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Tlačová správa 
 

 

Erecepty ušetrili 4,6 milióna eur 
                                                                                                                 
 
V Bratislave dňa 02.05.2019 
 

 

V systéme ezdravie bolo od jeho spustenia predpísaných takmer 63 miliónov 

ereceptov. Prinieslo to úsporu 4,6 milióna eur. Vyplýva to zo štatistík Národného 

centra zdravotníckych informácií, ktoré sú od mája  uverejňované a aktualizované 

denne na stránke www.ezdravotnictvo.sk. 

 

Vďaka elektronickému receptu, za ktorý sa neplatí poplatok 0,17 eur, pacienti spolu ušetrili 

4,4 milióny eur. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zatiaľ vďaka nižšej spotrebe 

papiera ušetrili 256-tisíc eur. 

 „Na stránke sa môže laická aj odborná verejnosť dozvedieť ďalšie aktuálne čísla, ako 

napríklad denný počet zapísaných zdravotných záznamov, či počet pripojených 

ambulancií, lekární,“ dopĺňa generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií 

(NCZI) Peter Blaškovitš. Napríklad denný počet zapísaných záznamov z vyšetrenia do 

systému ezdravie je dnes na úrovni okolo 100 000, čo je o 40 % percent viac, ako to 

bolo koncom minulého roku. „Svedčí to o tom, že ezdravie sa stáva súčasťou 

každodenného života lekárov“, dopĺňa Blaškovitš. 

Všetky potrebné štatistické údaje na novej stránke nájdu médiá, akademická obec aj 

pacient. Stránka veľmi jednoduchým a intuitívnym spôsobom sprostredkuje všetky 

podstatné dáta, napr. pripojených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa 

odborného zamerania, zariadenia či obce. Počet pripojených lekárov, predpísané 

a vydané erecepty či úsporu financií zas podľa vybraného obdobia (týždenne, mesačne 

ročne).  

Momentálne systém ezdravie používa vyše 66 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Celkový počet miest poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ezdravie je 16 259 a celkový 

počet pripojených ústavných zdravotníckych zariadení je 122. 

  

 

 
 

O organizácii: 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - štátna príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu 

informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   
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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. Boris Chmel 

Hovorca 

Národné centrum zdravotníckych informácií  

Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk 
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