
S L O V E N S K É  Z D R A V O T N Í C T V O

maãn˘ch technológiách a pripravuje interaktív-
ne elektronické vzdelávanie (eLearning). Pri
zavádzaní t˘chto sluÏieb NCZI spolupracuje so
stavovsk˘mi organizáciami a vzdelávacími in-
‰titúciami v zdravotníctve, s cieºom vytvoriÈ zá-
kladn˘ pracovn˘ rámec systému certifikované-
ho interaktívneho elektronického vzdelávania
pre zdravotníckych profesionálov, aj zvy‰o-
vania vzdelanostnej úrovne obãanov a zlep‰e-
nia komunikácie obãan – lekár. Základom po-
skytovania tak˘chto sluÏieb je najmä sprístup-
nenie najnov‰ích v˘sledkov vedy a v˘skumu
v oblasti zdravotníctva, sprostredkovanie hod-
novern˘ch zdravotne relevantn˘ch informácií
a sprístupnenie odborn˘ch databáz. 

V rámci dlhodob˘ch strategick˘ch cieºov
Národného centra zdravotníckych informá-
cií by ste sa mali staÈ národn˘m operátorom
pre eHealth, aké úlohy pre vás z uvedenej
skutoãnosti vypl˘vajú?

Sme na ‰tartovacej ãiare. Súãasnou úlohou
NCZI je vytvorenie programovej kancelárie pre
zavedenie Národného zdravotného informaã-
ného systému a pre zavedenie Národného zdra-
votného portálu a postupné zapojenie celého re-
zortu zdravotníctva do programu eHealth. Pro-
gramová kancelária zriadená v rámci NCZI sa
bude podieºaÈ na tvorbe a postupnom zavá-
dzaní do praxe v‰etk˘ch potrebn˘ch informaã-
n˘ch systémov tvoriacich Národn˘ zdravotn˘
informaãn˘ systém a budovaÈ základy infra-
‰truktúry na jeho prevádzkovanie. Súãasne je
potrebné zaãaÈ proces tvorby noriem, na zákla-
de ktor˘ch budú spomínané informaãné systé-
my vytvorené, vybudovaÈ národné zdravotné
dátové centrum, komplexnú a bezpeãnú komu-
nikaãnú infra‰truktúru, zaviesÈ pravidlá ako
získavaÈ súhlas pacienta na prístup k jeho zdra-
votnej dokumentácii a toto v‰etko vhodn˘m a
úãinn˘m spôsobom spropagovaÈ medzi odbor-
nou i laickou verejnosÈou. 

Aká je spolupráca s EÚ, vytvorili ste pod-
mienky na implementáciu ‰tandardov zdra-
votníckej informatiky?

Spolupráca rezortu zdravotníctva obecne a
NCZI konkrétne s EÚ sa postupne zintenzív-
Àuje. Príkladom je úãasÈ NCZI v medzinárod-
nom pilotnom projekte epSOS, ktor˘ je spolu-
financovan˘ Európskou komisiou a kde NCZI
figuruje ako plnoprávny rie‰iteº. Medzi úlohy
rie‰ené v rámci tohto projektu patrí aj v˘ber
vhodn˘ch ‰tandardov pre budovanie národnej
a medzinárodnej interoperability a ich imple-
mentácia v prostredí krajín, ktoré tento medzi-
národn˘ projekt rie‰ia.

Na medzinárodnej úrovni pri rie‰ení proble-
matiky ‰tandardov zdravotníckej informatiky
NCZI spolupracuje so Slovensk˘m ústavom
technickej normalizácie, kde je ná‰ ústav v
role experta pre ‰tandardy zdravotníckej infor-
matiky. V rámci tejto ãinnosti sledujeme pro-

cesy v˘voja ‰tandardov, ktoré prebiehajú na
pôde ‰peciálnych pracovn˘ch skupín organizá-
cií CEN – jej technickej komisie pre zdravot-
nícku informatiku TC 251 a v rámci práce
technickej komisie pre zdravotnícku informa-
tiku organizácie ISO-TC 215.

NCZI má vo svojej náplni aj úlohu vytváraÈ
podmienky na implementáciu ‰tandardov zdra-
votníckej informatiky na území Slovenska. V
praxi to znamená, Ïe pripravuje a pribeÏne
inovuje návrhy vyhlá‰ok o ‰tandardoch zdra-
votníckej informatiky a zdravotníckej ‰tatisti-
ky. 

Do akej miery je vybudovan˘ systém pre
kompletné informovanie o zdravotnom sta-
ve obyvateºstva?

Sumárne v˘sledky ‰tatistick˘ch zisÈovaní
sú kaÏdoroãne verejne publikované, najmä
prostredníctvom vlastn˘ch printov˘ch a elek-
tronick˘ch publikácií. Tie sú podºa odborného
zamerania distribuované zdravotníckym od-
borníkom a ústavn˘m zdravotníckym zaria-
deniam. Kºúãovou prierezovou publikáciu o
zdravotnom stave a zdravotníctve v SR je
Zdravotnícka roãenka SR, ktorá je verejne prí-
stupná na internetovej stránke NCZI. 

Na webovej stránke NCZI informujeme aj
o vydaní publikácií edície Zdravotnícka ‰tatis-
tika. ·ir‰ie témy, v˘vojové trendy v chorobnos-
ti priná‰ame verejnosti prostredníctvom tvor-
by komplexnej‰ích analytick˘ch publikácií.
Poskytujeme ‰tatistické údaje potrebné k pri-
jímaniu rozhodnutí, vytváraniu koncepcií ãi
in˘ch strategick˘ch dokumentov organizácií
pôsobiacich v zdravotníctve, napr. na‰e ‰tatis-
tické údaje sú základom na hodnotenie zdra-
votného stavu obyvateºov SR, ktoré vykonáva
Úrad verejného zdravotníctva SR a prezentu-
je ich v Správe o zdravotnom stave obyvateº-
stva SR. V rámci NCZI máme zriadené Cen-
trum poskytovania informácií, ktoré za minu-
l˘ rok vybavilo takmer 1 000 Ïiadostí o poskyt-
nutie informácií odbornej i laickej verejnosti. 

Systém na poskytovanie informácií v‰ak nie
je dobudovan˘ do toho stavu, ktor˘ by umoÏ-
Àoval okamÏité poskytovanie informácií po-
trebn˘ch pre rozhodovanie manaÏmentu jedno-
tliv˘ch zdravotníckych zariadení alebo ma-
naÏmentu celého rezortu zdravotníctva. Dnes
sa tieto informácie dostávajú k manaÏérom s
kvartálnym aÏ roãn˘m oneskorením, ão pre po-
treby riadenia nevyhovuje. Pri dobudovaní
systému sa budeme snaÏiÈ dosiahnuÈ tak˘ stav,
aby sa potrebné informácie k oprávnen˘m sub-
jektom dostávali v poÏadovanej podobe prie-
beÏne, na mesaãnej báze, pri minimálnej zaÈa-
Ïenosti poskytovateºov zdravotnej starostli-
vosti.

S k˘m najãastej‰ie spolupracujete pri posky-
tovaní údajov, ktoré súvisia so zdravotnou
starostlivosÈou, v ãom vidíte problémy?

Ako ste spokojn˘ s presadzovaním informa-
tizácie zdravotníctva z va‰ej strany? âo
bolo treba pre to urobiÈ aby sa zaãala a po-
stupne prehlbovala informatizácia v zdra-
votníctve?

Nie je jednoduché na túto otázku jednoznaã-
ne odpovedaÈ. Presadzovanie informatizácie v
rezorte zdravotníctva na celonárodnej úrovni
je veºmi ÈaÏká úloha a v podmienkach Sloven-
ska sa plní veºmi pomaly a postupne. V súãas-
nosti moÏno pozorovaÈ trend, keì sa nové spo-
loãenské i odborné poÏiadavky na zdravotníc-
ke informaãné systémy presadzujú hlavne na
celoeurópskej úrovni, ão má následne pozitív-
ny vplyv na zavádzanie národn˘ch informaã-
n˘ch systémov.

Ak chceme prehæbiÈ informatizáciu zdra-
votníctva na národnej úrovni, musíme podpo-
rovaÈ zavádzanie tak˘ch zdravotníckych in-
formaãn˘ch systémov, ktoré dokáÏu konzis-
tentne zmapovaÈ úroveÀ zdravia obãana a zá-
roveÀ obyvateºstva. Na zavedenie tak˘chto
zdravotníckych informaãn˘ch systémov do
reálnej praxe je v prvom kroku potrebné pri-
praviÈ súvisiacu legislatívu, ktorá definuje pra-
vidlá práce s pacientskymi zdravotn˘mi zázna-
mami na v‰etk˘ch úrovniach, urãí pravidlá
pre finanãné toky súvisiace so spracovaním t˘-
chto dát a podmienky pre tie subjekty, ktoré
budú pacientske dáta spracovávaÈ. Cieºom za-
vedenia takejto legislatívy je vytvoriÈ na Slo-
vensku prostredie, ktoré zaruãí, Ïe zdravot-
nícke informácie zverejÀované na národnej
úrovni budú správne, a teda aj hodnoverné a
vãas dostupné pre oprávnené subjekty.

V ãom je základ poskytovania odborn˘ch in-
formaãn˘ch sluÏieb slúÏiacich potrebám
vzdelávania v medicíne a celom zdravot-
níctve?

Pre podporu vzdelávania odborníkov a ‰iro-
kej verejnosti v oblasti lekárskych vied, zdra-
votníctva a v medicínskej informatike NCZI
rozvíja odborné kniÏniãno-informaãné a re-
‰er‰né sluÏby zaloÏené na modern˘ch infor-

eHealth a zdravotníctvo

Podºa informácií sa na koniec mája pripravuje 8. roãník konferencie Zdravotnícka informatika 2009, 
kde sa budú prezentovaÈ aj domáce a zahraniãné rie‰enia eHealth. Odborníkom na túto problematiku je aj

riaditeº Národného centra zdravotníckych informácií Vladimír HUâKO, ktor˘ poskytol informácie 
pre Parlamentn˘ kuriér redaktorke Anne Komovej.
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Pri tvorbe administratívnych registrov NCZI
spolupracuje s Úradom pre dohºad nad zdravot-
nou starostlivosÈou, s Ministerstvom zdravot-
níctva Slovenskej republiky, s vy‰‰ími územ-
n˘mi celkami a s ìal‰ími organizáciami a or-
gánmi. ëalej NCZI spolupracuje s poskytova-
teºmi zdravotnej starostlivosti, konkrétne so
zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdra-
votnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej
starostlivosti i lekárenskej starostlivosti.

Spolupráca s ostatn˘mi odborn˘mi zdra-
votníckymi in‰titúciami a organizáciami sa
realizuje najmä na základe v˘meny spracova-
n˘ch informácií o zdravotnom stave obyvateº-
stva. Ide napríklad o regionálne úrady verejné-
ho zdravotníctva, Magistrát hlavného mesta
Bratislavy, vy‰‰ie územné celky. ·tatistick˘
úrad Slovenskej republiky nám poskytuje de-
mografické údaje potrebné k anal˘zam zdra-
votného stavu obyvateºstva. Hlavní odborníci
MZ SR sa v˘razne podieºajú na tvorbe indiká-
torov zdravia charakterizujúcich ich ‰peciali-
zaãn˘ odbor. 

Ako problém vnímame fakt, Ïe ambulantné
zdravotnícke zariadenia okrem evidencie pa-
cientov a predpisovania receptov nevedú elek-
tronicky medicínsku agendu o pacientoch, a
preto je pre nich stále znaãn˘m problémom
spracovaÈ ‰tatistické v˘kazy. Ako problém vní-
mame aj fakt, Ïe v súãasnom období nie je pod-
písaná dohoda o vzájomnom poskytovaní úda-
jov zo spravovan˘ch registrov medzi NCZI a
medzi stavovsk˘mi organizáciami v rezorte
zdravotníctva a medzi Ïivnostensk˘mi úradmi.

Máte prepracovan˘ aj systém komunikácie
pre verejnosÈ?

V rámci verejne prístupného internetového
portálu NCZI pripravujeme sluÏbu eFórum,
ktorá umoÏní obãanom a zdravotníckym pra-
covníkom aktívne sa vyjadrovaÈ k aktuálnym
dokumentom aj celkovej problematike eHealth.
Postupne so zavádzaním procesov eHealth do-
budujeme verejne prístupn˘ internetov˘ portál,
ktor˘ poskytne prístup k rôznym druhom in-
formácií od osobn˘ch zdravotn˘ch záznamov
aÏ po v‰eobecné zdravotné informácie. Taká-
to sluÏba by mala byÈ celoplo‰ne dostupná pre
v‰etk˘ch obãanov SR.

V súãasnosti je v NCZI uÏ vybudovan˘ od-
bor komunikácie, ktor˘ sa zaoberá odpoveìa-
mi na otázky odbornej i laickej verejnosti for-
mou elektronickej komunikácie. Niektoré dô-
leÏité informácie sú priebeÏne zverejÀované na
webovej stránke NCZI (www.nczisk.sk). 

Je uÏ dobudovan˘ aj systém pre zber, spra-
covanie a distribúciu údajov?

Súãasn˘ Informaãn˘ systém zdravotníckych
indikátorov (ISZI) predstavujúci systém pre
zber, predspracovanie a spracovanie údajov
zdravotníckej ‰tatistiky, zdravotného stavu
obyvateºstva, zdravotn˘ch registrov a admini-
stratívnych registrov zatiaº e‰te nie je dobudo-
van˘. NCZI sa v tejto oblasti zaoberá konso-
lidáciou metodick˘ch postupov a elektronizá-
cie zberu dát, v rámci ktorého pripravuje sys-
tém elektronickej podateºne a systém elektro-
nick˘ch formulárov, ão umoÏní zber spomína-
n˘ch dát priamou elektronickou komunikáci-
ou s informaãn˘mi systémami poskytovateºov
zdravotnej starostlivosti a automatizovanou
kontrolou konzistencie dátov˘ch tokov. V tej-
to oblasti nás ãaká e‰te veºa práce.

ëal‰ím informaãn˘m systémom, ktor˘ pri-
pravujeme v spolupráci s MZ SR, je manaÏér-
sky informaãn˘ systém. Ten bude sprístupÀo-
vaÈ spracované dáta oprávnen˘m subjektom a
jednotliv˘m záujemcom podºa poÏiadaviek.
Ak to mám zhrnúÈ, systém zberu dát nie je za-
tiaº dobudovan˘ a budeme intenzívne pracovaÈ,
aby sme ho dotiahli do „pragmaticky“ pouÏi-
teºnej podoby e‰te pred nasadením sluÏieb
eHealth.

Ako dokáÏe NCZI pomôcÈ pri vzdelávaní,
nielen odborníkov, ale aj ‰irokej verejnosti
v oblasti ‰írenia osvety?

NCZI sa bude aktívne podieºaÈ na vzdeláva-
ní zdravotníckych odborníkov i ‰irokej verej-
nosti v oblastiach t˘kajúcich sa najmä systému
poskytovania zdravotnej starostlivosti pro-
stredníctvom Národného zdravotného portálu
a in˘ch internetov˘ch sluÏieb.

Obãania získajú na Národnom zdravotnom
portáli veºmi dôleÏité informácie z oblasti pre-
vencie, zdravého spôsobu Ïivota, práv pacien-
ta, diagnostick˘ch a terapeutick˘ch postupov
a pod. Konkrétne to znamená, Ïe obãan si bude
môcÈ napríklad pozrieÈ svoje vlastné v˘sledky
laboratórnych testov, monitorovaÈ priebeh chro-
nického ochorenia, vidieÈ v˘voj konkrétnych
ukazovateºov v ãase, preãítaÈ si hodnoverné in-
formácie z oblasti zdravého spôsobu Ïivota, do-
zvedieÈ sa informácie o mnoh˘ch diagnostic-
k˘ch a terapeutick˘ch postupoch a pod. 

âo sa t˘ka vzdelávania zdravotníckych od-
borníkov, na Národnom zdravotnom portáli
nájdu odborné ãlánky, prezentácie a iné pod-
klady súvisiace s elektronick˘m vzdelávaním.
Pri príprave elektronického vzdelávania bude
NCZI úzko spolupracovaÈ so zdravotníckymi
stavovsk˘mi organizáciami, ‰kolami, so zdru-
Ïeniami odborníkov i s jednotliv˘mi zdravot-
níckymi odborníkmi.

Ak˘ je dnes a ak˘ má byÈ v budúcnosti roz-
sah vyuÏitia eHealth v zdravotníctve?

Na zaãiatku je potrebné pojem eHealth tro-
chu bliÏ‰ie ‰pecifikovaÈ. Pod pojmom eHealth
sa obyãajne myslia priamo informaãné a komu-
nikaãné systémy nasadené v prostredí posky-
tovania zdravotnej starostlivosti. Tie sú im-
plementované buì na tzv. lokálnej úrovni, ale-
bo na národnej úrovni a dnes sa pripravuje ich
nasadenie aj na medzinárodnej úrovni.

Na lokálnej úrovni ide hlavne o informaãné
systémy u konkrétnych poskytovateºov zdra-
votnej starostlivosti typu jednotliv˘ch ambu-
lancií, nemocníc alebo ‰pecializovan˘ch zdra-
votníckych zariadení. Tam sa pouÏívajú hlav-
ne ambulantné a klinické informaãné systémy,
informaãné systémy podporujúce laboratórne
vy‰etrenia, podporujúce logistiku liekov a ‰pe-
ciálneho zdravotníckeho materiálu, podporu-
júce rádiologické vy‰etrenia, manaÏérske infor-
maãné systémy a podobne.

Základn˘mi piliermi na národnej úrovni sú
národná komunikaãná infra‰truktúra, centrál-
ne v˘poãtové stredisko podporujúce Národn˘
zdravotn˘ portál, národné zdravotné dátové
centrum, národné registre a iné sluÏby celoná-
rodného rozsahu. MôÏeme sem poãítaÈ aj infor-
maãné systémy podporujúce prácu zdravot-
n˘ch poisÈovní. Medzinárodné informaãné sys-
témy sa zatiaº iba pripravujú a budú slúÏiÈ
hlavne na medzinárodnú v˘menu zdravotníc-
kych informácií. Na Slovensku je vyuÏitie in-

formaãn˘ch systémov v zdravotníctve relatív-
ne dobre rozvinuté na lokálnej úrovni. Národ-
né informaãné systémy sú na nízkej úrovni a
sú zamerané hlavne na zber údajov od posky-
tovateºov zdravotnej starostlivosti do zdravot-
n˘ch poisÈovní. Obãan nemá prakticky Ïiadnu
moÏnosÈ dostaÈ sa k svojim konsolidovan˘m
zdravotn˘m údajom v prípade, Ïe zdravotnú
starostlivosÈ ãerpal u viacer˘ch poskytovateºov.

Do budúcnosti by sme boli veºmi spokojní,
keby úroveÀ informatizácie zdravotnej staro-
stlivosti na národnej úrovni dosiahla 70 – 80
percent. Vzorom je nám Dánsko, kde je stupeÀ
informatizácie na národnej úrovni v súãasnos-
ti okolo 90 percent.

Myslíte si, Ïe verejnosÈ uvíta toto nóvum v
rezorte zdravotníctva, ak˘ máte ohlas zo
strany zdravotníkov?

Niektorí zdravotníci informatizáciu vítajú,
iní hovoria o mnoÏstve problémov z ktor˘ch
len veºmi ÈaÏko hºadajú v˘chodiská. Väã‰ina z
nich si v‰ak uvedomuje, Ïe by to bola veºká
‰koda, keby sme nevyuÏili moÏnosti, ktoré
zdravotníctvu ponúkajú informaãné a komuni-
kaãné technológie z pohºadu rozvoja a kvali-
ty poskytovan˘ch zdravotníckych sluÏieb. Rov-
nako tak si väã‰ina zdravotníkov uvedomuje,
Ïe vyuÏitie spomínan˘ch technológií v zdravot-
níctve bude v˘znamn˘m prínosom pre obãana
a bude maÈ zásadn˘ vplyv na zlep‰enie zdra-
votného stavu obyvateºstva ako celku.

Na‰ou úlohou bude evanjelizácia sluÏieb
eHealth medzi obãanmi a zavedenie motivaã-
n˘ch faktorov pre zdravotníckych profesioná-
lov pre prácu v novom prostredí tak, aby v beÏ-
nej kaÏdodennej praxi mohli pocítiÈ prínos
zmien ktoré spôsobí zavedenie IKT (infor-
maãno-komunikaãn˘ch technológií).

Na druhej strane si uvedomujeme, Ïe nie
v‰etci obãania majú poãítaã, mobiln˘ telefón
a prístup k internetu. Preto oãakávame, Ïe
„nov˘“ a „star˘“ spôsob práce budú vedºa seba
koexistovaÈ a obãania sa budú môcÈ kedykoº-
vek rozhodnúÈ, ãi pouÏijú klasickú komuniká-
ciu s lekárom alebo niektorú z nov˘ch techno-
lógií. ZároveÀ sme pripravení spolupracovaÈ na
národnej úrovni projektov eGovernmnentu a
umoÏniÈ poskytovanie eHealth sluÏieb pro-
stredníctvom v‰eobecne dostupnej infra‰truk-
túry eGov a s jej pln˘m vyuÏitím. Práca s
eHealth pre obãana nebude povinnosÈ, ale moÏ-
nosÈ, ako získaÈ pridanú hodnotu vyuÏitím
elektronick˘ch zdravotn˘ch sluÏieb. Ako prí-
klad spomenieme obãanov s chronick˘mi
ochoreniami. Nové prístroje im umoÏnia me-
raÈ potrebné hodnoty indikátorov stavu chro-
nického ochorenia doma a prostredníctvom
infra‰truktúry eHealth ich zdieºaÈ s lekárom.
eHealth sluÏba alebo lekár rozhodne, kedy in-
dikátory dosiahli kritickú úroveÀ a elektronic-
ky vyzvú chronicky chorého pacienta na ná-
v‰tevu lekára, prípadne odporuãia iné potreb-
né opatrenie. Tento spôsob poskytovania zdra-
votnej starostlivosti sa naz˘va Telemedicína a
dokáÏe v˘znamne zjednodu‰iÈ Ïivotn˘ ‰t˘l
chronicky chor˘ch obãanov. 

Na úplné a správne pochopenie pozitív in-
formatizácie zdravotníctva, ktoré nesporne
prevaÏujú nad jej rizikami, je potrebné zaãaÈ ce-
lospoloãenskú diskusiu odborníkov a obãanov
za úãelom objasnenia cieºov a prínosov Progra-
mu eHealth a jeho prioritnej osi eSO – eHealth
SluÏby Obãanom.

S L O V E N S K É  Z D R A V O T N Í C T V O


