takéto štandardy neexistujú, musia byť vytvorené v súčinnosti s
medzinárodnými organizáciami a EU.
Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Prijímateľ ZS je v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti.

•

Lekár je v štádiu vykonanie anamnézy. Potrebuje poznať aj medikačnú históriu pacienta.

•

Prijímateľ ZS slovne súhlasí, aby sa lekár mohol oboznámiť s jeho medikačným záznamom.

•

Prijímateľ ZS sa prihlási na NZP. Vstúpi do privátnej časti portálu. Tam sa identifikuje a
autentizuje.

•

V časti vyslovenia súhlasu zadáva kód lekára, a typ sprístupnenia údajov.

•

Po zadaní súhlasu je umožnený prístup k údajom lekárovi.
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•

Lekár si prenesie údaje do svojho EHR.

•

Po ukončení diagnostiky a stanovení liečebného plánu lekár pristupuje k výberu liečiva.

•

Nakoľko ide o preskripciu pre zriedkavejšiu diagnózu, pripojí sa na NZP do sekcie
Služby/Medikačná podpora. Zisťuje potrebné podklady pre výber liečiva.

•

Zohľadňuje aj liekové interakcie s ohľadom na medikačnú históriu prijímateľa ZS využitím
služby na NZP v časti Interakcia liečiv.

•

Po výbere liečiva prejde k liekovej databáze, kde má pre dané liečivo ponuku dostupných
liekov.

•

Vyberie daný liek, ako vhodného kandidáta pre preskripciu.

•

Na NZP sa prepne do neverejnej zóny služieb pre ePreskripciu.

•

V časti dostupnosť lieku zistí, či je liek dostupný v SR.

•

Liek je dostupný, prejde do oblasti Preskripcia.

•

Vygeneruje sa mu z preskripčného servera ID receptu.

•

Vypíše elektronický recept.

•

Elektronický recept je uložený do databázy receptov.

•

Potom sestra PrZS zistí, v ktorých blízkych lekárňach sa liek fyzicky nachádza.

•

Prijímateľ ZS ide do lekárne. Po jeho identifikácii a autentizácii je pacientovi vydaný liek.

•

Pacient uhradí doplatok za liek, výška doplatku je zaznamenaná na preskripčnom serveri.

•

Výdaj lieku je zaznamenaný do elektronickej liekovej knižky ako súčasti elektronickej
zdravotnej knižky pacienta, ktorá je súčasťou EHR pacienta.

•

Ďalšie údaje sú zaznamenané do IS lekárne a do clearingového centra.

•

Na preskripčnom serveri dochádza k likvidácii receptu a ďalšiemu spracovaniu dát.

•

Ak má prijímateľ ZS problémy s mobilitou, vykoná si výber lieku v eLekárni v rámci
služieb NZP.

•

Po svojej identifikácii a automatizácii je mu potvrdený výdaj lieku. Zadá adresu doručenia a
liek je mu za poplatok doručený.

•

Prijímateľ ZS s chronickým onemocnením po vybratí dávky liekov potrebuje ďalšiu dávku.
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•

Využitím služieb NZP podá žiadosť o vydanie následnej dávky liekov.

•

Jeho ošetrujúci lekár potvrdí znovuobnovenie receptu na preskripčnom serveri.

•

Prijímateľ ZS si vyberie liek v lekárni alebo eLekárni.

•

V prípade nežiaduceho účinku pošle prijímateľ ZS oznam (mail, SMS) svojmu
ošetrujúcemu lekárovi.

•

Ten reaguje návrhom ďalšieho postupu.

Pre úplnosť pridávame iný avšak tiež možný scenár, definovaný SLeK v rámci
pripomienkového konania
Ambulancia
•

Prijímateľ ZS je v štádiu prijímania ZS u PZS (svojho obvodného lekára). Lekár
identifikoval pacienta pomocou EHIC a prístup do IS získal pomocou svojej HPC.

•

Po odobratí anamnézy sa PZS rozhodne pre medikamentóznu terapiu.

•

Doterajšia lieková história pacienta je spolu s EHR v IS PZS a PZS má súhlas od
prijímateľa ZS na jej používanie, lekár do nej môže nahliadnuť.

•

Vyberie si liek (účinnú látku) z ponuky liekov, ktoré môže predpisovať, alebo na ktoré má v
IS pre daného pacienta povolenie doporučujúceho lekára. Na požiadanie môže zo systému
predpísať aj liek, na ktorý nemá oprávnenie, vtedy ho predpisuje na výlučnú úhradu
pacientom.

•

Pokiaľ nepozná vhodný liek, môže ho v zozname liekov na portáli NZP vyhľadať s
potrebnými informáciami.

•

Zostaví zoznam všetkých liekov, ktoré plánuje pacientovi predpísať.

•

Úplný zoznam nechá skontrolovať na správnosť dávkovania, možnosť predpisu ďalšej
dávky z pohľadu posledného predpisu, nežiadúcich účinkov a kontraindikácií (tieto
aplikácie pracujú v pozadí a ohlásia len varovanie v prípade potreby). Tieto aplikácie môžu
byť prístupné cez portál NZP.

•

Ak je zoznam predpisovaných liekov v poriadku, podpíše ich lekár pomocou EP, zašifruje a
odošle do verejného úložiska.
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Verejné úložisko
•

Verejné úložisko recept príjme, opatrí identifikačným číslom, časovou pečiatkou a sleduje
čas platnosti receptu.

•

24 hodín pred ukončením platnosti receptu odošle SMS alebo mail prijímateľovi ZS o
zostávajúcej dobe na vyzdvihnutie lieku. Ak doba platnosti receptu vypršala, recept vymaže
a pošle informáciu do IS ambulancie.

•

Na požiadanie IS lekárne recept odošle do lekárne a opatrí ho časovou pečiatkou výstupu,
recept u seba vymaže.

Lekáreň
•

Lekárnik v lekárni získa prístup do IS lekárne pomocou svojej HPC.

•

Prijímateľ ZS sa v lekárni identifikuje svojou EHIC, pomocou nej zistí lekárnik počet
receptov, uložených vo verejnom úložisku.

•

Prijme recept z verejného úložiska.

•

Prekontroluje správnosť všetkých údajov receptu a pre výdaj zohľadní zásobovaciu situáciu.
Pripraví liek na výdaj a nechá všetky položky skontrolovať na správnosť dávkovania,
nežiadúcich účinkov a kontraindikácií (tieto aplikácie pracujú v pozadí a ohlásia len
varovanie v prípade potreby). Tieto aplikácie môžu byť prístupné cez portál NZP.

•

Ak je všetko v poriadku, výdaj podpíše svojim EP.

•

Dokument elektronického receptu sa rozdelí na tri časti : do EHR pacienta ide informácia o
skutočnom výdaji, do verejného úložiska ide anonymizovaná informácia o výdaji pre
štatistické potreby a podľa dohodnutých intervalov recept fakturuje v dávkach do ZP.

Pacient
•

V prípade, že pacientov zdravotný stav nevyžaduje návštevu lekára, môže ho požiadať
mailom o opakovaný predpis lieku. Lekár mu oznámi vystavenie receptu mailom.

•

Pacient si môže liek zaistiť vo vybranej lekárni pomocou predobjednávky, kde lekárni
oznámi liek a dátum návštevy lekárne.

Odborný lekár
•
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Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Aj v prípade, ak si občan nevezme zdravotnú dokumentáciu a zoznam liekov, ktoré užíva k
lekárovi (v lepšom prípade si vezme lieky k lekárovi) budú dostupné informácie o
predpísaných liekoch prostredníctvom eHealth služieb.

•

Ak príde občan k lekárovi, ktorý nemá jeho aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, má možnosť
splnomocniť lekára k nahliadnutiu do jeho elektronickej zdravotnej dokumentácie.

•

V prípade ak je občan je alergický na niektoré lieky, ale nepamätá si na ktoré, budú tieto
informácie uložené v jeho elektronickej zdravotnej dokumentácii.

•

Ak občan užíva viaceré lieky avšak si nevie spomenúť aké, bude možné nájsť relevantné
údaje cez elektronické služby podporujúce modul ePreskripcia/eMedikácia.

•

Občan bude mať možnosť dozvedieť sa viac o možných rizikách užívania viacerých liekov
v kombinácii.

•

Ak budú občanovi predpisovať lieky viacerí lekári, budú mať možnosť prostredníctvom
elektronickej zdravotnej dokumentácie vidieť celý profil predpísaných liekov konkrétnemu
občanovi, ale aj kontrolovať, aké možné interakcie môžu nastať.

•

Zásoby zbytočných liekov v domácnostiach sa zredukujú.

•

Zníži sa polypragmázia (zbytočné užívanie viac druhov liekov).

•

Lekár bude mať dostupnú informáciu o chronickej medikácii občana.

•

Lekár sa dozvie o iných vážnych ochoreniach z elektronickej zdravotnej dokumentácie.

•

Lekár bude mať k dispozícii komplexné informácie o liekoch, interakciách a nežiaducich
účinkoch kombinácií liekov.

•

Lekár bude vypisovať recept do elektronického formulára len jedenkrát, čím sa eliminujú
problémy plynúce z duplicít identifikačných údajov, nepresností a možných chýb pri zápise.

•

Údaje o predpísaní receptu budú sledované hneď ako bude recept predpísaný.

•

Lekár bude mať možnosť jednoduchým spôsobom preniesť informáciu do liekovej knižky
pacienta (ideálne prenos tejto informácie bez zásahu lekára) bez toho, aby musel vyplniť
ďalší formulár a znovu písať rovnaké údaje.

•

Lekár bude mať spätnú informáciu o tom, či si pacient vybral lieky v lekárni.

•

Ak bude chcieť lekár zistiť, či v lekárni majú daný liek, ktorý chce predpísať, bude môcť
využiť elektronický dotaz na lekárne. (Pod dotazom sa nerozumie aktívne nahliadanie do
skadového hospodárstva lekárne).
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•

Lekár takto pošle pacienta do lekárne, kde daný liek majú k dispozícii.

•

Lekár bude informovať pacienta o doplatku za lieky na základe automaticky poskytnutej
informácie z registra liekov.

•

Pri existujúcom centralizovanom registri liekov a ak bude mať lekár pripojenie na internet
dostane najaktuálnejšie informácie o liekoch s ktorými pracuje priamo pri zdroji aktuálnych
informácií.

•

Lekáreň nebude musieť údaje o liekoch z receptu prepisovať do IS lekárne, vyhne sa tak
duplicite zadávania údajov (možný zdroj chýb).

•

Lekáreň bude môcť perspektívne spracúvať recepty pre poisťovne online, vystavovať
faktúry. Bude môcť v elektronickej forme zozbierať a predkladať na poisťovne všetky
recepty, filtráciou podľa poisťovní ich elektronicky vytriedi podľa poisťovní za zlomok
času.

•

Vystavenie náhradného receptu bude možné elektronicky. Nebude potrebné znovu zadávať
tie isté údaje.

•

Lekár, ak to umožní legislatíva, bude môcť u pacientov, ktorý berú dlhodobú medikáciu,
vypísať recept na opakované vybratie liekov z lekárne.

•

Poisťovne budú spracovávať a kontrolovať elektronické recepty.

•

Bude existovať všeobecne dostupná aplikácia, ktorá vyhodnotí riziká pre konkrétneho
pacienta na základe poznania jeho medikácie.

•

Lekárska obec nebude musieť zásadným spôsobom meniť postupy, čím sa eliminuje riziko
neprijatia nového riešenia.

•

V prípade naplnenia finalnej vízie modelu domény Medikácia/Preskripcia by bola jedným z
možných prínosov aj dostupnosť lieku bez fyzickej navštevy lekárne. Konkrétne to
znamená, že občan si bude môcť napríklad pri odôvodnených prípadoch cez internet
objednať lieky domov prostredníctvom certifikovanej doručovacej služby.

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

eMedication (eMedikácia)

•

ePrescription (ePreskripcia)

•

ePharmacy (eLekáreň)
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Model domény Poskytovanie zdravotných informácií občana (EHR)
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Obrázok 41 – Procesný model domény Poskytovanie zdravotných informácií občana (EHR)

Opis budúceho stavu pre doménu
V tejto časti opíšeme víziu budúceho stavu pre procesnú eHealth doménu nazývanú „EHR“.
Uvedená doména bude obsahovať detailnejší opis budúcich elektronických služieb EHR,
podporovaných príslušnými modulmi informačných systémov. Keďže sa nejedná o izolovaný
systém, budú na miestach, kde je to potrebné definované aj odkazy na iné domény, elektronické
služby a informačné systémy. Všetky fakty vychádzajú z vízie budúceho stavu v jeho podobe,
ktorá sa očakáva na konci obdobia strategického plánu pre eHealth do roku 2013(Vláda SR, júl
2008), teda v prípade realizácie optimálneho scenára, kedy budú funkčne integrované všetky
identifikované domény a služby eHealth na Slovensku.
Vstupy do domény
Elektronické služby v tejto doméne by mali v definitívnej verzii budúceho stavu na vstupe
poskytovať všetky relevantné služby pre prácu so štruktúrovanými a hierarchicky
usporiadanými informáciami vzniknutými prácou relevantných aktérov so záznamami
elektronickej zdravotnej knižky, či elektronickej zdravotnej karty (tiež nazývanej záznam) –
EHR.
Aktéri v doméne
Primárni aktéri
Jedná sa o pomerne komplexnú doménu so skupinou služieb pre integrovanú elektronickú
podporu činností a rozhodovania aktérov v tejto doméne, ktorými budú občan – pacient, PZS –
zastúpený lekárom, Zdravotná poisťovňa – revízny lekár, Lekárne –predajcovia liekov,
Laboratóriá – poskytovatelia ďalších služieb a Národný operátor eHealth - poskytovateľ
integračnej platformy pre interakciu jednotlivých účastníkov v doméne.
Ostatní aktéri
Kontrola a dohľad – zastúpenie napr. prostredníctvom UDZS.
Integrované IS
Hoci náplňou časti nie je detailná analýza spolupracujúcich informačných systémov, ktoré budú
musieť byť vhodným spôsobom integrované do tejto platformy, žiada sa minimálne pomenovať
jednotlivé informačné systémy, ktoré budú v doméne participovať. Sú to:
•

IS na strane poskytovateľa – t.j. ambulantné alebo nemocničné informačné systémy,

•

IS na strane lekární – lekárenské informačné systémy,

•

IS na strane poisťovní – informačné systémy zdravotných poisťovní, ako aj
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•

nové informačné systémy pre podporu rozhodovania a sledovania liekových interakcií
pracujúce so znalostnou databázou tretích strán (napr. informačné systémy ŠUKL, MZ SR,
ÚDZS, UVZ)

•

dodávané či novo vyvinuté informačné systémy pre eHealth ako napr. systém podporujúci
EHR, ap.

Kritické faktory úspechu
Pre úspech integrácie bude rozhodujúce vytvorenie takého pracovného prostredia pre aktérov v
doméne, ktoré bude prinášať jasne definovanú pridanú hodnotu pre občana/pacienta, PZS a
lekárov, lekárne a lekárnikov a pre zdravotné poisťovne.
Za kritické faktory úspechu je potrebné považovať nasledujúce faktory:
•

Včasná integrácia – už od etapy plánovania je potrebné pracovať so štandardmi pre kvalitnú
a efektívnu integráciu domény v kontexte eHealth a jednotlivých služieb v doméne
samotnej. Jedná sa o komplexný projekt s charakteristickými prvkami vyžadujúcimi
programové a projektové riadenie. Množstvo iterácií je potrebné limitovať na minimum.
Navyše, niektoré aktivity vzhľadom k jedinečnosti zdrojov nebude možné opakovať. Riziká
implementácie sú vysoké, rovnako ako aj požiadavky na kvalitu. Preto je nevyhnutné od
samého počiatku projektových aktivít pracovať v riadenom prostredí integračného rámca
zabezpečeného organizačne, procesne, metodicky a adekvátnymi zdrojmi ľudskými,
finančnými, technologickými a infraštruktúrnymi.

•

Implementácia pilotného projektu – Pilotné riešenie musí byť podporované vhodnou
infraštruktúrou na strane pomenovaných aktérov. Je vhodné zahájiť pilotný projekt tam, kde
už v súčasnosti existujú reálne predpoklady pre spoluprácu lekárov, či poskytovateľov
služieb primárnej, sekundárnej i terciárnej starostlivosti, sieti lekární a centra integračných
aktivít (Národný operátor a externé subjekty). Z tohto pohľadu sa ako kritická ukazuje
sieťová infraštruktúra, fyzická i virtuálna.

•

Dlhodobá akceptácia profesionálmi - od počiatku plánovania riešenia domény EHR je
potrebná súčinnosť rozsiahlej skupiny zainteresovaných strán, vysvetľovanie, edukácia a
motivácia na strane aktérov, ktorí budú zodpovední za tvorbu údajov, dát a informácií, ktoré
budú základom pre efektívny prístup k integrácii jednotnej dátovej základne. Inými slovami,
musí existovať metodika riadenia strategickej zmeny vo vzťahu k profesionálom ktorého
výsledkom bude v optimálnom prípade synergia alebo aspoň symbióza dvoch svetov: sveta
medicíny a sveta IKT na Slovensku.

•

Rozhodujúce pre akceptáciu budú okrem iného aj doby odozvy pre jednotlivé akcie
používateľov, integrovateľnosť a interoperabilita systémov na strane PZS, laboratórií,
lekární a ostatných aktérov s vynaložením minimálnych nákladov, ideálne nulových.

•

Jednoduchý prístup prostredníctvom user friendly používateľského rozhrania pre občanov,
zdravotníckych profesionálov, lekárnikov a ostatných užívateľov bude nevyhnutnou
súčasťou riešenia prostredníctvom prezentačnej vrstvy národného zdravotného portálu.
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Výstupy z domény
•

Elektronické služby EHR pre občana

•

Elektronické služby EHR pre PZS

•

Elektronické služby EHR pre ostatné subjekty

Integrácia a interoperabilita
Integráciu a interoperabilitu v rámci domény a medzi doménami budú zabezpečovať „moduly
IS služieb“ znázornené na obrázku budúceho stavu č1 žltými kosodĺžnikmi, ktoré budú
prostredníctvom interfejsov pracovať so štruktúrovanými vstupmi a výstupmi. Štruktúra
vstupov a výstupov musí zodpovedať platným štandardom EU a SR pre informatizáciu
zdravotníctva. V prípade ak takéto štandardy neexistujú, musia byť vytvorené v súčinnosti s
medzinárodnými organizáciami a EU.
Na obrázku Obrázok 41 – Procesný model domény Poskytovanie zdravotných informácií
občana (EHR) sú zobrazené možnosti dátových tokov. Vo vrchnej časti sú znázornené dáta, ktoré
prostredníctvom jednotlivých modulov služby IS vstupujú buď do Stránka - záznamov
elektronickej zdravotnej knižky (ďalej aj ako „EZK“) alebo do Stránka - záznamov EHR. V
spodnej časti obrázku sú znázornené dátové toky počas čítania dát z Stránka - záznamov EZK a
EHR. Prístup k jednotlivým Stránka - záznamom je definovaný modulom služby IS a rolou
používateľa.
Obrázok procesnej domény ukazuje, aké informácie by mali byť občanovi dostupné v prvej fáze
implementácie EHR na Slovensku, teda čo bude obsahovať elektronická zdravotná knižka. Pre
ilustráciu budeme nazývať jednotlivé časti EZK ako stránky v knihe. V prvej fáze bude mať
občan k dispozícii tieto 3 stránky:
•

„Výpis z osobného účtu poistenca“ – časť výkony,

•

„Výpis z osobného účtu poistenca“ – časť predpísané lieky,

•

EDS – emergency data set (podľa metodiky projektu epSOS).

Zatiaľ čo v druhej fáze pribudnú ďalšie 3 stránky knižky:
•

sumár zdravotnej dokumentácie – Patient summary,

•

výstupy z modulu eMedication – z dát lekární,

•

elektronický očkovací preukaz.

V tretej etape implementácie EHR by mohli byť služby EHR systému rozšírené o výstupy z
modulov eLaboratórium – výsledky laboratórnych vyšetrení za určité obdobie, zoznam
predpísaných zdravotných pomôcok a implantátov. Prístup k obrazovým dátam občana,
prípadne ďalšie informácie súvisiace so zdravím a zdravotným stavom občana.
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V rámci navrhnutého modelu budúceho stavu eHealth domény: Poskytovanie zdravotných
informácií občana (EHR) boli identifikované nasledovné možné stránky – záznamy v EHR ako
konkrétna štruktúra EZK:
•

Stránka - záznam Sumár zdravotnej dokumentácie (Patient summary) – Pre potreby
zjednotenia informácií o pacientovi, bude sumár zdravotnej dokumentácie pacienta
obsahovať základné informácie o pacientovi vrátane súčasného zdravotného stavu
a prebiehajúcich a minulých liečbach, medikácie, demografických informáciách,
informáciách o operáciách, alergiách, očkovaniach, rodinnej histórii, sociálnej histórii
a laboratórnych výsledkoch. Umožní prehľad týchto informácií a ich použiteľnosť v celej
EÚ (interoperabilitu rieši projekt EÚ s názvom epSOS).

•

Stránka – záznam EDS – predstavuje sekciu, ktorá obsahuje množinu údajov pre urgentná
medicínu, čo sú základné zdravotné údaje o pacientovi, ktoré by mal mať k dispozícií lekár
pri prvom kontakte s pacientom v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Interoperabilita zabezpečí, že informácie budú použiteľné v celej EÚ bez rozdielu krajiny
(interoperabilitu rieši projekt EÚ s názvom epSOS). Táto stránka bude vystupovať ako
samostatný blok so štandardizovanou štruktúrou a jeho budúce informačné previazanie na
iné moduly je možné.

•

Stránka – záznam Medikácia – predstavuje sekciu, kde budú ukladané údaje o predpísaných
liekoch, teda kompletnej medikácií pacienta. Obsahovať by mala údaje ako názov a číslo
lieku, dátum predpísania, dávkovanie, spôsob užívania lieku, kontraindikácie a pod.. Lekár
a pacient budú mať takto prístup k informáciám ohľadom kompletnej liekovej terapií
pacienta. Táto stránka by čerpala svoju náplň a bola teda informačnými tokmi previazaná na
modul ePreskripcia.

•

Stránka – záznam Výpis z osobného účtu poistenca (výkony ZS) – predstavuje sekciu, kde
budú ukladané a pacientovi sprístupňované výkony párovateľné na pacienta, ktoré boli
uhradené jeho zdravotnou poisťovňou. Pacient tak získa prehľad o výkonoch, nákladoch na
jeho zdravotnú starostlivosť a bude taktiež plniť funkciu dohľadu a kontroly nad jemu
poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a na neho párované výkony. Táto stránka by
čerpala svoju náplň a bola teda informačnými tokmi previazaná na modul eZúčtovanie.

•

Stránka – záznam Výpis z osobného účtu poistenca (medikácia) – predstavuje sekciu, kde
bude ukladaná a pacientovi sprístupňovaná medikácia párovateľná na pacienta, ktorá bola
uhradená jeho zdravotnou poisťovňou. Pacient tak získa prehľad o liekoch a liečebných
pomôckach evidovaných zdravotnou poisťovňou na jeho osobu, čo umožní pacientovi
urobiť si predstavu o nákladoch na jeho zdravotnú starostlivosť a aj plniť funkciu dohľadu
a kontroly. Táto stránka by čerpala svoju náplň a bola teda informačnými tokmi previazaná
na modul eZúčtovanie.

•

Stránka – záznam Elektronický očkovací preukaz – predstavuje sekciu, kde budú ukladané
informácie o už absolvovaných vakcináciách ako aj vakcináciách budúcich na základe
predikčných mechanizmov, ktoré ako súčasť funkcionality elektronického očkovacieho
preukazu budú vedieť predpokladať nutnosť alebo odporúčanie podstúpiť očkovací proces
na základe informácií o predchádzajúcich očkovania alebo informáciách od pacientovho
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lekára, či verejného zdravotníctva. Táto stránka by čerpala svoju náplň a bola teda
informačnými tokmi previazaná na modul eOčkovanie.
V rámci navrhnutého modelu budúceho stavu eHealth domény: Poskytovanie zdravotných
informácií občana (EHR) boli identifikované nasledovné možné stránky – záznamy v EHR ako
rozšírenie EZK:
•

Stránka - záznam EMR – predstavuje kumulatívny súbor všetkých elektronických
zdravotných záznamov, párovateľných na pacienta, tieto obsahujú informácie typu: Popis
výsledkov vyšetrení, Lekárske správy a Lekárske nálezy, Prepúšťacie správy a iné
informácie tvorené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave pacienta.
Táto stránka, záznam v EHR, môže byť v budúcnosti riešená aj ako odkaz na inú databázu,
t.j. obsah stránky - záznamu nemusí tvoriť aktívnu súčasť EHR, najmä pri
decentralizovanom databázovom systémovom riešení oblasti tejto domény. Táto stránka by
čerpala svoju náplň a bola teda informačnými tokmi previazaná na modul EMR (EZZ),

•

Stránka - záznam Darcovstvo – predstavuje sekciu, kde budú uložené všetky informácie
vzťahujúce sa na výkon pri darovaní (kogentné vyšetrenia darcu, relevantné údaje o
zdravotnom stave, iné údaje). Táto stránka, záznam v EHR, môže byť v budúcnosti riešená
aj ako odkaz na inú databázu, t.j. obsah stránky - záznamu nemusí tvoriť aktívnu súčasť
EHR. Táto stránka by čerpala svoju náplň a bola teda informačnými tokmi previazaná na
modul EMR (EZZ) konkrétne k záznamom tvorením počas samotného výkonu (napr. NTS).

•

Stránka - záznam Laboratórne výsledky - predstavuje sekciu, kde budú uložené výsledky
laboratórnych vyšetrení vzoriek pacienta, s informáciami o dátume výkonu, poskytovateľovi
laboratórneho vyšetrenia, ale aj o odkaze na dôvod vyšetrenia (odkaz na EMR záznam).
Táto stránka by čerpala svoju náplň a bola teda informačnými tokmi previazaná na modul
eLaboratórium.

•

Stránka - záznam Zdravotné pomôcky a náhrady – predstavuje sekciu, kde budú ukladané
údaje o predpísaných alebo poskytnutých zdravotných pomôckach respektíve náhradách
(napr. dioptrické pomôcky, náhrady kĺbov a podobne). Táto stránka by čerpala svoju náplň a
bola teda informačnými tokmi previazaná na modul ePreskripcia.

•

Stránka - záznam Osobný účet pacienta – predstavuje sekciu, kde budú ukladané údaje o
vykonaných výkonoch zdravotnej starostlivosti, o predpísanej a poskytnutej medikácii a o
všetky ostatné informácie potrebné pre finančné vysporiadanie zdravotnej starostlivosti.
Tieto údaje búdu zdrojom pre dávky zasielané poskytovateľmi do poisťovni (platcovi
zdravotnej starostlivosti). Teda je tu väzba na modul eZúčtovanie.

•

Obrazové dáta – predstavuje sekciu, kde budú ukladané vybrané obrazové snímky zo
špecializovaných vyšetrení. Tieto sem môžu byť ukladané z lokálnych PACS systémov
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Zároveň môžu obsahovať odkaz na EMR záznam
popisujúci danú obrazovú informáciu alebo tento záznam bude tvoriť aktívnu súčasť EHR
t.j. dôjde k transferu samotného popisu do EHR stránky. Táto stránka - záznam v EHR,
môže byť v budúcnosti riešená aj ako odkaz na inú databázu, t.j. obsah stránky - záznamu
nemusí tvoriť aktívnu súčasť EHR, najmä pri decentralizovanom databázovom systémovom
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riešení oblasti tejto domény. Táto stránka by čerpala svoju náplň a bola teda informačnými
tokmi previazaná na modul PACS a modul EMR.
•

Ďalšie informácie – predstavuje sekciu, kde budú ukladané zatiaľ nešpecifikované údaje v
priamej či nepriamej súvislosti k zdravotnému stavu pacienta (napríklad fakultatívna
prognostika zdravotného stavu a podobne). Táto stránka by čerpala svoju náplň a bola teda
informačnými tokmi previazaná na ľubovoľné už definované alebo ešte nedefinované
moduly.

Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Údaje vykazované PZS zdravotným poisťovniam sú transformované prostredníctvom NCZI
ako Národného operátora eHealth do podoby elektronickej zdravotnej knižky občana,
v ktorej sú uvedené vykázané zdravotné výkony a lieky aj s príslušnými nákladmi.

•

Tieto údaje bude mať občan k dispozícii a môže si ich skontrolovať vzdialeným prístupom
cez NZP.

•

Kontrolou občan vytvára spätnú väzbu v efektívnom využívaní zdrojov zdravotníctva
a zároveň má informácie o tom, koľko reálne zdravotná starostlivosť stojí.

•

Elektronická knižka obsahuje osobné údaje osobitnej dôležitosti a preto bude adekvátne
zabezpečená (bezpečnostné požiadavky na dôvernosť a integritu sú vysoké).

•

Údaje budú minimálne raz mesačne aktualizované NCZI.

•

Disparitní občania budú mať prístup k týmto údajom cez autorizované miesta určené na
prístup k eGovernmentu, kde im knižku môžu na požiadanie aj vytlačiť.

•

Údaje z elektronickej zdravotnej knižky môže občan sprístupniť lekárom, s ktorými
prichádza do styku.

•

Do zdravotnej knižky v pokročilejšej verzii pribudne elektronický očkovací preukaz.

•

Pre potreby mobility občanov v rámci EÚ do zdravotnej knižky pacienta pribudne
pacientsky sumár, EDS a lieková knižka v tvare, ktorý umožní automatický preklad a ich
použiteľnosť v celej EÚ (interoperabilitu rieši projekt EÚ s názvom epSOS).

•

V ďalšej verzii zdravotnej knižky budú údaje o preskripcii zbierané z lekární, zdravotné
podklady budú automaticky brané z EHR (elektronických záznamov pacienta), ktorý bude
vytváraný priamo u PZS. Súčasne elektronická zdravotná knižka bude základom pre vznik
národného EHR systému.

•

Údaje z elektronických zdravotných knižiek budú anonymizované a ako anonymné údaje
budú využité pre účely verejného zdravotníctva, štatistiky, vzdelávania a biomedicínskeho
výskumu.
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Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Zavedením eHealth služieb EHR a nadstavbových aplikácií (podporujúcich informačné
služby), ktoré budú komplexne podporovať vyššie uvedené oblasti bude možné efektívnejšie
monitorovať, vyhodnocovať a riadiť procesy v systéme zdravotníctva.

•

Zavedením eHealth služieb EHR na základe štandardov EÚ bude zabezpečená
interoperabilita jeho častí s ostatnými krajinami a teda jeho využiteľnosť (primárne časti
sumár zdravotnej dokumentácie, EDS a medikácia) mimo domácej krajiny.

•

Možnosť pacienta monitorovať svoj osobný účet obsahujúci výkony a medikáciu na neho
vykázanú a teda zvýšený prehľad pacienta o vykonávanej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie
povedomia pacienta ohľadom nákladov a zdrojov vynaložených na jeho zdravotnú
starostlivosť.

•

Dodatočná kontrola a dohľad v oblasti vykazovania výkonov a predpísanej medikácie zo
strany verejnosti (pacienta).

•

Jednotné centrum informácií ohľadom zdravotného stavu pacienta, absolvovanej liečby
a jednotlivých elektronických zdravotných záznamov pacienta umožňujúci jednoduchší
prístup k informáciám o zdravotnom stave pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako
aj pacienta samotného.

•

Zavedením stránky s medikáciou pacienta sa zjednoduší prístup k informáciám ohľadom
liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý pacient užíva prípadne by mal užívať, čo zefektívni
prácu lekárov pri ďalšom predpisovaní liekov, urýchli oboznámenie sa s anamnézou
pacienta ako aj umožní odhaliť prípadné kontraindikácie. Pacient bude mať komplexnejšie
informácie o svojej medikácií.

•

Zavedením elektronickej očkovacej knižky bude možné jednoduchšie a efektívnejšie
monitorovať vakcináciu obyvateľstva ako aj informovať jednotlivých pacientov
a nadchádzajúcich termínoch nutného ako aj dobrovoľného očkovania na základe
predikčných schopností aplikácie, informácií zadaných lekárom či informácií z verejného
zdravotníctva.

•

Zavedením záznamov z laboratórnych výsledkov bude mať pacient aj lekár priamy
a urýchlený prístup k prípadných výsledkom laboratórnych vyšetrení, čo priamo zjednoduší
prácu s laboratórnymi výsledkami, ich administráciu a dokumentáciu vrátane zrýchlenia
práce s nimi.

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

Electronic health record providing (Poskytovanie elektronického zdravotného záznamu)

•

Emergency data set providing (Poskytovanie život zachraňujúcich informácií)

•

Osobný účet pacienta
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Model domény Podpora riadenia zdravotníctva

Obrázok 42 – Procesný model domény Podpora riadenia zdravotníctva
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Opis budúceho stavu pre doménu
Model domény podpory riadenia zdravotníctva zachytáva informatizované informačné toky,
ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k chodu riadiacich procesov v zdravotníctve. Zdrojmi
týchto informačných tokov sú rôzne subjekty riadenia alebo výkonu. Podoba infomatizácie
jednotlivých tokov sa líši vo forme zapojených modulov IS a IS služieb tvoriacich jednotlivé
eHealth služby.
Je potrebné zdôrazniť, že model budúceho stavu zachytáva len vybrané oblasti, ktoré sú
relevantné pre eHealth. Tieto sú taktiež ohraničené na modely súčasného stavu prerušovanou
červenou čiarou. Podpora riadenia zdravotníctva využíva aj údaje z ostatných domén, ktoré
slúžia ako vstupy pre manažment poskytovanej ZS na rôznych úrovniach riadenia.
Jednorazové činnosti
•

•

•
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Kľúčovým strategickým dokumentom, ktorý definuje strategické rámce pre oblasť
zdravotníctva je Programové vyhlásenie vlády SR.
-

Pri príprave Programového vyhlásenia vlády odborné zložky rezortu zabezpečujú
požadované podklady týkajúce sa aktuálneho stavu rezortu s využitím NIS v rámci
eHealth a Manažérskeho IS rezortu.

-

Podobne zabezpečujú aj požadované podklady pre iné rezorty a čerpajú z iných rezortov
využitím eGovernment IS.

Vedenie rezortu rozpracuje strategické priority v súlade s programovým vyhlásením vlády, s
ohľadom na aktuálny stav rezortu, iných rezortov a ekonomiky.
-

V prípade relevantných udalostí v rezorte alebo štáte (napr. ekonomická kríza) sú
priority prehodnotené a aktualizované.

-

Posúdia sa dopady realizácie navrhnutých priorít na rozpočet, obyvateľstvo, PZS, ZP a
ďalších relevantných stakeholderov s využitím údajov NZIS a MIS.

-

Priority sa týkajú všetkých štyroch úrovní starostlivosti o zdravie občanov –
individuálnej, komunitnej, profesionálnej a oblasti verejného zdravotníctva.

-

MZ zohľadňuje aj priority iných rezortov, ak sa týkajú determinantov zdravia (napr.
životné prostredie, doprava, hospodárstvo), podklady získava priamo z príslušných IS
eGovernmentu alebo nepriamo od odborných útvarov príslušných rezortov.

-

Podobne MZ poskytne iným rezortom požadovanú súčinnosť pri tvorbe ich priorít
a zabezpečí požadované údaje z NZIS pre tieto rezorty.

Priority sú prejednané vo vláde, schválené a podľa pokynov vedenia rezortu na úrovni sekcií
a odborov ďalej rozpracované.
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•

Príslušné dokumenty sú publikované na portáli MZ a NZP.

•

Na priority reaguje aj samospráva, najmä na úrovni VÚC, ako aj ďalšie rezorty, v
pôsobnosti ktorých sú zdravotnícke zariadenia (napr. MO SR, MV SR, SIS).

•

Úlohy vyplývajúce z priorít rozpracujú aj odborné útvary MZ, NCZI, ŠÚKL a ďalších
podriadených zložiek. Pri rozpracovaní priorít využívajú vlastné IS a údaje z NZIS. Pri práci
s dokumentmi využívajú odborné útvary systém pre riadenie toku dokumentov (workflow
management, resp. content management).

•

Vedenie rezortu preskúma súlad existujúcej zdravotnej politiky a legislatívy s programovým
vyhlásením vlády a stanovenými strategickými prioritami.

•

Prípadné identifikované nesúlady rieši zmenou politík a legislatívnych aktov (zákony,
vyhlášky), ako aj operatívnymi opatreniami.
-

Odborné útvary identifikujú legislatívne potreby.

-

Pripravia legislatívny plán zmien na úrovni zákonov a nižších riadiacich aktov.

-

Následne sa pripravia znenia jednotlivých legislatívnych aktov.

-

Tie sú prejednané v pripomienkovacích konaniach a v prípade zákonov predložené do
parlamentu. Ďalej nasleduje štandardný postup schvaľovania.

-

Legislatívne akty môže inicializovať aj priamo vláda alebo parlament v prípade
poslaneckého návrhu zákona.

-

Celý legislatívna príprava je podporovaná príslušnými IS pre riadenie toku dokumentov.

Priebežné činnosti
•

Jednotlivé odborné útvary aj vedenie rezortu v rámci systému riadenia priebežne sledujú a
následne vyhodnocujú kvalitatívne a kvantitatívne parametre (indikátory) v rezorte na
základe podkladov z NZIS a MIS, podobne aj ÚDZS. Tie sa týkajú najmä úrovne
poskytovania ZS, ekonomických aspektov poskytovanej ZS a zdravotného stavu
obyvateľstva.
-

Na základe stavu týchto parametrov vykoná príslušný odborný útvar (napr. ÚVZ, Sekcia
zdravia MZ) hodnotenie aktuálneho stavu parametrov / indikátorov.

-

Jednotlivé hodnotenia poskytne príslušným subjektom (ZP, PZS, ÚVZ, občania).

-

Na základe hodnotenia parametrov vedenie rezortu prijíma spätno-väzobné opatrenia na
taktickej a operatívnej úrovni.

-

V prípade zistenia nesúladov analyzuje ich dôvody ako podklad pre následné opatrenia.
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Na základe stavu indikátorov navrhujú odborné útvary opatrenia, ktoré buď realizujú na
svojej úrovni, alebo ich predložia vedeniu na schválenie.

Vedenie rezortu reaguje na zmeny ekonomickej a zdravotnej situácie v SR a EÚ
aktualizáciou strategických zámerov a zmenou priorít.
-

Posúdia sa dopady zmien na rozpočet rezortu, obyvateľstvo, PZS, ZP a ďalších
relevantných stakeholderov s využitím údajov NZIS a MIS.

-

Na základe posúdenia dopadov sú navrhnuté opatrenia na buď len na úrovni taktickej
alebo operačnej, alebo v prípade závažných dopadov aj na úrovni strategickej (napr.
dopady súčasnej ekonomickej krízy na SR).

•

Odborné útvary rezortu priebežne plnia úlohy v oblasti akreditácie a štandardizácie v oblasti
liekov, zdravotníckych pomôcok, PZS a poskytovanej ZS. Pri plnení týchto úloh využívajú
vlastné podporné IS a NZIS.

•

Odborné útvary rezortu a VÚC priebežne plnia úlohy v oblasti riadenia kvality najmä vo
forme dohľadu nad jednotlivými oblasťami v zdravotnej starostlivosti a následnými
hodnoteniami. Osobitné postavenie pri dohľade nad determinantami zdravia má ÚVZ, ktoré
plní úlohy „Public health“ v zmysle chápania WHO. Podklady pre dohľad a riadenie kvality
im poskytuje NZIS a MIS. V oblasti kvality poskytovania ZS je pre dohľad tvorený ÚDZS.

•

V oblasti finančného riadenia:

•
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-

odborné útvary MZ a podriadených organizácií včas pripravujú podklady pre plánovanie
rozpočtu s využitím príslušných IS,

-

priebežne monitorujú finančné toky a spracúvajú priebežné reporty pre vedenie rezortu,
čerpajúc podklady z príslušných IS a MIS,

-

včas identifikujú trendy a neštandardné situácie a navrhujú korekčné opatrenia,

-

sledujú finančné toky v rámci poskytovania ZS z verejných zdrojov (PZS a ZP).

Informatizácia je odborom informatiky MZ riadená na strategickej úrovni pre celý rezort, na
taktickej úrovni pre MZ a podriadené organizácie (najmä NCZI a ŠÚKL), na operačnej
úrovni pre MZ.
-

V oblasti eHealth NCZI plní rolu Národného operátora eHealth.

-

Programová kancelária NCZI zabezpečuje Program implementácie eHealth, ktorého
odborným garantom odbor informatiky MZ.

-

Monitorovacím výborom Programu je Rada ministra zdravotníctva SR pre informatiku a
štatistiku.

-

Riadiacim výborom eHealth je Komisia eHealth.
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Odbor informatiky využíva pri svojej činnosti informačné zdroje NZIS, IS MZ, NCZI
a ďalších podriadených organizácií.

Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu manažmentu a odborných zložiek rezortu
získaním kvalitných a včasných informačných podkladov.

•

Minimalizácia chybných a neefektívnych rozhodnutí manažmentu v dôsledku nekvalitných
alebo nedostatočných informačných zdrojov.

•

Skrátenie času na rozhodovacie procesy v dôsledku rýchlejšej dostupnosti informačných
zdrojov.

•

Zvýšenie spokojnosti stakeholderov s činnosťou manažmentu rezortu.

•

Efektívnejšie riadenie determinantov zdravia.

•

Lepšia súčinnosť jednotlivých odborných zložiek.

•

Efektívnejší manažment samotného Programu eHealth.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu manažmentu a odborných zložiek rezortu
získaním kvalitných a včasných informačných podkladov.

•

Minimalizácia chybných a neefektívnych rozhodnutí manažmentu v dôsledku nekvalitných
alebo nedostatočných informačných zdrojov.

•

Skrátenie času na rozhodovacie procesy v dôsledku rýchlejšej dostupnosti informačných
zdrojov.

•

Zvýšenie spokojnosti stakeholderov s činnosťou manažmentu rezortu.

•

Efektívnejšie riadenie determinantov zdravia.

•

Lepšia súčinnosť jednotlivých odborných zložiek.

•

Efektívnejší manažment samotného Programu eHealth.
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Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

Health providers rating (Hodnotenie kvality PZS)

•

eMonitor (eMonitorovanie)

•

eHlásenka

•

eŠtatistika

•

EPIS (Epidemiologická situácia)

•

Agregované demografické informácie
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Model domény Podpora práce s obrazovými informáciami

Obrázok 43 – Procesný model domény Podpora práce s obrazovými informáciami
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Opis budúceho stavu pre doménu
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (primárnej, sekundárnej, terciárnej, následnej) sa
rozhodne poslať pacienta na špeciálne vyšetrenie. Pacient je cez službu eReferral presmerovaný
k poskytovateľovi špeciálnych vyšetrení, alebo je zaradený na čakaciu listinu (eWaiting list). Po
príchode k poskytovateľovi špeciálnych vyšetrení sa prostredníctvom služby eCalendar overí
pacientov termín.
Po prezretí sprievodnej dokumentácie, prípadne ďalších potrebných informácií o pacientovi
poskytovateľ vykoná špeciálne vyšetrenie, ktorého výsledkom bude obrazová informácia. Tá sa
najskôr uloží do lokálneho svojho počítača (diagnostickej zobrazovacej stanice) a po validácii
obrazovej informácie (či nie je zle zosnímaná atď.) bude uložená do archívu.
PACS systémy z dôvodu bezpečnosti a dostupnosti obrazových informácií využívajú viaceré
archívy. V krátkodobom archíve sú uchovávané najnovšie snímky (vytvorené za posledné dvatri mesiace) aby bola zaistená rýchla odozva pri ich spracovaní. Následne budú preradené do
dlhodobého archívu. Okrem primárneho archívu budú obrazové informácie ukladané aj do
záložného archívu.
Po uložení do archívu je snímky možné zobrazovať cez diagnostické, klinické a www
terminály. Diagnostické zobrazovacie stanice s najvyššou funkcionalitou budú využívať
poskytovatelia špeciálnych vyšetrení pre vlastnú diagnostiku vytvorených snímok, prípadne pre
ďalšie konzultácie na žiadosť iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Poskytovateľ, ktorý poslal pacienta na špeciálne vyšetrenie si môže zobraziť obrazové
informácie cez svoju klinickú zobrazovaciu stanicu a spolu s interpretáciou výsledkov od
poskytovateľa špeciálnych vyšetrení ich využije pri ďalšom rozhodovaní sa o poskytnutí ZS.
Keďže obrazové informácie sú uložené v archíve PACS, má k nim jednoduchý prístup aj
revízny lekár z poisťovne, resp. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Občania si
svoje obrazové informácie môžu prezerať cez NZP.
Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Poskytovateľ zistí u občana potrebu snímkového vyšetrenia.

•

Cez službu eReferral objedná pre občana obrazové vyšetrenie.

•

Po príchode občana alebo jeho vzorky na miesto vyšetrenia si vyšetrujúci pracovník overí
jeho termín v eKalendári.

•

V rámci sprievodnej dokumentácie (v elektronickej forme) vyšetrujúci pracovník zistí,
ktorej časti tela sa má obrazové vyšetrenie týkať, resp. iné špecifikácie na typ a formu
vyšetrenia napr. keď ide o vzorku.

•

Vyšetrujúci pracovník vykoná vyšetrenie.
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•

Na svojom lokálnom počítači, resp. cez používateľské rozhranie samostatného systému
objektu kde bolo vyšetrenie vykonané si overí, či nie je snímok chybne spravený
(rozmazaný alebo akokoľvek iným spôsobom znemožňujúci byť adekvátnym vstupom pre
interpretujúceho lekára).

•

Následne po tejto kontrole obrazovej informácie je odoslaná vyšetrujúcim pracovníkom do
modulu PACS.

•

K snímku pristupuje lekár v prípade, že sa fyzicky nachádza na mieste vyšetrenia je to cez
používateľské rozhranie samostatného systému objektu kde bolo vyšetrenie vykonané, inak
cez NZP.

•

Okrem iného môže počas interpretácie obrazovej informácie využiť aj iné služby modulu
podpory rozhodovania.

•

Po vypracovaní interpretácie ju lekár ako elektronický zdravotný záznam páruje na snímok
v module PACS táto interpretácia môže byť rozšírená prípadne aj o iný relevantný popis.

•

Občan opätovne príde k poskytovateľovi, ktorí ho poslal na obrazové vyšetrenie.

•

Ten si prezrie náhľad na výsledok obrazového vyšetrenia aj s jeho interpretáciou pomocou
prístupu do modulu PACS. (závisiac od typu vyšetrenia sa môže jednať aj o iné výstupy ako
primárne vytvorené napr. pri dátovo veľkých obrazových informáciách sa môže jednať len o
náhľadové informácie ako napríklad sekvenčné snímky z videa, snímok v menšom rozlíšení
a pod.) Interpretácia je vo forme elektronického zdravotného záznamu párovaná na danú
obrazovú informáciu v systéme PACS. Samotný záznam EMR môže byť linkovaný do EHR
klienta.

•

Na základe obrazovej informácie a jej interpretácie poskytovateľ rozhodne o ďalšom
poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanovi.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Zabráni sa stratám a poškodeniu obrazových informácií.

•

Zníži sa duplicita obrazových vyšetrení a tým pádom aj čas expozície vyšetrovaných
občanov.

•

Zníži sa duplicita obrazových vyšetrení a tým pádom aj záťaž zdrojov (finančné, kapacitné
technické, a pod.).

•

Rýchle sprístupnenie obrazových informácií.

•

Možnosť prezerania obrazových informácií z rôznych miest aj v rovnakom čase.

•

Možnosť sprístupnenia histórie obrazových vyšetrení pacienta.
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•

Možnosť prispôsobenia si obrazových informácií poskytovateľom.

•

Jednoduchšie a finančne menej náročné zálohovanie a archivácia.

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

432

PACS (Systém ukladania a prenosu obrazov )
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Model domény Ďalšie podporné služby výkonu starostlivosti o zdravie

Obrázok 44 – Procesný model domény Ďalšie podporné služby výkonu starostlivosti o zdravie
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Opis budúceho stavu pre doménu
Ďalšie podporné služby výkonu starostlivosti o zdravie sa v budúcnosti budú týkať individuálnej
starostlivosti o zdravie, komunitnej starostlivosti o zdravie a profesionálnej zdravotnej
starostlivosti podobne ako v súčasnosti, avšak budú oveľa komplexnejšie, integrované a silne
podporované informačnými a komunikačnými technológiami.
V prípade, že občan potrebuje podporu v rámci svojej individuálnej, alebo komunitnej
starostlivosti o zdravie, bude sa môcť rozhodnúť pre podporu cez telefón, alebo pre podporu cez
internet (cez národný zdravotný portál). V prípade telefonickej podpory bude existovať call
centrum pre urgentné prípady a call centrum pre neurgentné prípady.
V rámci podpory starostlivosti o zdravie cez internet budú fungovať služby ePrvá pomoc,
eKonzultácie a eLinka dôvery. Občania si taktiež budú môcť vyhľadať relevantné zdravotné
informácie v jednotlivých sekciách národného zdravotného portálu. V rámci služby ePrvá
pomoc budú na portáli informácie týkajúce sa prvej pomoci v rôznych situáciách, ktoré budú
spravované zodpovedným subjektom.

V rámci služby eKonzultácie budú môcť občania priamo získať potrebné informácie od
odborníkov. Po prihlásení sa cez národný zdravotný portál občania popíšu svoje zdravotné
ťažkosti, resp. príznaky choroby a do určitej stanovenej doby dostanú odpoveď. V rámci služby
eLinka dôvery budú môcť občania komunikovať prostredníctvom národného zdravotného
portálu o svojich problémoch (problémy s alkoholom, depresie z choroby atď.).
Podpora starostlivosti o zdravie bude realizovaná aj prostredníctvom call centier. Call centrá
budú občanovi poskytovať služby ePrvá pomoc a eKonzultácie. Služba ePrvá pomoc bude
slúžiť na riadenie poskytovania prvej pomoci odborníkom cez telefón. Správne poskytnutá prvá
pomoc je do príchodu záchrannej zdravotnej služby často krát rozhodujúcim faktorom záchrany
života. V prípade eKonzultácie budú občanom na ich otázky týkajúce sa zdravia odpovedať
odborníci po telefóne.
Aj pre poskytovateľov budú vytvorené podporné služby výkonu starostlivosti o zdravie. V
rámci služby Podpora medicíny založenej na dôkazoch bude poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti sprístupnená databáza vedeckých dôkazov, ktoré aplikujú pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti individuálnym pacientom. Tieto dôkazy nie je síce možné aplikovať pri
liečbe pacientov univerzálne, avšak sprístupnia poskytovateľom cenné informácie, ktoré
prispejú k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Služba eKnižnica umožní poskytovateľom online prístup k odbornej zdravotníckej literatúre.
Vďaka tejto službe strávia poskytovatelia menej času zaobstarávaním publikácií a budú mať
viacej času na štúdium a vyhľadávanie potrebných informácií. Podporu výkonu profesionálnej
zdravotnej starostlivosti budú predstavovať aj eGenomické služby, ktoré sprostredkujú
poskytovateľovi (so súhlasom občana) výsledky genetických testov. Vďaka týmto informáciám
môže poskytovateľ uskutočniť lepšie rozhodnutia pri ďalšom poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.

434

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Občanovi sa zhorší zdravotný stav. Rozhodne sa, že zatiaľ nenavštívi poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ale vyhľadá si pomocné informácie v rámci individuálnej
zdravotnej starostlivosti doma.

•

Cez národný zdravotný portál si vyhľadá rôzne postupy liečby, ktoré sa vzťahujú k jeho
príznakom a vyskúša ich aplikovať.

•

Keďže zdravotný stav občana sa nezlepšuje, rozhodne sa pre konzultácie cez internet.
Prihlási sa na národnom zdravotnom portáli na svoje konto a popíše svoje príznaky a
doterajší spôsob liečby.

•

Do určitej stanovenej doby príde občanovi odpoveď od odborníka, ktorý konzultácie
poskytuje. Ten zhodnotí popísané príznaky a odporučí spôsob liečby. V prípade, že sa do
dvoch dní stav nezlepší, odporučí navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

•

Občan sa rozhodne navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Občan popíše svoje
príznaky a ťažkosti. Poskytovateľ si v databáze poznatkov vyhľadá relevantné informácie.
Rozhodne o ďalšom postupe liečby a občanovi odporučí za krátky čas kontrolu.

•

Poskytovateľ si medzičasom môže prostredníctvom elektronickej knižnice zadovážiť ďalšie
informácie.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Zníženie pravdepodobnosti pochybenia zo stany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
vďaka sprístupneniu poznatkovej databázy priamo v ordinácii poskytovateľa.

•

Skrátenie času, ktorý musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vynaložiť na vyhľadanie
potrebných zdravotníckych informácií.

•

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti “na mieru” vďaka sprístupneniu informácií z genetických
testov.

•

Zvýšenie kvality poskytnutia prvej pomoci zo strany občanov v čase nastania úrazu alebo
náhlej príhody až do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

•

Zvýšenie kvality a relevantnosti občanom získaných informácií v rámci individuálnej
starostlivosti o zdravie.

•

Zlepšenie detekcie vážnych stavov, ktoré by mohol občan prehliadať a následné
presmerovanie občana do profesionálnej zdravotnej starostlivosti.

•

Zvýšenie zdravotného povedomia občanov.
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Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

EBM support (Podpora medicíny založenej na dôkazoch)

•

eGenomic services (eGenomické služby)

•

eConsulting (eKonzultácie)

•

Call center health support (Podpora ZS z call centra – podpora občana bez prístupu k
internetu (v oblasti zdravia))

•

eCounselling (eLinka dôvery)

•

eFirst aid (ePrvá pomoc)
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5.1.3.10 Model domény Podpora riadenia infraštruktúry

Obrázok 45 – Procesný model domény Podpora riadenia infraštruktúry
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Opis budúceho stavu pre doménu
Táto časť opisuje víziu budúceho stavu pre procesnú eHealth doménu podpora riadenia
infraštruktúry. Cieľom budúceho stavu domény podpory riadenia infraštruktúry je zabezpečiť
metodickú činnosť monitorovania, rozhodovania a riadenia informačnej a komunikačnej
infraštruktúry, ktorá by bola konzistentne riadená cez celú oblasť riadenia zdravotníctva.
Primárnym cieľom modelu podpory riadenia infraštruktúry by malo byť zabezpečenie
dostupnosti,
dôvernosti
a integrity
informačných
a komunikačných
prostriedkov
a elektronických dát, ktoré slúžia ako nevyhnutné zdroje pre jednotlivé procesy v oblasti
zdravotníctva.
Vstupy do domény
•

Základným vstupom do domény Podpora riadenia infraštruktúry je samotná potreba riadenia
infraštruktúry. Na túto potrebu sú naviazané ďalšie vstupy ako informácie z registrov
a informácie zo životného cyklu elektronických tokenov. Tieto informácie vstupujú najmä
do procesu Riadenie bezpečnosti, ale aj do iných procesov domény.

Aktéri v doméne
•

Primárnym aktérom v doméne podpora riadenia infraštruktúry je Národný operátor eHealth
ako prevádzkovateľ infraštruktúry elektronického zdravotníctva a poskytovateľ integračnej
platformy pre interakciu jednotlivých účastníkov. Doména podpora riadenia infraštruktúry
má umožniť Národnému operátorovi metodické a konzistentné riadenie infraštruktúry
a naplnenie požiadaviek stanovených vlastníkmi procesov a vlastníkmi dát.

Integrované IS
•

Základným informačným systémom v doméne Podpora riadenia infraštruktúry je Národný
zdravotný informačný systém. S ním by mali byť v budúcnosti integrované respektíve
prepojené ostatné informačné systémy (napr. IS poskytovateľov, IS lekární, IS poisťovní
a podobne). Konkrétne technické riešenie by malo byť predmetom samostatnej štúdie
a malo by umožňovať naplnenie požiadaviek jednotlivých eHealth služieb.

Kritické faktory úspechu
•

Definovanie vzťahov (práv a povinností) medzi jednotlivými subjektmi elektronického
zdravotníctva v súvislosti s komunikáciou a prepojením ich informačných systémov.

•

Definovanie technologického riešenia Národného zdravotného informačného systému a
spôsobu jeho prepojenia s ostatnými informačnými systémami. Ďalej vyriešenie otázky
centralizácie alebo decentralizácie prevádzky elektronických služieb, technickej
štandardizácie a následne akreditácie jednotlivých informačných systémov.

•

Zavedenie jednotnej metodiky (napríklad ITIL, COBIT alebo podobnej) a na ňu následne
naviazaných procedúr a pracovných postupov v oblasti podpory riadenia infraštruktúry.

438

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

•

Stanovenie miery závislosti procesov
a komunikačných prostriedkoch.

•

Definovanie požiadaviek vlastníkov procesov a vlastníkov dát na prevádzkovateľa
informačných a komunikačných prostriedkov v oblasti dostupnosti, dôvernosti a integrity
(vyplývajúce napríklad z analýzy rizík, klasifikácie dát, z cieľov elektronizácie
zdravotníctva a pod.).

•

Určenie požiadaviek na informačnú bezpečnosť informačných a komunikačných systémov
elektronického zdravotníctva podľa miery rizika zisteného pri analýze rizík v súvislosti
s citlivosťou spracovávaných informácií.

•

Úprava legislatívneho prostredia – stanovenie pravidiel komunikácie medzi jednotlivými
PZS v elektronickej forme.

•

Vytvorenie alebo adoptovanie štandardov pre oblasť elektronického zdravotníctva.

•

Zriadenie dedikovanej infraštruktúry pre zdravotníctvo s vysokou priepustnosťou dát
a adekvátnym pokrytím celého územia Slovenskej republiky.

•

Potreba zabezpečiť a kontinuálne rozvíjať schopnosti a znalosti pracovníkov spravujúcich
eHealth infraštruktúru.

v oblasti

zdravotníctva

na

informačných

Výstupy z domény
•

Výstupom domény budú jednak relevantné informácie pre Národného operátora eHealth pre
monitorovanie, rozhodovanie a riadenie infraštruktúry Národného zdravotného
informačného systému, a jednak aj podporné služby (ako Service desk, Riadenie zmien,
Riadenie incidentov, Technická podpora infraštruktúry či Riadenie kapacity, dostupnosti
a kontinuity služieb) poskytované jednotlivým účastníkom tejto infraštruktúry (napr.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poisťovniam a podobne).

Bezpečnostné požiadavky na infraštruktúru
•

Fyzická úroveň sieťovej architektúry musí spĺňať základné princípy budovania bezpečnej
sieťovej architektúry zohľadňujúc nasledovné požiadavky na prenos dát v danom poradí
dôležitosti:
-

Funkčnosť – sieť musí poskytovať služby, na ktoré bola vytvorená – musí umožňovať
prenášať dáta z definovaného zdroja do definovaného cieľa.

-

Bezpečnosť – sieť musí zabezpečiť ochranu prenášaných dát proti modifikácii
a odpočúvaniu, a zároveň musí minimalizovať možnosti útoku, na úrovni L1, L2 a L3.

-

Škálovateľnosť – Samotná architektúra siete musí umožniť škálovateľnosť siete – jej
rozširovanie, zmenu parametrov a podobne (napríklad zvýšenie prenosovej rýchlosti).
Súčasne aj použité zariadenia musia zabezpečiť primeranú škálovateľnosť do úrovne,
aby boli zariadenia efektívne využívané.
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Efektivita – sieť musí zabezpečiť efektívne využívanie vytvorenej štruktúry a použitých
zariadení, napríklad prenášať dáta z definovaného zdroja do definovaného cieľa
najlepšou a najefektívnejšou možnou cestou.

Bezpečnostné požiadavky na sieťovú a komunikačnú infraštruktúru musia zabezpečiť
minimálne ochranu proti týmto triedam útokov:
-

čítanie – získanie neautorizovaného prístupu k informáciám,

-

manipulácia – neautorizovaná modifikácia informácií,

-

spoofing – poskytnutie falošnej informácie alebo falošných služieb,

-

zahltenie – zaplavenie siete a koncových bodov objemom dát,

-

presmerovanie – zmena toku informácií v rámci siete, respektíve medzi sieťami,

-

kombinácia – kombinácia viacerých vyššie uvedených tried.

Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Potreba riadenia infraštruktúry predstavuje vstup do služby Riadenie IT infraštruktúry
eHealth. Pracovníci Národného operátora budú prostredníctvom administrátorského
rozhrania spravovať Národný zdravotný informačný systém. Pre potreby riadenia budú
využívať procesy podpory riadenia infraštruktúry (pre jednotlivé oblasti podpory služieb,
výkonu služieb, riadenia bezpečnosti a riadenia informačných a komunikačných technológií
infraštruktúry). Proces riadenia životného cyklu tokenov a modul služby informačného
systému eRegistre, reprezentujú nevyhnutné prostriedky pre riadenie prístupových práv
v celom Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Doména Podpora riadenia infraštruktúry predstavuje nevyhnutnú súčasť elektronického
zdravotníctva potrebnú pre riadenie eHealth infraštruktúry.

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

NZP (Národný zdravotný portál) – služby spojené s prevádzkou portálu.

•

Služby Národného operátora podľa Katalógu potrieb a služieb (nepriamo všetky eHealth
služby využívajúce infraštruktúru NZIS).

•

Integrované služby NZIS.

•

Integrované služby NZP.
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5.1.3.11 Model domény Riadenie a verifikácia finančných tokov

Obrázok 46 – Procesný model domény Riadenie a verifikácia finančných tokov
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Opis budúceho stavu pre doménu
Model zobrazený na Obrázok 46 – Procesný model domény Riadenie a verifikácia finančných
tokov vychádza z predpokladu, že bude zachovaná súčasná štruktúra aktérov v doméne. Ak
bude zachovaný systém verejného zdravotného poistenia, realizovaného výberom poistného
podľa zákona 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, budú existovať fondy pre úhrady za
služby a produkty zdravotnej starostlivosti poskytnuté prijímateľovi zdravotnej starostlivosti
(občanovi) prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Cieľom tohto
doménového modelu nie je zaoberať sa samotným zúčtovaním medzi poisťovňami a PZS za
poskytnuté služby a produkty, ale pomenovať nové oblasti spojené s informatizáciou, ktorými
sú eClearing a rola Národného operátora pre eHealth.
Za kľúčový pre akúkoľvek ďalšiu prácu s modelom považujeme fakt, že hospodárenie
relevantných subjektov (zdravotné poisťovne, ÚDZS, záchranná zdravotná služba)
financovaných zo zákona prostredníctvom alokovaných čiastok z fondov zdravotného poistenia
alebo prostredníctvom rozpočtu MZ SR nie je predmetom záujmu eHealth štúdie
vykonateľnosti. Rovnako model nerieši metodiku prerozdeľovania finančných prostriedkov
medzi zdravotnými poisťovňami.
Model vychádza zo základného predpokladu, že je potrebné centralizovať údaje pre tvorbu
národných zdravotných účtov (metodika podľa OECD). Detailný opis problematiky a
metodológie spracovania Národných zdravotných účtov je nad rámec tejto štúdie. Minimálnou
požiadavkou je vytvorenie dátových štandardov pre efektívne vykazovanie služieb zdravotnej
starostlivosti, evidenciu hotovostných platieb pre uspokojenie zdravotných potrieb obyvateľov.
Centralizáciu údajov zabezpečí zriadenie tzv. Clearingového centra, kde budú evidované všetky
položky výkazov súvisiace s financiami tečúcimi do úhrad za poskytnuté služby a produkty
zdravotnej starostlivosti. Takýmto spôsobom bude zaistený jednotný bod spracovania informácií
a ich ďalšieho procesovania smerom späť ku poskytovateľom, smerom ďalej ku poisťovniam,
ale aj k spracovaniu prostredníctvom manažérskeho informačného systému pre podporu riadenia
zdravotníctva.
Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Existujú fondy určené na krytie výdavkov spojených s poskytovaním služieb a produktov
zdravotnej starostlivosti, vytvárané z fondov verejného zdravotného poistenia, prípadne
iných fondov (napr. pripoistenie, individuálne zdravotné poistenie prostredníctvom
súkromných zdravotných poisťovní)

•

Na základe solidarity v chorobe, ale aj platnej legislatívy je občanovi pri potrebe riešiť
zdravotnú potrebu poskytnutá finančne krytá služba alebo produkt zdravotnej starostlivosti v
súlade s postupmi EBM.

•

Za poskytnuté služby a produkty sú poskytnuté úhrady od garanta finančného krytia.
Úhrady spravidla prechádzajú cez zdravotné poisťovne, pri cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti poskytovanej cudzincom aj cez tzv. „styčný orgán“. Samostatnou kapitolou
úhrad sú priame platby občana a platby tretích strán v prípade zavinenia (táto forma je skôr
výnimkou ako pravidlom).
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•

Poskytnutá zdravotná služba či produkt je korektným spôsobom fakturovaná od PZS ku
garantovi finančného krytia.

•

Elektronická informácia vo forme faktúry a dávky vykazujúcej poskytnuté služby a
produkty spolu s informáciou o cene zaisťuje referenčnú integritu, dátovú konzistentnosť a
interoperabilitu.

•

Národný operátor sprostredkuje elektronické služby podporujúce vykazovanie a úhrady
medzi PZS a garantom finančného krytia (napr. zdravotnou poisťovňou).

•

Informácia o transakcii sa ukladá do EHR – časť osobný účet občana, ale aj do účtov
zúčastnených subjektov.

•

Okrem vyššie uvedených zápisov do databáz sa realizuje aj zápis do databáz „Národných
zdravotných účtov“.

•

Občan má možnosť skontrolovať si cez služby EHR, stránka osobný účet, informácie o
poskytnutých službách a ich cene, ako aj o spôsobe úhrady.

•

MZ SR a MF SR dostáva aktuálne, relevantné a štruktúrované informácia priamo zo
systému účtovania prostredníctvom Národných zdravotných účtov.

•

Zdravotné poisťovne vykonávajú úhrady na základe dohodnutých zmluvných vzťahov s
poskytovateľmi. Prípady cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú zúčtované špeciálnymi
postupmi.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Zavedením riadenia finančných tokov a jeho informatizáciou prostredníctvom eHealth
služieb s využitím Národných zdravotných účtov bude splnená úloha SR voči OECD.

•

eHealth služby prinesú transparentné vykazovanie a úhrady za zdravotnú starostlivosť.

•

Dáta, ktoré vzniknú informatizáciou a vytvorením Clearingového centra budú slúžiť pre
ďalšie manažérske rozhodovanie a riadenie zdravotníctva na Slovensku.

•

V prípade prepojenia ekonomických s kvalitatívnymi ukazovateľmi PZS a ZP bude
vytvorený priestor pre optimalizáciu systému zdravotníctva.

•

Občan si uvedomí ekonomickú dimenziu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

•

Všetky subjekty budú transparentne informované o stave spracovania relevantných účtov,
dávok a faktúr.

•

Dohľad a kontrola nad finančnými tokmi bude inštitucionalizovaná, podporovaná metodiku
OECD a informačnými službami eGovernment a eHealth.

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

443

ABCD

•

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

Budú existovať relevantné dáta a informácie pre modelovanie v zdravotníctve.

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb
•

eClearing (eZúčtovanie)

•

eFilling (ePodanie)

•

eVerification (eOverenie)
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5.1.3.12 Model domény Tele – medicína

Obrázok 47 – Procesný model domény Tele – medicína
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Opis budúceho stavu pre doménu
Tele-medicína zahŕňa všetky zdravotnícke aktivity, služby a systémy, ktoré sú prevádzkované
na diaľku prostredníctvom informačných a komunikačných technológií za účelom výmeny
informácií potrebných pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb alebo úrazov.
Počiatky telemedicíny sa týkali poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti v
odľahlých regiónoch. V súčasnosti má tele-medicína veľký potenciál rozvoja a pre Európsku
úniu predstavuje jeden zo základných nástrojov manažmentu zdravotnej starostlivosti o starnúcu
populáciu a zväčšujúci sa počet chronicky chorých občanov.
Tele-medicína zahŕňa výmenu informácií jednak medzi občanom a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti a jednak medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti navzájom. Výmena
informácií môže prebiehať synchrónne, t.j. dva subjekty komunikujú v rovnakom čase, alebo
asynchrónne t.j. informácie od jedného subjektu sú odosielané (zbierané, ukladané) v inom čase,
ako ich druhý subjekt príjme (prečíta, vyhodnotí).

Asynchrónna tele-medicína, v rámci ktorej je do výmeny informácií zapojený priamo aj občan
(Telemedicine for home health), bude zahŕňať služby Tele-monitorovanie a Tele-starostlivosť.
V rámci služby Tele-monitorovanie budú prístroje na pacientovi, alebo medicínske prístroje,
ktoré pacient v domácnosti môže použiť (wearable unit), monitorovať jeho vitálne funkcie.
Údaje budú pravidelne zasielané na zberný server monitorovacej stanice, ktorý bude
analyzovať, vyhodnocovať a archivovať prijaté údaje. V prípade, že niektorý monitorovaný
parameter dosiahne kritickú hodnotu, vyšle monitorovacia stanica alarmujúci signál
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (záchrannej zdravotnej službe).
Služba Tele-starostlivosť sa bude týkať najmä chronicky chorých pacientov, ktorí sú v
súčasnosti odkázaní na časté kontroly u poskytovateľov. Vďaka informáciám získaným z
monitorovania budú môcť poskytovatelia na diaľku upravovať dávky liekov a dávať pacientom
odporúčania ohľadom ich zdravotného stavu. Určité druhy odporúčaní môžu byť generované aj
automaticky systémom pri prekročení stanovených hodnôt u jednotlivých parametrov.
Asynchrónna tele-medicína, v rámci ktorej si informácie vymieňajú poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti zahŕňa najmä služby Tele-rádiológie a Tele-dermatológie. U jedného
poskytovateľa sú obrazy (röntgenové obrazy, obrazová dokumentácia z dermatologickej praxe)
digitalizované a po kompresii prenesené k prijímateľovi (možné využitie systému PACS).
Taktiež je odoslaný aj popis obrazovej informácie. Služby asynchrónnej telemedicíny sa budú
postupne rozširovať aj na ďalšie lekárske obory.
Synchrónna tele-medicína, v rámci ktorej dochádza k výmene informácií v reálnom čase, zahŕňa
službu Tele-konzultácie. Tele-konzultácie sa využívajú v mnohých lekárskych oboroch, ako
napríklad v kardiológii, neurológii, oftalmológií, ortopédií, pediatrii a ďalších. Konzultácie
môžu prebiehať medzi lekárom a iným špecialistom v danom obore, lebo môže byť vytvorené
virtuálne konzílium viacerých špecialistov.
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Zvláštne miesto v rámci tele-medicínskych služieb zaujíma služba Tele-robotika. Tele-robotika
umožňuje na diaľku riadiť a kontrolovať robota a ním uskutočňovať časti zdravotných výkonov
(napr. časť operácie). Špičkový chirurg takto môže vykonávať kritické časti operácií aj na
diaľku.
Popis jednotlivých krokov v To-Be stave domény
•

Chronicky chorý občan navštevuje lekára za účelom vyzdvihnutia monitorovacieho
zariadenia jeho vitálnych funkcií.

•

Chronicky chorý občan je v domácom prostredí a jeho vitálne funkcie sú monitorované
(Tele-monitorovanie).

•

Zariadenie upozorní občana, že niektorý parameter prekročil určitú hodnotu. Po prihlásení
cez národný zdravotný portál občan nájde odporučenia, ktoré sa týkajú zmeny životosprávy,
aby sa parameter vrátil na normálne hodnoty.

•

Parameter sa na normálne hodnoty nevrátil, poskytovateľ, ktorý občana lieči skúsi na diaľku
zmeniť dávkovanie liekov (Tele-starostlivosť).

•

Parameter dosiahne kritickú hodnotu a synchrónne upozorňuje poskytovateľa ktorý iniciuje
ďalšie kroky napr. ZZS (Tele-starostlivosť).

•

Zlepšenie stále nenastalo a tak občan musí navštíviť poskytovateľa.

•

Poskytovateľ občana vyšetrí. Rozhodne sa konzultovať ďalšiu liečbu so špecialistom alebo
špecialistami v danom obore (Tele-konzultácie).

•

Po konzultácii so špecialistom pošle poskytovateľ občana na konkrétne vyšetrenie.

•

Iný poskytovateľ urobí občanovi vyšetrenie a pošle ho prvému poskytovateľovi spolu
s popisom (Tele-rádiológia / Tele-dermatológia). Zaslanie tejto obrazovej informácie môže
prebehnúť cez systém PACS.

•

Poskytovateľ na základe konzultácií so špecialistom a na základe získaných snímok
rozhodne o ďalšom postupe liečby.

Potenciál zlepšenia zavedením eHealth služieb
•

Zlepšenie dostupnosti odborníkov a tým pádom sa zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej
starostlivosti.

•

Zlepšenie dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti aj v odľahlých regiónoch.

•

Rozšírenie možností poskytovania zdravotnej starostlivosti v menších (nešpecializovaných)
nemocniciach.
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•

Možnosť uskutočňovania špecializovaných zákrokov na diaľku.

•

Vďaka monitorovaní pacientov na diaľku sa skrátia doby hospitalizácie v zariadeniach
ústavnej ZS.

•

U chronicky chorých pacientov sa zníži frekvencia návštev poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.

•

Zefektívnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zoznam aplikovateľných eHealth služieb

5.2

•

Tele-monitoring, Tele-care (Tele-monitorovanie, Tele-starostlivosť).

•

Tele-radiology, Tele-dermatology (Tele-rádiológia tele-dermatológia).

•

Tele-consulting (Virtuálne konzílium).

•

Tele-robotika.

Rámcový procesný model s identifikovanými možnosťami
informatizácie
V tejto časti štúdie sa nachádza procesný zoznam (model) všetkých procesov systému
poskytovania zdravotnej starostlivosti relevantných z hľadiska informatizácie zdravotníctva
v kontexte eHealth. V tomto modeli sú zvýraznené jednotlivé služby eHealth a ich nadväznosť
na jednotlivé procesy (tzn. pre jednotlivé procesy a podprocesy budú definované súvisiace
eHealth služby).
K tejto časti patrí príloha C – Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne. To-Be je skratka
pôvodom z anglického jazyka označujúca budúci stav t.j. uvedená príloha sú šablóny procesov
budúceho stavu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR.

5.2.1

Metodika tvorby rámcového procesného modelu s identifikovanými možnosťami
informatizácie
Na vypracovanie tejto časti štúdie bola použitá metodika z portfólia nástrojov a metodík KPMG
– „Process Analysis Methodology“. Táto metodika je štruktúrovaným prístupom pre pochopenie
procesov v rámci systému starostlivosti o zdravie občana SR, posúdenie súčasnej úrovne
podpory procesov IS, identifikáciu oblastí s možnosťou informatizácie a identifikovanie
základných koncepcií smerovania s účelom dosiahnutia budúceho stavu v zmysle strategických
cieľov eHealth. Metodika „Process Analysis Methodology“ bola doplnená o ďalšie proprietárne
metodiky a nástroje KPMG podporené najnovšími trendmi vo vývoji služieb odzrkadlenými
v tzv. Model-Drive Architecture prístupe, princípy ktorého sú podrobnejšie rozoberané v časti
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5.1.1 – Metodika identifikácie oblastí s možnosťou informatizácie. Samotná analýza údajov
následne prebiehala vo viacerých líniách:
Analýza údajov prebiehala vo viacerých líniách:
•

Interná znalostná databáza KPMG osvedčených praktík (Leading Practice) pri definovaní
funkčnej špecifikácie pri implementácii systémov.

•

Analýza rozsahu informatizácie procesov zdravotníctva v EÚ.

•

Analýza existujúcej a pripravovanej európskej a slovenskej legislatívy pre oblasť eHealth.

•

Rozhovory s jednotlivými vecne príslušnými odborníkmi na zdravotníctvo.

•

Analýza existujúcich strategických a koncepčných dokumentov popisujúcich eHealth na
Slovensku.

•

Znalosti a skúsenosti z iných projektov v rámci Operačného programu informatizácia
realizovaných spoločnosťou KPMG.

•

Znalosti a skúsenosti z iných projektov v rámci eHealth.

Zvolené metodiky a nástroje pre mapovanie hlavných procesov subjektov zapojených
do systému zdravotníctva zohľadňujú zmluvnú definíciu procesno-funkcionálnej analýzy, ktorá
si kladie za cieľ identifikovať a rámcovo analyzovať funkcie a existujúce externé kľúčové
procesy jednotlivých subjektov zapojených do systému poskytovania starostlivosti o zdravie
občanov, ich vzájomné väzby a poskytovanú funkčnosť a to z hľadiska subjektov, ale aj z
hľadiska cieľov eHealth.
Náplni tejto časti štúdie predchádzali nasledovné analytické činností:
•

Analytické činnosti v oblasti vzájomných väzieb a ich charakteristiky procesov jednotlivých
subjektov zapojených do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti financovanej z
verejných zdrojov v SR a služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie občanov.

•

Rámcové analytické činnosti v oblasti funkčnej náplne a cieľov vybraných procesov
jednotlivých subjektov zapojených do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
financovanej z verejných zdrojov v SR a služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie
občanov.

Na základe štandardizovaných postupov KPMG metodiky „Process Analysis Methodology“
a súboru ďalších KPMG metodík a expertíznych skúseností vznikli ako výsledok procesnofunkcionálnej analýzy nasledovné dokumenty:
•

Tabuľka 36 – Procesný zoznam To-Be

•

Príloha C – Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne.
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To-Be procesný zoznam
Tabuľka 36 – Procesný zoznam To-Be, ktorá je súčasťou časti 5.2.2 – Rámcový procesný model
s identifikovanými možnosťami infomatizácie, obsahuje zoznam navrhnutých kľúčových To-Be
procesov subjektov t.j. procesov budúceho stavu, ktoré spoločne tvoria systém starostlivosti
o zdravie občana SR a ich napárovanie na jednotlivé eHealth domény.
Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne.
Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne je príloha C tohto dokumentu, ktorej jednotlivé
časti vychádzajú z navrhnutých prvých štyroch úrovní procesov subjektov starostlivosti
o zdravie občana SR. Každému procesu z Tabuľka 36 – Procesný zoznam To-Be je pridelená
samostatná šablóna, ktorá vo väčšej miere detailu popisuje daný proces a zároveň popisuje
identifikovanú možnosť informatizácie.

5.2.2

Rámcový procesný model s identifikovanými možnosťami infomatizácie
Procesné modely sú vhodným nástrojom pre dokumentáciu, porozumenie a komunikáciu
celkového súboru procesov. Procesy sú tvorené súbormi činností, ktoré sú spravidla vykonávané
v ustálenom slede pri konkrétne definovaných vstupoch a výstupoch. Pri výkone procesnej
analýzy tejto štúdie boli identifikované všetky relevantné činnosti zapojené do systému
starostlivosti o zdravie občana SR v kontexte cieľov eHealth.
Procesný zoznam a jednotlivé procesné šablóny spoločne tvoria procesný model, ktorý
vyjadruje celkové usporiadanie procesov ako aj ich vzájomne vzťahy vo forme vstupov a
výstupov. Následná analýza a zhodnotenie týchto procesov priniesla identifikáciu oblastí
s možnosťou informatizácie v kontexte eHealth.
Nižšie sa nachádza zoznam procesov starostlivosti o zdravie občana SR. Tento zoznam
predstavuje budúci stav a možnosti informatizácie existujúcich procesov spoločne tvoriacich
celý systém starostlivosti o zdravie občana SR. Procesy sú členené po štvrtú úroveň. Toto
členenie predstavuje rozpad najvyšších procesov na jednotlivé relevantné podprocesy. Už
samotné delenie na jednotlivé podprocesy berie do úvahy tematiku štúdie t.j. informatizáciu
zdravotníctva v kontexte eHealth.
Procesný zoznam spolu s jednotlivými šablónami procesov (detailným opisom jednotlivého
procesu) spoločne tvoria rámcový procesný model starostlivosti o zdravie občana SR. Je
potrebné uviesť, že tento rámcový procesný model starostlivosti o zdravie občana SR obsahuje
procesy relevantné len z hľadiska iniciatív informatizácie zdravotníctva v kontexte eHealth a nie
všetky existujúce procesy súčasného stavu starostlivosti o zdravie občana SR.
Starostlivosť o zdravie občana SR
ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

1

Strategické riadenie starostlivosti o zdravie

Vláda SR

eHealth domény
-

1.1

Politické riadenie

Vláda SR

-

1.1.1

Vládna politika

Vláda SR

-
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

1.1.2

Zdravotná politika

MZ / ÚVZ

eHealth domény
-

1.2

Riadenie legislatívy

MZ

-

1.2.1

Príprava legislatívnych zmien na úrovni
zákonov

MZ

-

1.2.2

Príprava legislatívnych zmien na úrovni
riadiacich aktov MZ

MZ

-

1.2.3

Príprava legislatívnych zmien na úrovni
riadiacich aktov ÚDZS

MZ

-

1.2.4

Príprava legislatívnych zmien na úrovni
riadiacich aktov NCZI

MZ

-

1.3

Riadenie kontroly kvality

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

1.3.1

Dohľad nad poskytovanou zdravotnou
starostlivosťou

ÚDZS

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

1.3.2

Dohľad nad liekmi a zdravotníckymi
pomôckami

ŠÚKL

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

1.3.3

Hodnotenie poskytovateľov

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

1.3.4

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva

MZ / ÚVZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

1.4

Riadenie štandardizácie

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

1.5

Riadenie akreditácie

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

1.6

Riadenie finančných tokov

MF / MZ

- Podpora riadenia zdravotníctva,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

1.6.1

Riadenie štruktúry finančných tokov

MF / MZ

- Podpora riadenia zdravotníctva,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

1.6.2

Riadenie kontroly nad finančnými tokmi

MF / MZ

- Podpora riadenia zdravotníctva,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

1.7

Riadenie informatizácie zdravotníctva

MZ

1.7.1

eHealth

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia infraštruktúry.

1.7.2

Informatizácia samotných subjektov
zdravotníctva

Príslušné subjekty

- Podpora riadenia infraštruktúry.

2.

Výkon starostlivosti o zdravie

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora riadenia zdravotníctva,
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.

2.1

Individuálna zdravotná starostlivosť

Občan

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

2.1.1

Podpora rozhodovania

PZS / UVZ /
NCZI

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

2.1.2

Podpora pri individuálnej starostlivosti o
zdravie

NCZI / PZS / ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

2.2

Komunitná zdravotná starostlivosť

Občan/ Právnické
osoby

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

2.2.1

Podpora rozhodovania

PZS / UVZ /
NCZI

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.
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eHealth domény
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia infraštruktúry.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.2.2

Podpora pri komunitnej starostlivosti o
zdravie

NCZI / PZS / MZ

2.3

Profesionálna zdravotná starostlivosť

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora riadenia zdravotníctva,
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.

2.3.1

Riadenie zmluvných vzťahov

Poskytovatelia/ZP

- Podpora riadenia zdravotníctva.

2.3.2

Výkon primárnej starostlivosti - základnej

MZ

2.3.2.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.2.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia
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- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.2.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.2.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie
prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.2.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.3

Výkon primárnej starostlivosti neodkladnej

ZZS / MZ

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.

2.3.3.1

Manažment tiesňového volania

OSZZS /
KOS/IZS

-

2.3.3.2

Manažment ambulancie (RLP/RZP/MIJ)

ZZS

-

2.3.3.3

Identifikácia a autentizácia prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

ZZS

- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.3.4

Poskytnutie prednemocničnej zdravotnej
starostlivosti

ZZS

- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
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eHealth domény
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.3.5

Evidencia prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

ZZS

2.3.3.6

Odvoz pacienta

ZZS

- Podpora riadenia infraštruktúry.

2.3.3.7

Administrácia prednemocničnej zdravotnej
dokumentácie prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

ZZS

- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

2.3.3.8

Odovzdanie pacienta na urgentný príjem

ZZS/PZS

-

2.3.3.9

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.4

Výkon sekundárnej starostlivosti ambulantnej

MZ

2.3.4.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.4.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia
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- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.4.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.4.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie
prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.4.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.5

Výkon sekundárnej starostlivosti - ústavnej

MZ

2.3.5.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.5.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia

456

eHealth domény
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.5.3

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.5.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie
prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.5.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.6

Výkon terciárnej starostlivosti

MZ

2.3.6.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.6.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia
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eHealth domény
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.6.3

Poskytnutie výkonu terciálnej zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.6.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie
prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.6.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.7

Výkon následnej starostlivosti

MZ

2.3.7.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.7.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia

458

eHealth domény
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.7.3

Poskytnutie výkonu následnej zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.7.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie
prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

2.3.7.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.8

Výkon lekárenskej starostlivosti

MZ

- Medikácia / Preskripcia,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.8.1

Identifikácia a autentizácia prijímateľa
zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

- Medikácia / Preskripcia.

2.3.8.2

Evidencia prijímateľa zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia

- Medikácia / Preskripcia.

2.3.8.3

Poskytnutie výkonu lekárenskej zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia

- Medikácia / Preskripcia.

2.3.8.4

Administrácia zdravotnej dokumentácie
prijímateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia

- Medikácia / Preskripcia.

2.3.8.5

Spracovanie výkazov a hlásení

Poskytovatelia/ZP

- Medikácia / Preskripcia,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.3.9

NTS a jej pracoviská

NTS/PZS

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.
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eHealth domény
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora práce s obrazovými
informáciami,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

2.3.9.1

Identifikácia a autentizácia darcu

NTS/pracovisko

2.3.9.2

Evidencia darcu

NTS/pracovisko

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.9.3

Vyšetrenie darcu

NTS/pracovisko

- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie.

2.3.9.4

Manažment odberu

NTS/pracovisko

-

2.3.9.5

Manažment spracovania krvných
prípravkov

NTS/pracovisko

- Alokácia.

2.3.9.6

Spracovanie dokumentácie darcu

NTS/pracovisko

- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).

2.3.9.7

Manažment krvných prípravkov

NTS/pracovisko

-

2.3.9.8

Spracovanie výkazov a hlásení

NTS/pracovisko

- Alokácia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

2.4

Verejné zdravotníctvo

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

2.4.1

Monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva

ZP/ NCZI / ÚVZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

2.4.2

Informovanie obyvateľstva

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

2.4.3

Hodnotiaca činnosť (najmä v oblasti
hygieny)

ÚVZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Podpora riadenia zdravotníctva.

3

Financovanie starostlivosti o zdravie

MZ

- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora riadenia zdravotníctva,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

460

eHealth domény
- Alokácia,
- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR).
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

3.1

Financovanie investícií v rámci
zdravotníctva

Zriaďovateľ

3.2

Financovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti

MZ / ZP

- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Podpora riadenia zdravotníctva,
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.1

Administrácia vyúčtovania zdravotnej
starostlivosti

MZ

- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.1.1

Účtovanie paušálnych platieb zdravotnej
starostlivosti ZP

Poskytovatelia/ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.1.2

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti
ZP

Poskytovatelia/ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.1.3

Účtovanie úkonov zdravotnej starostlivosti
iným platcom

Poskytovatelia/
Financovateľ

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.1.4

Hotovostné účtovanie úkonov zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia/
Prijímateľ

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.1.5

Opravy a riešenie chýb a kolíznych situácií
pri vykazovaní a vyúčtovaní zdravotnej
starostlivosti

Poskytovatelia/ZP

- Medikácia / Preskripcia,
- Poskytovanie zdravotných
informácií pacienta (EHR),
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.2

Administrácia verejného zdravotného
poistenia

MZ

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.2.1

Evidencia poistenca a jeho príslušnosť ku
ZP

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.2.2

Spracovanie výkazov a hlásení paušálnych
platieb

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.2.3

Spracovanie výkazov a hlásení úkonov ZP

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.2.4

Uhrádzanie úkonov v rámci zdravotnej
starostlivosti

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.2.5

Vykazovanie

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.3

Administrácia ostatných druhov poistenia

MZ

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.3.1

Administrácia medzištátnych zmlúv –
Slovák v cudzine

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.3.2

Administrácia medzištátnych zmlúv –
cudzinec na Slovensku

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.3.3

Administrácia zmluvného poistenia

ZP

- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.
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- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.
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ID

Názov procesu/podprocesu

Vlastník

eHealth domény
- Riadenie a verifikácia
finančných tokov.

3.2.3.4

Administrácia komerčných produktov

ZP

4

Ostatné procesy

MZ

4.1

Riadenie IT v eHealth

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Podpora riadenia infraštruktúry,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.
- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.1.1

Ochrana osobných údajov

všetky subjekty

-

4.1.2

Implementácia programu eHealth

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.1.3

Budovanie NZIS

NCZI / MZ

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.1.3

Budovanie NZP

NCZI / MZ

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2

Riadenie IT v NCZI

NCZI / MZ

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.1

Riadenie dostupnosti (Availability
Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.2

Riadenie kapacity (Capacity Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.3

Finančné riadenie (Financial Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.4

Riadenie kontinuity IT služieb (IT Service
Continuity Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.5

Riadenie úrovne služieb (Service Level
Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.6

Konfiguračný manažment (Configuration
Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.7

Riadenie zmien (Change Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.8

Riadenie incidentov (Incident Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.9

Riadenie neštandardných situácií (Problem
Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.10

Riadenie vydania (Release Management)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.2.11

Riadenie služieb údržby (Service Desk)

NCZI

- Podpora riadenia infraštruktúry.

4.3

Obstarávanie

MZ

-

4.4

Vzdelávanie

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií.

4.5

Riadenie ľudských zdrojov

MZ

-

4.6

Starostlivosť o majetok

MZ

-

4.7

Výskum a vývoj

MZ

- Poskytovanie verejných
zdravotne relevantných
informácií,
- Ďalšie podporné služby výkonu
starostlivosti o zdravie,
- Podpora riadenia infraštruktúry,
- Poskytovanie služieb Telemedicíny.

Tabuľka 36 – Procesný zoznam To-Be
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To-Be procesný zoznam
Vyššie uvedená Tabuľka 36 – Procesný zoznam To-Be obsahuje zoznam identifikovaných
kľúčových To-Be procesov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, t.j. procesov
budúceho stavu, ktoré spoločne tvoria systém starostlivosti o zdravie občana SR. Procesy sú
v zmysle funkcionality rozdelené do štyroch hlavných procesných kategórií:
1

strategické riadenie starostlivosti o zdravie,

2

výkon starostlivosti o zdravie,

3

financovanie starostlivosti o zdravie,

4

ostatné procesy.

Ďalšie členenie v rámci uvedených kategórií vyplýva z identifikovaných skupín procesov, ktoré
spadajú pod jednotlivé činnosti a funkcie subjektov v systéme zdravotníctva. Jednotlivým
procesom sú pridelené relevantné eHealth domény pre vytvorenie logickej väzby medzi
procesným modelom budúceho stavu a jednotlivými eHealth doménami, ktoré vo väčšej miere
detailu popisujú v rámci štúdie oblasti identifikovanej možnej informatizácie. Uvedené procesy
v Procesnom zozname sú pre potreby tejto štúdie zmapované po štvrtú úroveň, pričom každej z
nich je pridelené identifikačné číslo, vlastník daného procesu a relevantné eHealth domény.
Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne
Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne je príloha C tohto dokumentu, ktorej jednotlivé
časti vychádzajú z identifikácie prvých štyroch úrovní procesov subjektov starostlivosti
o zdravie občana SR. Každému procesu z tabuľky Tabuľka 36 – Procesný zoznam To-Be je
pridelená samostatná šablóna. Každá šablóna obsahuje nasledujúce doplňujúce informácie
o procese, ktoré nie sú obsiahnuté v už spomenutej tabuľke:
•

Identifikačné číslo – Slúži na rýchlu identifikáciu procesu a jeho rozdelenia do vyššie
uvedených skupín ako aj na znázornenie úrovne procesu a jeho zaradenie v zozname.

•

Názov procesu – Je to stručný a výstižný názov procesu.

•

Názov nadradeného procesu – Obsahuje názov procesu priamo nadradeného procesu
obsiahnutého v konkrétnej šablóne.

•

Vlastník procesu – Uvádza meno inštitúcie, čiže vlastníka procesu, ktorým môže byť Vláda
SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, ÚDZS, ŠÚKL, NCZI, poskytovatelia ZS, atď.

•

Popis procesu – Obsahuje výstižný popis procesu, ktorý vysvetľuje cieľ procesu, náplň
a aký typ činností v sebe daný proces zahŕňa.

•

Relevantné vstupy – Prvky, ktoré vstupujú do procesu a sú relevantné v kontexte eHealth.

•

Relevantné výstupy – Prvky, ktoré vystupujú z procesu a sú relevantné v kontexte eHealth.
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Zhrnutie požiadaviek na podporu IS – Obsahuje identifikované hlavné oblasti informatizácie
vo forme pridelenia eHealth domén pre každý proces.

Rámcové predpoklady pre oblasti potrebnej legislatívnej zmeny
V tejto časti štúdie sú popísane predpoklady pre jednotlivé oblasti legislatívy, v ktorých je
potrebná zmena. Je definovaná rámcová obsahová potreba zmeny, ktorá súvisí so zavedením
princípov eHealth v zdravotníctve. Obsah časti vychádza z predpokladu, že zavedenie princípov
eHealth je potrebné konkrétne definovať v legislatíve, resp. v jednotnej zákonnej norme (v
prípade ak takáto norma nie je aktuálne v platnosti).

5.3.1

Prierezové zhodnotenie miery dopadu implementácie eHealth na legislatívu SR
Prvá prioritná etapa budovania eHealth si bude vyžadovať korešpondujúce opatrenia v
legislatívnej oblasti, ktoré budú mať významný dopad na úspech implementácie nových eHealth
aplikácií. Bude sa jednať o nasledovné oblasti:
•

•

Bezpečnosť:
-

stanovenie pravidiel zabezpečujúcich sledovateľnosť prístupu ku chráneným údajom,

-

stanovenie spôsobu sledovania dodržiavania legislatívnych požiadaviek (audity, normy,
certifikácie),

-

definovanie opatrení pre cezhraničný prístup k pacientskym údajom a následnú
zodpovednosť za ich ochranu ako v prípade pobytu našich pacientov v cudzine tak pri
ošetrovaní zahraničných pacientov v SR (riešenie v projekte epSOS),

-

právna zodpovednosť za zverejnenie odborných údajov (elektronické konzultácie,
interakcia liekov, zdravotnícke poradenstvo).

Štandardy:

V oblasti štandardizácie sa bude jednať a implementáciu príslušných noriem a štandardov, ktoré
zabezpečia interoperabilitu našich systémov, procesov a údajov so systémami, procesmi a
údajmi v krajinách EU. Základnými aktivitami bude:
-

sledovanie a zverejňovanie štandardov a výstupov v jednotlivých rámci
štandardizačných organizácií, aktívnych v oblasti medicínskych a zdravotníckych
štandardov - primárne organizácií ISO/TC 215, CEN/TC 251, HL7, DICOM, ETSI,
IHE, a iné,

-

vypracovanie optimálnych metodík a stratégií pre implementáciu a prevádzku
vybraných štandardov v podmienkach a prostredí zdravotníctva SR.

Vytvorenie konečného štandardizačného rámca (prostredia) si bude vyžadovať nasledovné fázy
riešenia:
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-

analýza súčasného stavu v SR a stavu v krajinách EU a ich porovnanie,

-

definícia požiadaviek implementácie eHealth aplikácií na zavedenie nových noriem a
štandardov zdravotníckej informatiky, prípadne príslušných terminologických
(zdravotníckych a medicínskych) štandardov,

-

vypracovanie návrhov pre zavedenie nových noriem a štandardov a návrh metodiky pre
ich implementáciu a prevádzku,

-

implementácia navrhovaných štandardov a zabezpečenie ich prevádzky.

Interoperabilita:
-

definovanie údajových štruktúr pomocou štandardu,

-

komunikačné rozhrania webových služieb pomocou jazyka WSDL.

Dostupnosť:
-

dostupnosť služby pre každého občana,

-

dostupnosť údajov o ZS a zdravotnom stave na národnej aj medzinárodnej úrovni,

-

zabezpečiť časovú dostupnosť.

Ochrana súkromia:
-

pri aktivitách umožňujúcich vstup, spracovanie, čítanie, zdieľanie, modifikáciu, rušenie
a ukladanie pacientskych údajov,

-

v úložiskách lokálnych (centrálnych) archívov pacientskych údajov,

-

v rámci procesov identifikácie, autentifikácie a autorizácie.

Pacientske práva:
-

na ochranu a bezpečnosť svojich údajov.

-

na umožnenie prístupu k svojim údajom.

-

na udelenie práva prístupu k svojim údajom.

Kompatibilita, Mobilita v rámci EÚ:
-

zdieľanie pacientskych údajov (medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti),

-

prístup k pacientskym údajom v rámci EÚ.
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Legislatíva procesov umožňujúcich spracovanie pacientskych údajov pre:
-

liečebné účely,

-

štatistické a výskumné účely,

-

platobné účely.

Vytvorenie príslušných legislatívnych opatrení si bude vyžadovať nasledovné štyri fázy:

5.3.2

-

analýza súčasného stavu legislatívnych opatrení SR, stavu v krajinách EU a ich
porovnanie,

-

definícia požiadaviek eHealth aplikácií v oblasti legislatívneho zabezpečenia a
legislatívnych opatrení,

-

odporučenia a návrhy pre prijatie nových legislatívnych, prípadne organizačných
opatrení,

-

návrh harmonogramu prijatia a realizácie nových legislatívnych opatrení.

Koncept možnej architektúry legislatívneho rámca pre eHealth
Táto časť popisuje návrh zmeny legislatívy v súlade s cieľom C1 Vytvorenie legislatívneho a
normatívneho rámca eHealth.
Z dôvodu širokého dopadu implementácie eHealth na potreby zmeny legislatívneho prostredia
sa v súčasnosti otvára diskusia o možnostiach formy legislatívnej zmeny. Legislatíva SR
dotýkajúca sa procesu zavádzania eHealth je v súčasnosti veľmi obsiahla a náročnosť zmien
jednotlivých zákonov, vyhlášok a nariadení veľmi vysoká. Z časového hľadiska nutnosti
zavedenia eHealth vyplývajú tendencie na vytvorenie generálneho, jednotného zákona pre
eHealth, ktorý bude riešiť väčšinu oblastí identifikovaných potrebných legislatívnych zmien.
Tieto legislatívne zmeny sú náplňou cieľa C1 a jeho čiastkových podcieľov:
•

•

Zosúladiť legislatívny proces a proces normotvorby s normotvorným a štandardizačným
procesom pre eHealth v rámci EÚ.
-

Legislatívne zmeny budú vychádzať z vopred dohodnutých štandardov schválených EÚ.

-

Tvorba legislatívy a jej zmeny (úpravy, vyhlášky, nariadenia) sa budú tvoriť náväzne na
procesy štandardizácie a normotvorby pre eHealth v EU.

Zabezpečiť legislatívne úpravy a zmeny potrebné pre naplnenie poslania a vízie eHealth.
-
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Tento čiastkový cieľ si bude vyžadovať úpravu širokého spektra zákonov, noriem,
vyhlášok a nariadení, ktoré môžu mať nadväznosť na ďalšie požiadavky na úpravy
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doposiaľ neidentifikovaných potrieb legislatívnej zmeny. Z časového hľadiska, v
prípade budúcich úprav štandardov a noriem v rámci EÚ vzniká opätovná náročnosť na
úpravu množiny legislatívy z tohto spektra. Z týchto dôvodov vznikajú tendencie na
vytvorenie jednotného zákona, ktorý bude upravovať čo najobsiahlejšiu množinu
identifikovaných potrebných zmien.
•

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

Definovanie povinných, záväzných štandardov pomocou legislatívnych zmien pre
všetkých prioritných aktérov systému zdravotníctva.

Ďalšie čiastkové ciele v rámci cieľa C1, ktoré sú predmetom jednotlivých častí tejto štúdie sú
nasledovné:
•

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

•

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

•

Vypracovať vysokoúrovňový architektonický návrh eHealth na základe vysokoúrovňového
procesného modelu.
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Návrh implementačného plánu
V kapitole 6 – Návrh implementačného plánu budú definované kľúčové implementačné oblasti
zavedenia zmien v procesoch v systéme starostlivosti o zdravie občana súvisiace so zavedením
princípov eHealth, ako aj časové prioritizácie pre tieto oblasti. V kapitole bude taktiež
spracovaný návrh celkového implementačného plánu zmien v relevantných procesoch
v kontexte implementácie eHealth služieb.
Cieľom cestovnej mapy implementácie Programu eHealth je:
•

Navrhnúť eHealth služby z analyzovaných domén, ktoré je potrebné implementovať vo
forme relatívne samostatných projektov.

•

Navrhnúť logickú postupnosť implementácie čiastkových projektov.

•

Pre už definované priority odhadnúť mieru stavu implementácie v určených časových
míľnikoch.

•

Pre ostatné aktivity definovať časový rámec implementácie.

Cieľom cestovnej mapy implementácie Programu eHealth nie je:

6.1

•

Zaoberať sa zdrojmi (ľudskými, technickými, finančnými), ktoré sú potrebné pre
identifikáciu jednotlivých krokov. Finančné rámce boli definované v dokumente
„Strategické ciele eHealth.

•

Identifikovať implementačné riziká.

•

Vyjadrovať sa k už definovaným prioritám a vecným rámcom.

Východiská implementačného plánu
Implementačný plán vychádza zo schválených dokumentov, ktoré istým spôsobom vymedzujú
aj vecný a časový rámec implementácie. Citácie z kľúčových dokumentov sú uvedené z toho
dôvodu, aby bolo možné jasne identifikovať, prečo je implementačný plán navrhmutý práve
daným spôsobom. Ide o nasledovné východiskové dokumenty vrátane kapitoly 5 – Návrh
budúceho stavu daného dokumentu: :
•

Strategické ciele eHealth.

•

Katalóg potrieb a služieb eHealth

•

Matica závislostí komponentov eHealth.

•

Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na
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rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni: Elektronické služby zdravotníctva –
eHealth služby občanom (Prvá prioritná oblasť).

6.1.1

•

Výzva na Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti.

•

Metodológia RUP a Prince 2 určená ako záväzná pre eGovernment.

Strategické ciele eHealth
V strategických cieľoch eHealth schválených vládou SR dňa 16.7.2009 sú definované štyri
strategické ciele, ktoré je nutné implementáciou naplniť:
C1:

Vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca eHealth.

C2:

Vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania eHealth.

C3:

Informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných zdrojov.

C4: Podpora nových procesov a foriem zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom eHealth.
V Strategických cieľoch je uvedená priamo povinnosť prípravy implementačného rámca: „Na
základe schválenia týchto strategických cieľov MZ SR spracuje Program implementácie
eHealth na Slovensku, ktorý vytvorí systémový rámec budovania a implementácie príslušnej
infraštruktúry a informačných systémov.“
Strategický cieľ C1 kladie na implementačný rámec nasledujúce požiadavky:
•

zosúladiť legislatívny proces a proces normotvorby s normotvorným a štandardizačným
procesom pre eHealth v rámci EÚ, s národnými štandardizačnými procesmi,

•

zabezpečiť legislatívne úpravy a zmeny potrebné pre naplnenie poslania a vízie eHealth v
súlade s procesom zavádzania e-Governmentu,

•

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

•

vypracovať vysoko úrovňový architektonický návrh eHealth na základe vysoko úrovňového
procesného modelu v súlade s celkovou architektúrou e-Governmentu,

•

realizácia potrebných legislatívnych opatrení na úrovni zákonnej a podzákonnej, pretože
eHealth sa priamo či nepriamo dotkne viacerých zákonov v pôsobnosti i mimo pôsobnosti
MZ SR a iných legislatívnych noriem,
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pre úspešné zavedenie všetkých komponentov eHealth bude nevyhnutné štandardizovať
technickú infraštruktúru zdravotníctva, interoperabilitu používaných informačných
systémov (SOA princípy, Web Services, XML, atď.), prijať niektoré súvisiace štandardy
(HL7, SNOMED, HISA, ...) a zabezpečiť zjednotenie už existujúcich foriem EHR.

Strategický cieľ C2 kladie na implementačný rámec nasledujúce požiadavky:
•

vytvoriť sieťovú infraštruktúru s plnou integráciou informačnej bezpečnosti a vysokej
dostupnosti pre zabezpečenie komunikácie medzi všetkými poskytovateľmi služieb
zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych služieb,

•

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

•

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

•

vytvoriť platformovú infraštruktúru pre všetky zložky eHealth (vrátane NZIS a NZP),

•

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

•

podporiť proces migrácie zdravotnej dokumentácie pacienta z aktuálnej papierovej formy do
elektronickej formy v podobe EHR.

Strategický cieľ C3 kladie na implementačný rámec nasledujúce požiadavky:
•
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vybudovať NZIS zahŕňajúci integráciu systémov NCZI, ÚDZS, verejného zdravotníctva,
NTS, ZP do NZIS a poskytujúci funkčnosť:
-

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

-

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

-

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

-

bezchybného zberu údajov o pacientoch tam, kde obraz týchto informácií vzniká,

-

verejného zdravotníctva - public health (národné zdravotné programy, epidemiológia,
vakcinácia, štatistiky, systém včasného zdravotného varovania, monitorovacie systémy
pre hodnotenie zdravotných rizík),

-

prierezových a všeobecných agend MZ SR a podriadených organizácií,
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umožnenie interoperability, komunikácie či integrácie s ostatnými IS VS, ktoré nie sú
zdravotníckeho charakteru.

vybudovať prezentačnú vrstvu eHealth vo forme NZP a poskytnúť v nej služby:
-

prijímateľom zdravotnej starostlivosti (prehľad o predpísaných liekoch a poskytnutých
zdravotných výkonoch, informácie o PZS a ZP, objednávanie sa u lekára),

-

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

-

darcom (požiadavky NTS),

-

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

-

PZS (prezentácia poskytovaných služieb, prípadne ePreskripcia),

-

ZP (prezentácia svojich služieb),

-

verejnému zdravotníctvu (informácia o svojich aktivitách).

Strategický cieľ C4 kladie na implementačný rámec nasledujúce požiadavky:
•

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

•

samoobslužné formy zdravotnej starostlivosti,

•

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

•

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

•

personálna genomika – individualizovaná medicína na báze scanu genetickej informácie.

Z operatívnych úloh je ešte potrebné realizovať:
•

vypracovanie Štúdie realizovateľnosti implementačných projektov Programu eHealth,

•

vytvorenie architektonického rámca, dátovej infraštruktúry a stanovenie krátkodobých
priorít Programu eHealth.
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Katalóg potrieb a služieb eHealth
Katalóg bol schválený Komisiou eHealth v decembri 2008 a gremiálnou poradou Ministra
zdravotníctva vo februári 2009. V katalógu sú uvedené nasledujúce implementačne relevantné
informácie:
Časový rámec postupnosti hlavných krokov
Nakoľko je Program veľmi obsiahly, je potrebné implementovať projekty vo viacerých vlnách –
podobne to realizovali všetky krajiny EÚ s vyspelými eHealth službami. Túto požiadavku
zohľadňuje aj nasledujúci časový rámec:

ID

Aktivita

2008

1

Strategické ciele eHealth

2

Prípravné kroky pred štúdiami

3

Zapojenie NCZI do Programu

2

Štúdie uskutočniteľnosti

4

Prvé výzvy, výberové konania

5

Prioritné projekty / aktivity

6

Prvé legislatívne zmeny

8

Prvé prínosy pre občana

7

Projekty a aktivity 2. vlny

8

Ďalšie prínosy pre občana

2009

2010

2011

2012

2013

→

9
Projekty a aktivity 3. vlny
Tabuľka 37 – Časový rámec postupnosti hlavných krokov

→

Prehľad hlavných krokov v implementácii Programu
Množina hlavných krokov pre naplnenie očakávaní a vytvorenie reálnych prínosov pre
jednotlivých účastníkov poskytovania zdravotnej starostlivosti implementáciou Programu
eHealth je navrhnutá s ohľadom na doterajší časový vývoj prípravy Programu nasledujúco:
•

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 služieb eHealth na základe identifikácie
potrieb a požiadaviek jednotlivých účastníkov, výskytu eHealth služieb vo svete.

•

Špecifikácia základných funkčných a bezpečnostných požiadaviek na jednotlivé služby.
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•

Vysoko úrovňová identifikácia možných prínosov služieb (zdravotných, ekonomických,
iných) a zhodnotenie zložitosti ich implementácie.

•

Klasifikácia služieb a prvé určenie krátkodobých priorít (v závislosti aj od ŠR).

•

Rozpracovanie krátkodobých priorít.

•

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, organizačných
požiadaviek, nárokov a dopadov na jednotlivé komponenty vyplývajúca z požiadaviek na
služby na základe procesno-funkcionálnej analýzy a vysoko úrovňovej analýzy rizík.

•

Vymedzenie architektonického rámca eHealth na základe funkčných, bezpečnostných a
technických požiadaviek na služby, posúdení obmedzení a možností uskutočniteľnosti.

•

Vymedzenie množiny interných potrieb a služieb eHealth v rámci jednotlivých
komponentov pre realizáciu externých služieb eHealth.

•

Systémové review priorít a možností ich implementácie na základe záverov štúdií
uskutočniteľnosti.

•

Namapovanie služieb a komponentov na projekty.

•

Rámcová špecifikácia projektov v rámci štúdie uskutočniteľnosti implementácie Programu
eHealth pre nasadenie vybraných služieb ako podklad pre výberové konania.

•

Výberové konania.

•

Realizácia projektov / implementácia služieb vrátane príslušných bezpečnostných projektov
podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

•

Monitorovanie a vyhodnocovanie efektívnosti služieb.

•

Neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných v rámci eHealth.

•

Dopĺňanie katalógu služieb eHealth o nové služby a ich postupná implementácia.

Priority pre rok 2009
V dokumente sú definované nasledujúce priority, na ktoré je potrebné sa orientovať:
•

Legislatívny a normatívny rámec eHealth.

•

Národný zdravotný portál.
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•

ePreskripcia/eMedikácia.

•

Elektronický záznam pacienta.

•

eObjednávanie (objednávanie k lekárovi prvého kontaktu, špecialistom, laboratórne
vyšetrenie, pripomenutie vyšetrení, atď.).

•

Informácie o zdravotníctve určené občanom.

•

Budovanie potrebnej infraštruktúry – informačná sieť zdravotníctva, PKI, karty, dátové
centrum.

Kľúčové komponenty Programu implementácie eHealth
Komponentom eHealth (Building block of eHealth) sa chápe súbor relatívne samostatných
činností, subjektov, objektov a systémov, ktoré plnia špecifickú úlohu v rámci napĺňania
poslania eHealth. Komponent eHealth poskytuje určité služby ostatným komponentom a
relevantným subjektom (stakeholders) a taktiež prijíma isté služby od ostatných komponentov a
okolia. Projekt môže v sebe zahŕňať implementáciu jedného alebo viacerých komponentov,
niektoré komponenty môžu zasahovať do viacerých projektov.
Prehľad komponentov:
K1.
K2.
K3.
K4.
K5.
K6.
K7.
K8.
K9.
K10.
K11.
K12.
K13.
K14.
K15.
K16.
K17.
K18.
K19.
K20.
K21.
K22.
K23.
K24.
K25.
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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 úložiská v rámci HIN
PKI infraštruktúra v rámci HIN
Registre
Infraštruktúra pre EHR
Infraštruktúra pre EDS
Národný zdravotný portál
Switch Point
Elektronický preukaz PZS
Elektronický preukaz poistenca
Infraštruktúra pre ePreskripciu
Infraštruktúra pre elektronické výkazníctvo
Integračný middleware
Ambulantné IS
Lekárenské IS
Laboratórne IS
Rádiodiagnostické IS / PACS
Nemocničné IS
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K26.
K27.
K28.
K29.
K30.
K31.
K32.
K33.
K34.
K35.
K36.
K37.
K38.
K39.
K40.
K41.
K42.
K43.
K44.
K45.

6.1.3
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IS národnej transfúznej služby
IS pre Integrovaný záchranný systém
IS pre záchranné služby
Objednávanie / eRefferals
ePreskripcia
Informatizácia verejného zdrav.
Monitoring / hodnotenie poskytovateľov ZS
Integrácia aplikácií do NZP
Call centrum pre eHealth
Tele-medicínske 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 využitie tokenu
Integrácia s eGovernmentom
PR / celospoločenská akceptácia
IS subjektov VS zdravotníctve

Matica závislostí komponentov eHealth
Závislosti jednotlivých komponentov sú uvedené v matici závislosti. Tieto závislosti sú kľúčové
pre určenie postupnosti implementačných krokov.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Národná legislatíva
Legislatíva EÚ
Národné normy a dátové štandardy
Medzinárodné normy a štandardy
Architektonický rámec
Certifikácia / akreditácia / HTA
Sieťová vrstva HIN
Podpora HIN
Dátové úložiská v rámci HIN
PKI infraštruktúra v rámci HIN
Registre
Infraštruktúra pre EHR
Infraštruktúra pre EDS
Národný zdravotný portál
Switch Point
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 služby
IS pre Integrovaný záchr. systém
IS pre záchranné služby
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 využitie tokenu
Integrácia s eGovernmentom
PR / celospoločenská akceptácia
IS subjektov verejnej správy v zdrav.
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3

Medzinár. normy

2
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Komponenty eHealth

Nár. legislatíva

ID
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Príklad 1: národná legislatíva silne závisí od legislatívy EÚ
Príklad 2: národná legislatíva dostáva podnety na zmenu od jednotlivých komponentov eHealth

Tabuľka 38 – Matica závislostí komponentov eHealth
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Kľúčové závislosti sú (od najmenej závislých k najviac závislým komponentom):

6.2

•

Národná legislatíva závisí od legislatívy EÚ.

•

Národné normy a štandardy závisia od medzinárodných noriem a štandardov a národnej
legislatívy.

•

Architektonický rámec závisí najmä od národnej legislatívy, národných štandardov,
plánovaných eHealth služieb identifikovaných na základe analýzy potrieb, miere integrácie
s eGovernmentom, požiadaviek EÚ na mobilitu pacienta a technických požiadavkách na
jednotlivé komponenty eHealth.

•

Vybudovanie infraštruktúry závisí na architektonickom rámci, na pripravenosti Národného
operátora eHealth, stave pripravenosti infraštruktúry eGovernmentu.

•

NZP závisí na infraštruktúre, normatívnom a legislatívnom rámci, na architektúre
Ústredného portálu verejnej správy.

•

EHR infraštruktúra závisí na normatívnom a legislatívnom rámci, architektonickom rámci,
registroch, NZP.

•

Integračný middleware závisí na architektonickom rámci, infraštruktúre, na IS príslušných
PZS a infraštruktúre EHR.

•

IS jednotlivých PZS závisia na legislatívnom a normatívnom rámci, v budúcnosti budú
závisieť aj na architektonickom rámci eHealth a aplikačnom middlerawari.

•

Aplikácie eHealth závisia na vybudovanej infraštruktúre (HIN, PKI, middleware, NZP,
EHR infraštruktúra, dátové úložiská, atď.), normatívnom a legislatívnom rámci.

Kľúčové implementačné oblasti
V tejto časti štúdie budú zosumarizované kľúčové implementačné oblasti v systéme
poskytovania zdravotnej starostlivosti, prípadne jednotlivé eHealth služby ako majú byť
zavedené v tomto systéme. V súlade s obsahu kapitoly 5 – Návrh budúceho stavu budú
jednotlivé oblasti naviazané na jednotlivé procesy.
Kľúčové oblasti implementácie môžeme rozdeliť z hľadiska časového do troch prúdov: prvá,
druhá a tretia vlna (viď Katalóg potrieb). Z hľadiska finančných zdrojov ich môžeme rozdeliť
do dvoch oblastí: eHealth implementácie v rámci OPIS a v rámci ŠR.

6.2.1

Prioritné aplikácie a činnosti
Prvá vlnu implementácie je na aplikačnej úrovni vymedzená v rámci OPIS explicitne
dokumentom „Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti
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zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni: Elektronické služby
zdravotníctva – eHealth služby občanom (Prvá prioritná oblasť)“ a „Výzva na Národný projekt:
Elektronické služby zdravotníctva pre Operačný program Informatizácia spoločnosti“.
Odhadované trvanie projektov je 24 mesiacov.
V rámci ŠR je zameranie priorít rámcovo vymedzené metodológiou RUP:
•

Špecifikovať požiadavky na eHealth aplikácie a komponenty (fáza „Requirements“).

•

Definovať architektonický rámec na základe posúdenia kandidátskych architektúr (fáza
„Analysis & Design”).

•

Poskytnúť podporný rámec a pilotnú infraštruktúru pre implementáciu eHealth aplikácií v
rámci OPIS (fáza „Environment“).

OPIS
Rozsah implementácie je vymedzený navrhovanými IS službami. IS služby sú rozdelené do 4
skupín v súlade s prioritami definovanými v Katalógu potrieb:
•

Zabezpečenie centrálneho poskytovania verejných zdravotne relevantných informácií.

•

Elektronizácia objednávania.

•

Elektronizácia procesov preskripcie a medikácie.

•

Poskytovanie zdravotných informácií občanom.

Navrhované IS služby sú rozdelené na vstupné a výstupné a na používateľské a aplikačné.
Prehľad týchto IS služieb je uvedený v kap. 6.3 spolu s navrhovaným časovým rámcom.
Štátny rozpočet
V rámci ŠR je potrebné v rámci prvej vlny pre rok 2009 realizovať:
•

478

V oblasti pilotnej infraštruktúry:
-

Vybudovať jadro komunikačnej a sieťová infraštruktúry.

-

Vybudovať pilotné dátové centrum (ďalej aj ako „pDC“).

-

V rámci jadra infraštruktúry vytvoriť jadro bezpečnostnej infraštruktúry pDC.

-

Skonsolidovať dátovú základňu - Master data repository.

-

Pripraviť pilotnú časť infraštruktúry NZP ako základňu pre pilotné testovania.
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-

Pripraviť infraštruktúra budovania obsahu NZP.

-

Pripraviť dátovú infraštruktúru zdravotnej knižky.

V oblasti podporného rámca:
-

Otestovať pilotné riešenie prezentácie štatistických údajov zdravotníctva.

-

Realizovať analytickú etapu projektu Ochrana osobných údajov.

-

Realizovať projekt prípravy legislatívnych zmien.

-

Realizovať projekt vytvorenia normatívneho rámca.

-

Zabezpečiť technické vybavenie Programovej kancelárie eHealth.

-

Zabezpečiť technickú asistenciu pre Programovú kanceláriu eHealth.

-

Realizovať prvú vlnu mediálnych aktivít a osvety eHealth.

-

Rozbehnúť vzdelávací program eHealth.

-

Dokončiť konsolidáciu NCZI ako budúceho Národného operátora eHealth.

-

Vytvárať rámec pre projekt epSOS.

-

Pripraviť plán riadenia strategickej zmeny (change management) v dôsledku eHealth.

Dokončenie operatívnych úloh Strategických cieľov eHealth:
-

6.2.2
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Realizácia štúdie uskutočniteľnosti pre architektonický rámec eHealth a Programový
manažment.

Druhá vlna
Nakoľko pre druhú vlnu nie je určené rozdelenie prostriedkov na OPIS a ŠR, nebudeme deliť
aktivity podľa zdroja financovania. Časový rámec realizácie druhej vlny predpokladáme od júna
2010 do konca roku 2012. Realizácii druhej vlny musí predchádzať analytická príprava,
finančné plánovanie a obstaranie. Podklady pre druhú vlnu sa musia dostať do prípravy ŠR pre
rok 2010 a 2011. Návrh priorít vychádza z toho, že finančné zdroje budú k dispozícii v rozsahu,
ako je to plánované v Strategických cieľoch eHealth.
Navrhované priority druhej vlny:
•

V oblasti prioritných aplikácií OPIS z prvej vlny:
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Pokračovať u všetkých IS funkcií z rámca OPIS z pravej vlny v nábehovej krivke
pripájania ďalších používateľov a rozširovania miery ich využitia občanmi aj PZS.

Po prvej vlne budú všetky IS funkcie implementované, ale ako ukazujú skúsenosti iných krajín s
eHealth, po samotnom odovzdaní je potrebné intenzívne pokračovať v presviedčacom a
vzdelávacom procese, aby v priebehu nasledujúcich rokov sa stalo využívanie
implementovaných eHealth služieb masové. Napr. v Dánsku trvali nábehové krivky približne 5
rokov.
•

•
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V oblasti podporných činností:
-

Realizovať štúdiu uskutočniteľnosti pre druhú etapu eHealth aplikácií.

-

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

-

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

-

Pokračovanie mediálnych aktivít a osvety eHealth.

-

Pokračovanie vzdelávacieho programu eHealth.

V oblasti budovania infraštruktúry:
-

Vybudovanie dátového centra v rozsahu požiadaviek prvej vlny aplikácií eHealth.

-

Vybudovanie infraštruktúry pre bezpečnú komunikáciu medzi povinnými osobami v
rámci eHealth a s PZS, bezpečnosť pre celý životný cyklus zdravotných záznamov a ich
častí spracovávaných v NCZI v roli Národného operátora eHealth vybudovaním
dohľadového bezpečnostného centra na NCZI.

-

Zabezpečenie plnej integrácie infraštruktúry eHealth s infraštruktúrou eGovernmentu v
rozsahu danom pripravenosťou jednotlivých komponentov v zmysle NKIVS.

-

Zabezpečenie identifikačného a autentizačného tokenu pre občanov v rozsahu pilotného
nasadenia.

-

Dokončenie štandardizáciu údajovej infraštruktúry

-

Dokončenie prípravy NCZI na rolu Národného operátora eHealth.

-

Budovanie infraštruktúry pre e-learning v rozsahu eHealth.

-

Budovanie dátovej infraštruktúry pre MIS.

-

Budovanie infraštruktúry pre uloženie EHR záznamov medzinárodných zdravotných
intervencií.
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V oblasti NZP:
-

Pokračovať v budovaní obsahu NZP.

-

Zabezpečiť súčinnosť so ZP EÚ, ÚPVS a špecializovanými portálmi povinných osôb v
zdravotníctve.

V oblasti budovania NZIS:
-

Implementovať EHR s možnosťou integrácie s PACS, digitalizovanými ZZ, MIS.

-

Realizovať pilotné projekty pre oblasť národného EHR, ktoré získava podklady priamo
od PZS a integráciu automatického výkazníctva na báze EHR v rozsahu pacientského
sumára, údajov urgentnej medicíny a medikačných záznamov.

V prvej vlne sa predpokladá získanie podkladov pre EHR z dát zdravotných poisťovní.

6.2.3

-

Realizovať pilotné projekty v rámci projektu epSOS.

-

Získavať preskripčné údaje priamo od lekárov.

-

Zabezpečiť autorizáciu výkonov u PZS kartou profesionála.

-

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

-

Budovanie národnej PACS infraštruktúry – 1. etapa.

-

Realizovať pilotný projekt systému urgentnej strostlivosti.

-

Realizovať vzorové riešenie pre tranformáciu papierových zdravotných záznamov do
digitálnej formy.

-

Dokončiť realizáciu MIS nad dátovou základňou NZIS pre potreby riadiacich zložiek a
kontrolných orgánov vrátane Monitoringu / hodnotenia poskytovateľov ZS.

-

Vytvoriť podmienky pre testovanie, akreditáciu / certifikáciu aplikácií spolupracujúcich
s NZIS.

-

Realizovať IS pre interaktívne dotazovanie z oblasti verejného zdravotníctva pre
občanov.

Tretia vlna
Navrhované priority tretej vlny:
•

V oblasti aplikácií druhej vlny:
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6.3

Dostať všetky aplikácie druhej vlny do prevádzky po úspešnom roll-oute (v rámci
druhej vlny predpokladáme, že mnohé aplikácie budú v stave pilotnom ).

V oblasti podporných činností:
-

Realizovať štúdiu uskutočniteľnosti pre tretiu etapu eHealth aplikácií.

-

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

-

Pokračovanie mediálnych aktivít a osvety eHealth.

-

Pokračovanie vzdelávacieho programu eHealth.

V oblasti budovania infraštruktúry:
-

Masové nasadenie identifikačného a autentizačného tokenu pre občanov v eHealth.

-

Dobudovanie dátového centra a datawarehouse v rozsahu požiadaviek druhej vlny
aplikácií eHealth.

-

Dobudovanie infraštruktúry pre bezpečnú komunikáciu medzi povinnými osobami v
rámci eHealth a PZS.

V oblasti NZP:
-

•
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Pokračovať v budovaní obsahu NZP.

V oblasti budovania NZIS:
-

Vybudovať switch point pre EÚ interoperabilitu.

-

Realizovať pilotné projekty pre oblasť národného EHR, ktoré získava podklady priamo
od PZS.

-

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

-

Budovanie národnej PACS infraštruktúry – 2. etapa.

-

Realizovať pilotné projekty v oblasti podpory činnosti lekára na báze Evidence based
medicine.

-

Realizovať pilotné projekty v rámci personálnej genomiky.

Časová prioritizácia oblastí
V tejto časti štúdie budú zosumarizované implementačné oblasti z hľadiska časovej
prioritizácie. Tzn. k jednotlivým oblastiam budú priradené priority kedy je potrebné vykonať ich
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implementáciu. Priorita jednotlivých oblastí bude definovaná na základe požiadaviek MZ, resp.
iných zainteresovaných organizácií.
Kľúčové implementačné oblasti sú pre prvú vlnu projektov sú definované v spomínanej Výzve.
V tejto kapitole uvádzame časový rámec implementácie jednotlivých IS služieb – t.j. v akom
stave realizácie budú v míľniku na konci prvej vlny implementácie z pohľadu reálneho
rozšírenia služby, nie z pohľadu dokončenia IS služieb, ktoré budú ukončené roll-outom.
Status IS služby

Rozsah

Údaje

P

Proof of concept

NCZI

Malá vzorka

S

Small size

Vybraní PZS / vzorka populácie

Vzorka

L

Large size

Okres /VÚC/subpopulácia

Významná časť

R
National rollout size
Významná časť populácie
Všetky
Tabuľka 39 – Časový rámec implementácie jednotlivých IS služieb – vysvetlenie
ID

Názov služby

4 / 2010

7 / 2011

stav

stav

A.1

Vstupné služby

A.1.1

Používateľské

A.1.1.1

Informovanie sa o zdravotne relevantných informáciách a zisteniach

L

R

A.1.1.2

Informovanie sa o liekoch, liečivách a zdravotníckych pomôckach

L

R

A.1.1.3

Informovanie sa o poskytovaní ZS v EÚ a vo svete

L

R

A.1.1.4

Informovanie sa o preventívnej starostlivosti občana a o zdravom životnom
štýle

L

R

A.1.1.5

Informovanie sa o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

L

R

A.1.1.6

Podanie názoru na zameranie a rozvoj eHealth

L

R

A.1.1.7

Podanie podnetu k problematike verejného zdravia pre ÚVZ

L

R

A.1.1.8

Podanie žiadanky na objednanie sa u lekára primárnej ZS

S

L

A.1.1.9

Zmena objednania sa (presun/zrušenie)

S

L

A.1.1.10

Podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie

S

R

A.1.1.11

Podanie sprievodnej zdravotnej dokumentácie

S

L

A.1.1.12

Podanie spätnej zdravotnej informácie

S

L

A.1.1.13

Podanie žiadanky na zdravotný výkon v rámci terciárnej zdravotnej
starostlivosti

S

L

A.1.1.14

Informovanie sa o poradí v čakacej listine

S

L

A.1.1.15

Zmena čakacej listiny

S

L

A.1.1.16

Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach

S

L

A.1.1.17

Zápis vykonania očkovania

S

L

A.1.1.18

Podanie žiadanky na laboratórne vyšetrenie

S

L

A.1.1.19

Zápis naplánovania termínov a vyšetrení pacientov

S

L

A.1.1.20

Generovanie a manažment kalendára pre PZS

S

L
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ID

Názov služby

4 / 2010

7 / 2011

A.1.1.21

Zrušenie kalendára PZS

S

L

A.1.1.22

Informovanie sa o liekovej interakcii

S

L

A.1.1.23

Informovanie sa o dostupnosti lieku, doplatkoch a alternatívach

L

R

A.1.1.24

Informovanie sa o mieste výskytu a možnosti dodávky lieku

S

L

A.1.1.25

Informovanie sa o medikačnej histórii pacienta

S

L

A.1.1.26

Podanie súhlasu pacienta na prístup k medikačným záznamom

S

L

A.1.1.27

Zápis medikačného záznamu lekárom

S

L

A.1.1.28

Zápis medikačného záznamu lekárňou

S

L

A.1.1.29

Informovanie sa o elektronickom recepte

S

L

A.1.1.30

Zneplatnenie receptu

S

L

A.1.1.31

Zmena receptu – obnovenie

S

L

A.1.1.32

Zápis údajov do elektronickej zdravotnej knižky (časom do EHR) od PZS.

S

L

A.1.1.33

Informovanie sa o zdravotných informáciách pacienta (subEHR)

S

L

A.1.1.34

Podanie súhlasu so sprístupnením zdravotných informácií

S

L

A.1.1.35

Zneplatnenie súhlasu so sprístupnením zdravotných informácií

S

L

A.1.2

Aplikačné

A.1.2.1

Overenie identity vzorky pri vyšetrení

S

L

A.1.2.2

Zápis podkladov z elektronickej zdravotnej knižky do EHR

S

L

A.2

Výstupné služby

A.2.1

Používateľské

A.2.1.1

Vydanie varovania občanom v prípade epidémií alebo iných skutočností
a hrozieb

L

R

A.2.1.2

Vydanie rozhodnutia o prijatej žiadanke

S

L

A.2.1.3

Vydanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu / špeciálne vyšetrenie

S

L

A.2.1.4

Vydanie odporúčania na prijatie do sekundárnej ústavnej zdravotnej
starostlivosti

S

L

A.2.1.5

Vydanie žiadanky na zdravotný výkon v rámci terciárnej zdravotnej
starostlivosti

S

L

A.2.1.6

Informovanie PZS o výsledkoch analýzy

S

L

A.2.1.7

Informovanie o vyhotovení výsledkov

S

L

A.2.1.8

Poskytnutie informácií z podporného systému rozhodovania v preskripčnom
procese

P

S

A.2.1.9

Vydanie elektronického receptu – jednorazové

P

S

A.2.1.10

Vydanie elektronického receptu - dlhodobé časové obdobie

P

S

A.2.1.11

Vydanie lieku na základe receptu

P

S

A.2.1.12

Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe

S

L

A.2.1.13

Poskytnutie údajov z osobného účtu poistenca v papierovej podobe

L

R

A.2.1.14

Poskytnutie záznamov o prístupoch k zdravotným informáciám pacienta

P

S

A.2.2

Aplikačné
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ID

Názov služby

4 / 2010

7 / 2011

A.2.2.1

Poskytnutie zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre výber

L

R

A.2.2.2

Generovanie termínov na očkovanie vzhľadom na povinný očkovací plán

S

L

A.2.2.3

Generovanie pripomienky naplánovanej zdravotnej činnosti

S

L

A.2.2.4

Generovanie upozornenia na spustenie procesu zdravotného výkonu

S

L

A.2.2.5

Poskytnutie zoznamu laboratórií na výber

L

R

A.2.2.6

Generovanie identity pre vzorku pri odbere

P

S

L

R

A.2.2.7
Poskytnutie depersonifikovaných údajov na štatistické účely a pre ÚVZ
Tabuľka 40 – Časový rámec implementácie jednotlivých IS služieb

Grafické znázornenie časového rámca prvej vlny implementácie eHealth:
Legenda:

Príprava a obstaranie

Realizácia
2009

Prínosy pre občanov

ID

Aktivita

2010

2011

2012

2013

1

Technická štúdia uskutočniteľnosti

2

Pilotná infraštruktúra

3

Ochrana osobných údajov

4

Legislatívny rámec

5

Normatívny rámec

6

Program. kancelária – vybavenie

7

Program. kancelária – podpora

8

Konsolidácia NCZI

9

Mediálne aktivity

→

10

Vzdelávací program

→

11

Rámec epSOS

12

OPIS – prvá etapa

→

13

Príprava 2. vlny projektov
Tabuľka 41 – Časový rámec prvej vlny implementácie eHealth

Grafické znázornenie časového rámca druhej vlny implementácie eHealth:
Legenda:

Príprava a obstaranie

ID

Aktivita

1

Štandardizácia dátovej infraštr.

2

Transformácia NCZI na NOeH

3

Dátové centrum – 1. etapa

4

HIN – 1. etapa

5

Integrácia s eGovernmentom

6

Tokeny pre občanov v eHealth

Realizácia
2010

Prínosy pre občanov
2011
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ID

Aktivita

2010

2011

2012

2013

7

Nomenklatúrna základňa

→

8

Budovanie a údržba obsahu NZP

→

9

Podporná infr. (e-learning, MIS...)

10

Implementácia EHR

11

epSOS podporné projekty

→

12

Autorizácia zdrav. výkonov

→

13

PACS – I. etapa

14

Telemedicínske projekty – pilot

15

Roll-out aplikácií prvej vlny

16

Integrácia epSOS a eHealth

17

Piloty pre urgentnú medicínu

18

Dokončenie realizácie MIS

19

IS verejného zdravotníctva

20

Príprava 3.vlny projektov
Tabuľka 42 – Časový rámec prvej vlny implementácie eHealth

Časový rámec tretej vlny je vymedzený rokmi 2011 – 2013, presný harmonogram bude
určiteľný cca. v polovici roku 2010 v závislosti na priebehu prioritných projektov a schváleného
rozsahu 2. etapy.

6.4

Požiadavky na analytickú etapu programu eHealth
V tejto časti štúdie budú identifikované podmienky pre realizáciu analytickej etapy programu
eHealth, ktorá bude mať za cieľ presne a konkrétne definovať podmienky a spôsob zavedenia
princípov eHealth do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR. Toto bude zahŕňať
definovanie oblastí vyžadujúcich analýzu, stanovenie časových požiadaviek a požiadaviek na
zdroje. Bude sa vychádzať z časového harmonogramu definované v predchádzajúcich častiach
štúdie a priradených priorít pre jednotlivé oblasti implementácie.
V rámci analytických etáp implementácie jednotlivých projektov v rámci Programu
implementácie eHealth je minimálne potrebné:
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-

Špecifikovať, naplnenie ktorých potrieb stakeholderov projekt realizuje.

-

Identifikovať závislosti na jednotlivých komponentoch eHealth.

-

Identifikovať závislosti na iných bežiacich a plánovaných eHealth projektoch.

-

Identifikovať, s akými osobnými údajmi sa bude pracovať.

-

Špecifikovať bezpečnostné požiadavky v rámci bezpečnostnej kapitoly projektu.
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-

Identifikovať kľúčových stakeholderov projektu.

-

Identifikovať riziká projektu.

-

Analyzovať možné zdravotné prínosy projektu.
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Záver
Cieľom tejto kapitoly je uviesť niektoré špecifické odporúčania, resp. požiadavky, ktoré musia
byť naplnené pre úspešne realizovanie jednotlivých priorít v oblasti informatizácie
zdravotníctva v kontexte eHealth.
Na záver je potrebné zdôrazniť, že táto štúdia nemala za cieľ detailne analyzovať technickú,
procesnú a funkčnú špecifikáciu jednotlivých modulov IS, ktoré budú v budúcnosti pokrývať
oblasť eHealth. Tak isto nebolo cieľom definovať a popísať jednotlivé IS služby, ktoré budú
tvoriť eHealth službu ako množinu služieb informačného systému, ktoré jednotlivo predstavujú
interakciu entity a zákazníka (občan, podnikateľ alebo iná entita) na najnižšej možnej úrovni
granularity a spoločne ako množina t.j. eHealth služba prinášajú zákazníkovi ním požadovaný
cieľový výstup
Nižšie uvedené ďalšie kroky sa preto javia ako potrebné, resp. nevyhnutné.

7.1.1

Tvorba ďalších analytických dokumentov pre oblasť eHealth
Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti pre definované eHealth domény, resp. ich skupiny,
ktorých cieľom by mala byť hlbšia analýza jednotlivých navrhovaných oblastí informatizácie
v rámci eHealth. Jednotlivé štúdie by neskôr viedli k vypracovaniu výziev a projektov, ktorých
cieľom bude dosiahnuť želaný stav definovaný v jednotlivých dokumentoch.
Cieľom týchto dokumentov bude okrem iného analyzovať jednotnou a konzistentnou formou
jednotlivé služby IS. Analýza by mala zahŕňať ekonomickú analýzu a analýzu uskutočniteľnosti
zavedenia jednotlivých služieb eHealth, ktoré budú identifikované v procese tvorby
jednotlivých štúdií realizovateľnosti a popísanie kľúčových vzťahov medzi týmito službami
navzájom ako aj ich relácií k iným kľúčovým entitám eHealth a eGovernmentu.
Riešenie následnosti a priorít jednotlivých domén je uvedené v kapitole 6 - Návrh
implementačného plánu.

7.1.2

Vytvorenie programovej kancelárie a definovanie metodiky a organizácie
programového a projektového riadenia.
Pre programové a projektové riadenie je životný cyklus služby spoločným konceptom, z ktorého
vychádzajú a ktorý stojí v strede záujmu pri zabezpečovaní procesov riadenia projektu ako aj
skupiny projektov. Projektové a programové riadenie má mnoho podobných procesov a mnoho
navzájom závislých procesov, ktoré integruje koncept životného cyklu služieb v rámci
Programu implementácie eHealth.
Na programovej úrovni sú predmetom riadenia skupiny projektov. Za riadenie na programovej
úrovni a dodávku požadovaných výsledkov zodpovedajú sponzori a hlavní architekti eHealth
a IISVS (za účelom integrácie do eGovernmentu). Ich úlohou je koordinácia jednotlivých fáz
cyklu všetkých projektov. Programová úroveň predstavuje prístup zhora nadol. Sponzori
definujú právny rámec informatizácie, pravidlá, štandardy a metodické pokyny pre ISVS,

488

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc - 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

ABCD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štúdia uskutočniteľnosti projektov eHealth
Marec 2009

zabezpečujú finančné zdroje na komponenty IISVS a inicializujú zavádzanie služieb smerom na
vecných garantov úsekov správy a správcov IS prípadne až na úroveň projektového tímu. 57
Na projektovej úrovni sú predmetom riadenia jednotlivé úseky správy, ktorých elektronizácia je
zabezpečovaná prostredníctvom jedného projektu. Za riadenie na projektovej úrovni a za
dodávku požadovaných výsledkov projektu (deliverables) v rámci jednotlivých fáz životného
cyklu je zodpovedný vecný garant a správca IS úseku správy a projektový tím. Z pohľadu
postupov zavádzania služieb projektová úroveň predstavuje prístup smerom zdola nahor.
Iniciátorom je predovšetkým projektový tím, ktorý podľa postupov projektového riadenia
eskaluje požiadavky na zavádzanie nových komponentov a služieb eHealth smerom k vecným
a IT garantom úseku správy, prípadne až na úroveň sponzorov.
Monitorovanie a hodnotenie je dôležitým prierezovým procesom, ktorý integruje programovú
a projektovú úroveň s cieľom zabezpečenia spätnej väzy medzi naplánovanými a skutočnými
aktivitami v rámci životného cyklu prostredníctvom sady ukazovateľov finančného
a nefinančného charakteru. Systém tvorby ukazovateľov a postupov monitorovania a hodnotenia
služieb a projektov je tvorený postupom zhora nadal. Získavanie údajov – monitorovanie na
druhej strane prebieha postupom smerom zdola nahor, teda od služby, resp. projektu smerom
k programom. Systém monitorovania a hodnotenia je z pohľadu projektov a v konečnom
dôsledku aj jednotlivých služieb zadefinovaný v systéme riadenia OPIS a má vytvorené
dostatočné metodologické a technické zázemie pre zber a vyhodnocovanie získaných údajov od
jednotlivých vecných garantov a správcov eHealth.

7.1.3

Definovanie architektúry eHealth
V súčasnej dobe nie je možné predpokladať, že systémy budú realizované jediným dodávateľom
alebo na jedinej technologickej platforme. Preto je nevyhnutné z pohľadu integrácie vyžadovať
podporu a dodržiavanie technologických štandardov a mať možnosť aplikovať filozofiu
používania spoločných komponentov, resp. znovupoužitia niektorých komponentov. Z tohto
dôvodu už Národná koncepcia informatizácie verejnej správy predpokladala využitie
integračnej vrstvy na báze SOA.58
Servisne orientovanú architektúru je možné úspešne použiť pre všetky tri typy integračných
scenárov:
•

integrácia na dátovej úrovni,

•

integrácia na aplikačnej úrovni,

•

integrácia na prezentačnej úrovni.

Pri zavádzaní servisne orientovanej architektúry sa vo všeobecnosti využívajú prístupy, ktoré
môžeme rozdeliť nasledovne:

57

Dokument Metodický rámec pre projekty prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb OPIS, zameranej na celkovú architektúru eGovernmentu.
58
Dokument Integračná architektúra.
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•

Data Integration: umožňuje synchronizovať a konsolidovať aktuálne údaje obsiahnuté v
mnohých produkčných systémoch za účelom zosúladenia týchto údajov a poskytuje master
data management.

•

Application Modernization: umožňuje modernizovať aplikácie a tzv. web-enabling
zastaraných systémov (umožňuje použitie zastaraných systémov, ktoré sú v organizácii ako
dedičstvo).

•

Enterprise Integration (and Process management): umožňuje integrovať rôznorodé systémy
za účelom zautomatizovania procesov.

•

Composite Applications: umožňuje vybudovať aplikáciu, ktorá sprístupní naraz služby z
viacerých a rôznorodých systémov, čím umožní ucelený (kombinovaný) pohľad na systémy.

Stanovenie vhodnej architektúry je komplexný proces, môže viesť k nemu viacero ciest a môže
existovať viacero správnych riešení. Neexistuje jediný všeobecne platný návod pre riešenie
integrácie v podnikoch alebo vo verejnej správe.
Pre úspešnú implementáciu jednotlivých definovaných projektov je potrebné zabezpečiť, aby
jednotlivé projekty boli nielen navrhnuté, ale aj riadené podľa osvedčených metodík s cieľom
zabezpečiť ich efektívnosť, dostupnosť a informačnú bezpečnosť.

7.1.4

Definovanie technickej infraštruktúry riešenia eHealth a metodiky jej prevádzky
Je zrejmé, že všetky moduly a služby eHealth bude potrebné prevádzkovať ako na existujúcej,
tak aj novej komunikačno-technologickej infraštruktúre. Viaceré z eHealth služieb budú
potrebovať zabezpečenie novej infraštruktúry a preto je potrebné, aby okrem dizajnu
architektúry boli identifikované a analyzované jednotlivé hardvérové a komunikačné nároky
jednotlivých eHealth služieb a tieto boli rozvíjané koncepčne vo vopred definovanej
architektúre.
Cieľom návrhu by mala byť definícia kľúčových projektov rozvoja tejto infraštruktúry, vrátane
spôsobu jej následnej správy a údržby, so zreteľom na naplnenie cieľov OPIS efektívnym a čo
najúčinnejším spôsobom, tak aby boli v súlade s celkovou architektúrou eHealth, pričom by
mala byť zabezpečená relevantná väzba na IISVS, definovanou v NKIVS a v súlade
s definovanými požiadavkami a normami.
Návrh by mal prebiehať po viacerých líniách :
•

definícia želaného cieľového stavu IS infraštruktúry,

•

definícia metodiky (napríklad ITIL, COBIT alebo podobná) a pravidiel prevádzky,

•

definícia projektov a plánu implementácie rozvoja infraštruktúry.
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Prílohy
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Zoznam použitých skratiek

Skratka

Význam

AP

Akčný plán

APV

Aplikačné programové vybavenie

ATC

Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém /Systém klasifikácie liečiv/

CEN

European Committee for Standardisation - Európska komisia pre štandardizáciu

CEN/TC 251

European Committee for Standardization / Technical Committee - Európska komisia
pre štandardizáciu / Technická komisia

CenZIS

Centrálny zdravotnícky informačný systém

CIP

Competitiveness and Innovation Framework Programme – Rámcový program
konkurencieschopnosti a inovácie

COCIR

European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare
IT Industry – Európska koordinačná komisia IT priemyslu v oblasti rádiológie,
elektromedicíny a zdravotnej starostlivosti

CR PoZS a CR ZP

Centrálne administratívne registre

DG INFSO

The European Commission Information Society and Media Directorate-General –
Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá

DG SANCO

The European Commission Directorate-General for Health and Consumers –
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine – Digitálne snímanie a komunikácie
v medicíne

EAN

European Article Number – Čiarový kód európskeho štandardu

EBM

Evidence-based medicine – Medicína založená na dôkazoch

EC

European Commission – Európska komisia

ECDL

Európsky vodičský preukaz na počítače

EDS

Emergency Data Set – Pacientske údaje pre urgentnú medicínu

EEA

European Economic Area – Európsky ekonomický priestor

eEHIC

Elektronická podoba európskej zdravotnej poisteneckej karty

eEurope

Program podpory informačnej spoločnosti

EFMI

European Federation for Medical Informatics – Európska federácia pre lekársku
informatiku

eGovernment

Elektronická forma výkonu verejnej správy

eHealth

Elektronická forma výkonu verejnej správy v zdravotníctve

EHIC

European Health Insurance Card – Európska zdravotná poistenecká karta

EHMA

European Health Management Association – Európska asociácia riadenia
zdravotníctva

EHR

Electronic Health Record - Elektronický zdravotný záznam

EHS

Európske hospodárske spoločenstvo

EHTEL

European Health Telematics Association – Európska asociácia zdravotníckej

eID

Elektronické ID

EMEA

Európska lieková agentúra

EMR

Electronic Medical Record – Elektronický zdravotný záznam
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Skratka

Význam

EP

Európsky parlament

EPHA

European Public Health Alliance – Európska aliancia verejného zdravia

EPR

Electronic Personal Record – Ekvivalent EHR

ePreskription

Elektronický predpis

ePrivacy

Electronic Privacy Protection – Elektronická ochrana súkromia

epSOS

Smart Open Services for European Patients – Projekt pokročilých „otvorených“ služieb
pre európskych pacientov

ERA

European Resarch Area – Európsky výskumný priestor

ES

Európske spoločenstvá

eŠTAZIS

Elektronický štatistický zdravotnícky informačný systém

eTen

Trans-European Network – Transeurópska sieť

EÚ

Európska únia

EuroRec

European Institute for Health Records – Európsky inštitút pre zdravotné záznamy

EUROSTAT

Štatistický úrad Európskeho spoločenstva

EZK

Elektronická zdravotná knižka

EZZ

Elektronický zdravotný záznam

HIN

Health Information Network – Zdravotná informačná sieť

HINE

Health Information Network Europe – Európska zdravotnícka informačná sieť

HISA

Health Informatics Service Architecture – Architektúra služieb zdravotníckej
informatiky

HL7

Health Level 7

HOPE

European Hospital and Healthcare Federation – Európska federácia nemocníc
a zdravotnej starostlivosti

HW

Hardvér

ICPC2

International Classification of Primary Care – Medzinárodná klasifikácia primárnej
starostlivosti

ICT

Information and Communication Technologies – Informačné a komunikačné
technológie

ICT PSP

ICT Policy Support Programme – Podporný program politiky IKT

IHE

Integrating the Healthcare Enterprise – Iniciatíva pre integráciu medicínskych
informačných systémov

IHTSDO

International Health Terminology Standards Development Organisation –
Medzinárodná organizácia pre vývoj štandardov zdravotníckej terminológie

IISVS

Integrovaný informačný systém verejnej správy

IKT

Informačné a komunikačné technológie

IMIA

International Medical Informatics Association – Medzinárodná asociácia
zdravotníckych informatiky

INSPIRE

Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve

IS PaM

Informačný systém práce a mzdy

ISO

International Standardisation Organisation – Medzinárodná organizácia pre
štandardizáciu

ISZ

Informačná sústava zdravotníctva

ISZI

Informačný systém zdravotníckych indikátorov
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Skratka

Význam

IT

Informačné technológie

JCIA

Medzinárodné akreditácie zdravotníckych organizácií

KIS ARL

Advanced Rapid Library – Knižničný informačný systém

KIS RL

Rapid Library - Knižničný informačný systém

LN

Lotus Notes systém

LÚŠZ

Liečebné ústavy a iné špecializované zariadenia

MDA

Model-Driven Architecture – Na model orientovaná architektúra

MDPT

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

MF

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MKCH10

Medzinárodná klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov

MO

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MOF

Meta Object Facility – Modelový štandard, ktorého autorom je OMG

MP

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

MPSVR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MS

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MŠ

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

MV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NCPMZI

Národné centrum pre poskytovanie medicínskych a zdravotníckych informácií

NCŠIS

Národné centrum pre štandardy informačnej sústavy zdravotníctva

NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií

NCZŠ

Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku

NHIC

Národné zdravotnícke informačné centrum

NKIVS

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

NSRR

Národný strategický referenčný rámec

NTS

Národná transfúzna služba

NZIS

Národný zdravotnícky informačný systém

NZP

Národný zdravotný portál

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizácia pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj

OI MZ SR

Odbor informatiky Ministerstva zdravotníctva SR

OMG

Object Management Group – Konzorcium pre počítačové štandardy

OPIS

Operačný programu Informatizácia spoločnosti

OS

Operačný systém

PACS

Picture Archiving and Communication Systems – Obrazové archivačné a komunikačné
systémy

PAS

Primárna ambulantná starostlivosť

PC

Personálny počítač

pDC

Pilotné dátové centrum

PKI

Public Key Infrastructure – Infraštruktúra verejných kľúčov
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Skratka

Význam

PZS

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

SAV

Slovenská akadémia vied

SIVS

Stratégia informatizácie verejnej správy

SlLK

Slovenská lekárska knižnica

SNOMED

Systemized Nomenclature of Medicine – Štandard pre medicínsku terminológiu

SOA

Service Oriented Architecture - Architektúra orientovaná na služby

SOS LSP

Smart Open Services Large Scale Pilot – predošlý názov európskeho projektu epSOS
(pozri epSOS)

SVaLZ

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

SW

Softvér

ŠAS

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

ŠR

Štúdia realizovateľnosti

ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

TAHIS II

Tvorba registrov v zdravotníctve

ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

UML

Unified Modeling Language – Jednotný modelovací jazyk

ÚPVS

Ústredný portál verejnej správy

UZIŠ

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva

VSÚ

Vedúci služobného úradu

VÚC

Vyšší územný celok

VZRI

Verejne zdravotne relevantné informácie

WHO

World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia

WSDL

Web Services Description Language – Popisný jazyk webových služieb

XMI

XML Metadata Interchange – Formátový štandard založený na XML slúžiaci na
prenos a ukladanie modelov

XML

eXtensible Markup Language – Rozšíriteľný značkovací jazyk

XSD

XML Schema Definition – Definícia schémy

ZEP

Zaručený elektronický podpis

ZP

Zdravotná poisťovňa

ZS

Zdravotná starostlivosť

ZZS

Záchranná zdravotná služba
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Šablóny As-Is procesov prvej až štvrtej úrovne
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Šablóny To-Be procesov prvej až štvrtej úrovne

Studia_uskutocnitelnosti_projektov_eHealth_Milnik2_v2.doc – 22 apríla 2009
© 2009 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

497

