1. Pripomienka k doméne ePrevencia:
- Pripomienkovaný text:
o Základný cieľ: Zvýšenie dosahu prevenných programov, edukácie pacienta,
zlepšenie kvality života pacientov, obanov ako aj zníženie nákladov na liebu
prevenným prístupom
o Obsah ePrevencia
 Manažment prevencie (primárnej a sekundárnej) a notifikácií (Obsah,
nastavenia, algoritmy vyhodnotenia
 Umožnenie zasielania notifikácií od rezortných organizácií pre poistencov
 Umožnenie zasielania notifikácií od Lekárov, ZP pre poistencov
 Pravidlá a algoritmy vyhodnocovania
 Notifikácie
 Centrum správy prevencie a notifikácii
- Pripomienka DZP:
o DZP nemá pripomienky k dobudovaniu funkcionality ohľadom zasielania
notifikácii pacientovi v konkrétnych životných situáciách, avšak vytvorenie novej
samostatnej domény je v rozpore s aktuálne prezentovaným konceptom, kedy
notifikácie sú súčasťou aktuálne platných domén ako nadstavba nad existujúcimi
procesmi ako trigger ukončenia procesu. Ako príklad uvádzame notifikáciu
pacientovi domény erecept ako aj plánovanému elab, kde konkrétna sms je
výsledkom procesu, ktorý vykonal/ nevykonal ZPr. Čiže rovnako všetky ďalšie
notifikácie a rovnako ich obsah by mali byt priradene ako súčasť aktuálnych
domén. Rovnako je nevyhnutne v ďalšej špecifikácii zanalyzovať existujúce
riešenia aby neboli vytvorené duplicitne riešenia
2. Pripomienka k doméne k eVykazovanie:
- Pripomienkovaný text:
o Sprístupnenie relevantných údajov zdravotným poisťovniam a ISZI
- Pripomienka DZP:
o Popis hovorí o sprístupnení údajov avšak nehovorí o nastavení procesov pre
nevyhnutné existujúce procesy, ktoré sú tvorené zasielaním aditívnych, riadnych
ako aj opravných dávok ako súčasť životného cyklu zúčtovania zdravotnej
starostlivosti. Preto sprístupnenie relevantných údajov nie je dostačujúce
z dôvodu potreby zjednotenia týchto procesov
3. Pripomienka k doméne mZdravie:
- Pripomienkovaný text:
o pre mobilné aplikácie navyše platí, že po overení zhody, bezpečnosti a spôsobu
narábania s údajmi ich NCZI bude publikovať pod svojím menom v app store
príslušnej platformy (Android, iOS, Windows).
- Pripomienka DZP:
o NCZI má poskytnúť otvorené API (vytvoriť infraštruktúru) na integráciu všetkých
existujúcich aplikácii na trhu, ktoré musia spĺňať potrebné minimálne
bezpečnostné pravidlá stanovené NCZI. NCZI však nemôže zasahovať do
autorských práv tvorcu každej aplikácie, rovnako ako existujúci proces overenia
zhody (certifikácie)
4. Pripomienka k harmonogramu:
- Pripomienka DZP:
o V harmonograme nie je zohľadnené testovanie riešenia, ktoré s ohľadom na
náročnosť funkcionality predpokladáme minimálne v rozsahu pol roka (náročnosť

testovania odhadujeme s ohľadom na harmonogramy testovania aktuálne
platných domén)

