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Tlačová správa 
 

 

Odborníci z ezdravie a zdravotnícki pracovníci zdieľali skúsenosti s 

elektronickým zdravotníctvom  

                                                                                                                    

 
V Bratislave dňa 1. 3. 2018 
 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zorganizovalo prvé zo série stretnutí k 

aktuálnym otázkam pri zavádzaní elektronického zdravotníctva, pod názvom „Pri okrúhlom 

stole“. Zástupcovia zdravotníckych komôr a rôznych združení diskutovali s projektovými 

odborníkmi systému ezdravie, na čele s generálnym riaditeľom NCZI Ing. Petrom 

Blaškovitšom. 

 

Diskusii dominovalo obojstranné zdieľanie skúseností, ktoré prináša zavádzanie elektronického 

zdravotníctva do praxe, rovnako ako hľadanie riešení aktuálnych otázok vyplývajúcich z postupnej 

implementácie systému ezdravie. „Naša snaha o  vytvorenie priestoru pre pravidelné stretnutia sa 

stretla s pozitívnym ohlasom. Obojstranné zdieľanie skúseností, ktoré prináša zavedenie 

elektronického zdravotníctva do praxe, veľkou mierou prispieva k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu 

rozvoju systému ezdravie“, skonštatoval generálny riaditeľ NCZI, Ing. Peter Blaškovitš. 

Elektronické zdravotníctvo je celoštátny projekt, ktorý združuje najväčšie množstvo neštátnych 

subjektov za ostatné roky. Jeho význam pre ľudí závisí od počtu prihlásených poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti a následne aj jeho napĺňaní zdravotníckymi informáciami. Diskusia, 

analýza, v prípade relevantnosti aj zapracovanie pripomienok do praxe, to sú nástroje na neustále 

zlepšovanie systému ezdravie. 

„NCZI sa snaží všetkým, ktorých sa elektronické zdravotníctvo týka, procesne čo najviac pomôcť a 

zároveň s nimi viesť zmysluplnú debatu. Napríklad krátko po spustení systému vznikol dopyt na 

rozšírenie priestoru pre zapisovanie informácií v rámci záznamu z vyšetrenia. Od februára je 

rozšírený na 85 000 znakov. Rovnako sme napríklad upravili kód výmenného lístku pre špecialistu, 

a to tak, že namiesto z pôvodného 21 miestneho identifikátora, používa lekár na vyhľadanie iba 

posledných šesť znakov. Toto sú len niektoré z konštruktívnych návrhov, ktoré mimochodom veľmi 

vítame, lebo v konečnom dôsledku nám práve takáto spolupráca pomáha tento systém správne 



Strana 2 z 2 

 

vyladiť aj na užívateľskej úrovni pri všetkých typoch ambulantných softvérov,“ zdôraznil generálny 

riaditeľ NCZI. 

Stretnutia odborníkov zastrešujúcich systém ezdravie so zástupcami zdravotníckych komôr a 

združení, „Pri okrúhlom stole“, budú organizované aj v budúcnosti. Národné centrum 

zdravotníckych informácií by chcelo diskusiu o aktuálnych otázkach pri zavádzaní elektronického 

zdravotníctva viesť so zainteresovanými stranami v pravidelných intervaloch.                                                         

                                                               

 

 

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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