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Tlačová správa 
 

 

Slovensko sa dočkalo, od Nového roka prichádza ezdravie 

                                                                                                                    
 
V Bratislave dňa 18.12.2017 
 
Informácie, ktoré zachraňujú život. To je podstata dlho očakávaného systému 
elektronického zdravotníctva – ezdravie, ktorý sa na Slovensku spúšťa od 1. 1. 2018. Len 
vďaka moderným informačným a komunikačným technológiám je totiž možné poskytnúť 
"správne informácie, v správny čas a na správnom mieste" vo všetkých etapách a 
procesoch starostlivosti o zdravie občanov.   
 
„Systém ezdravie výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, a tým aj k zvyšovaniu 

kvality života všetkých občanov SR. Poskytuje dôležité informácie o zdraví občana, ktoré majú 

neoceniteľný význam z pohľadu rýchleho prístupu, a to najmä v situáciách ohrozenia ľudského 

života, ale aj pri bežnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Ing. Peter Blaškovitš, generálny 

riaditeľ  Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Online zdravotníctvo podľa neho 

prináša všetkým zúčastneným (t. j. pacientom aj zdravotníckym pracovníkom) množstvo výhod 

a zlepšení oproti starému systému, medzi nimi hlavne: 

 

 online predpisovanie liekov - erecept (už žiadne kontraindikácie vďaka kompletnému 

online prehľadu predpísaných liekov viacerými lekármi, efektívna kontrola a eliminácia 

liekových interakcií, zníženie potreby tlače papierových receptov) 

 evyšetrenie - online záznam z vyšetrenia a následne možnosť jeho zobrazenia u iných 

lekárov; zabezpečí odstránenie duplicity vyšetrení (menej záťaže pre pacientov aj lekárov), 

už žiadne zbytočné „preháňanie“ pacienta od lekára k lekárovi, koniec výmenných lístkov, 

zefektívnenie návštev u lekára 

 Národný portál zdravia / elektronická zdravotná knižka - ľahký a rýchly prístup pacienta 

k jeho zdravotným záznamom a lepší finančný prehľad o nákladoch na liečbu 

 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (lekári) - získajú rýchly prístup k zdravotným 

záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

a viac času sa budú môcť venovať svojim pacientom; tiež dosiahnu zníženie 

administratívnej záťaže  

 lekárne - ušetria svoje náklady a čas pri pretypovaní jednotlivých receptov vo vzťahu 

k zdravotným poisťovniam 

Najužitočnejšími novinkami, ktoré sa bytostne dotýkajú pacienta, sú evyšetrenie a erecept.  

Funkcia evyšetrenie z veľkej časti nahrádza papierovú zdravotnú dokumentáciu pacienta. 

Jednotlivé vyšetrenia sa budú realizovať bez papiera. Ak pacient nepožaduje papierový záznam 
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z vyšetrenia, lekár ho nemusí tlačiť. Podobne je to v prípade výmenného lístka, nie je potrebné ho 

tlačiť; stačí, ak pacient pozná jeho číselný kód. Lekár po vyšetrení alebo v priebehu vyšetrenia 

pacienta vytvára online záznam. Záznamy z vyšetrení si pacient môže pozrieť v elektronickej 

zdravotnej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia (www.npz.sk). Pacient môže dať súhlas na 

prístup iného lekára – špecialistu k jeho vybraným zdravotným záznamom.   

 

Okrem záznamu z vyšetrenia lekár v ezdraví vytvára aj elektronický výmenný lístok.  

NCZI,  Všeobecná zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne Dôvera a Union sa dohodli na 

novom koncepte elektronického predpisu a výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok. Elektronický 

recept, v skratke aj erecept, prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacienta, efektívnej a účelnej liečbe. 

Lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz, avšak na pozadí v systéme sa realizuje kontrola, 

ktorá lekárovi poskytne informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách.  

Informácie o predpísaných a vydaných liekoch sú bezpečne uložené v centrálnom informačnom 

systéme. Oprávnení lekári si ich môžu veľmi jednoducho vymieňať. Následne je možné overiť, či 

neboli lieky predpísané duplicitne, či nehrozí predávkovanie, či lieky, ktoré pacient používa, nie sú 

vo vzájomnej interakcii, ktorá môže pacientovi poškodiť. Ošetrujúci lekár bude vidieť, čo predpísali 

jeho pacientovi iní lekári. 

 
„Správne nasadená liečba je jedným z najdôležitejších benefitov elektronizácie zdravotníctva. Ak 

vieme odstrániť riziko nežiaducich účinkov na základe údajov o pacientovi, stanovenie diagnózy a 

nastavenie liečby bude oveľa efektívnejšie.“                                            

                                                           

                                                               

 
 

O organizácii: 

NCZI je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá 

zodpovedá za realizáciu elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Soňa Valášiková 

Hovorkyňa, Národné centrum zdravotníckych informácií  

Tel.: 0904 949 866, 02/57 26 93 30, mail: sona.valasikova@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk 
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