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Tlačová správa 
 

 

Systém ezdravie v číslach 

                                                                                                                    
 
V Bratislave dňa 18. 4. 2018 
 

Takmer 2,2 milióna elektronických záznamov z vyšetrení zapísali od začiatku roka 
lekári pripojení do systému ezdravie. Od januára 2018, teda dátumu, kedy sú všetci 
zdravotnícki pracovníci povinní pripojiť sa a pracovať so systémom ezdravie,  bolo 
zapísaných viac ako 2 milióny odborných vyšetrení, takmer 42 tisíc prepúšťacích 
správ a 56 tisíc zobrazovacích vyšetrení. 
 
Prínos a veľkosť systému ezdravie zdôrazňuje aj fakt, že tento celoštátny projekt združuje 

najväčšie množstvo neštátnych subjektov za ostatné roky. Pri projekte takejto veľkosti je 

pochopiteľný a v úvode akceptovateľný, postupný nábeh pripájajúcich sa zdravotníckych 

pracovníkov. Motiváciou pre lekárov, pracovať so systémom ezdravie, by mal byť fakt, že 

jeho význam pre ľudí, závisí od počtu prihlásených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

a následne aj jeho napĺňaní informáciami o zdravotnom stave. „Keďže súčasťou 

elektronizácie zdravotníctva sú tisíce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s rôznou 

kvalitou počítačov a desiatkami odlišných koncových ambulantných softvérov, ktoré 

používajú, NCZI sa samozrejme snaží všetkým, ktorých sa to týka, procesne čo najviac 

pomôcť. Výsledkov vedenia zmysluplnej debaty s odborníkmi  je viacero. Krátko po spustení 

systému vznikol dopyt na rozšírenie priestoru pre zapisovanie informácií. Záznam z 

odborného a zobrazovacieho vyšetrenia, tzv. nález, je od februára rozšírený na 85-tisíc 

znakov a pri prepúšťacej správe sa počet znakov rozšíril na 20-tisíc. Rovnako bol upravený 

kód výmenného lístku pre špecialistu, a to tak, že namiesto z pôvodného 21 miestneho 

identifikátora, používa lekár na vyhľadanie iba posledných 6 znakov. Toto sú len niektoré z 

konštruktívnych návrhov, ktoré mimochodom veľmi vítame, lebo v konečnom dôsledku nám 

práve takáto spolupráca pomáha systém ezdravie správne vyladiť aj na užívateľskej úrovni 

pri všetkých typoch ambulantných softvérov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ NCZI Ing. Peter 

Blaškovitš. 

 

Sumárne čísla zdravotníckych pracovníkov pracujúcich so systémom ezdravie za obdobie 

1.1.2018 do 16.04.2018: 

 

 7 587 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripojených do NZIS 

 12 275 zdravotníckych pracovníkov zapisuje údaje do NZIS 

 92 % + lekární pripojených do systému ezdravie 

 

 

ERECEPT a EVYŠETRENIE 

Elektronizácia zdravotníctva má neoceniteľný význam z pohľadu rýchleho prístupu k 

informáciám, najmä v situáciách ohrozenia ľudského života, ako aj pri bežnej zdravotnej 
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starostlivosti. Hlavnými piliermi systému ezdravie sa v úvodnej fáze stali elektronická 

preskripcia (erecept) a elektronický záznam o vyšetrení (evyšetrenie), prostredníctvom 

ktorého sú zapisované záznamy z odborného a zobrazovacieho vyšetrenia a prepúšťacie 

správy. 

 

Sumárne čísla ereceptov a evyšetrení za obdobie 1. 1. 2018 do 16. 4. 2018: 

(realizované pripojenými lekármi a lekárňami) 

 

• 9 060 507 receptov predpísali lekári od začiatku roka cez elektronické služby 

• 2 166 856 záznamov z vyšetrenia bolo realizovaných cez elektronické služby 

  

OPAKOVANÝ RECEPT – na rok máte po starostiach 

Systém ezdravie prináša už od apríla novú praktickú možnosť, ktorú nebolo možné využívať 

pri používaní klasického papierového receptu. Chronicky chorí pacienti, ale aj zdravotnícki 

pracovníci veľmi ocenia zavedenie tzv. opakovaného receptu. Lekár môže po  posúdení 

zdravotného stavu pacienta rozhodnúť o predpise opakovaného elektronického receptu, na 

ktorý uvedie požadovaný liek a množstvo pre jeden výber, určí periodicitu ako často bude 

pacient pre liek do lekárne chodiť  a zároveň určí platnosť receptu na maximálne 12 

mesiacov. Pacient bude mať možnosť vybrať si opakovaný recept v lekárni po predložení 

eID, resp. v prechodnom období prostredníctvom zdravotného preukazu. Okrem napríklad 

antibiotík a omamných látok, kde je predpis na opakovaný recept zakázaný, môže lekár 

zvážiť predpis liekov bez ohľadu na to, či a ako si ich pacient hradí.  

Po uplynutí lekárom stanoveného obdobia (periodicity)  sa recept objaví v zozname 

nevydaných liekov v lekárni a bude k dispozícii dovtedy, kým si pacient danú dávku 

nevyzdvihne, prípadne do konca platnosti opakovaného receptu.  

 

                                                         

                                                               

 
 

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. Diana Dúhová 

Národné centrum zdravotníckych informácií  

Tel.: 0911 114 487, 02/57 26 93 15, mail: diana.duhova@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk 
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