
 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Slovenské ezdravie inšpirovalo Dubaj  

 

V Bratislave dňa 17.7.2019 

 

Vzájomná inšpirácia a výmena skúseností v rámci ezdravia. Taký je výsledok 

návštevy členky kráľovskej rodiny Spojených Arabských Emirátov a generálnej 

riaditeľky Smart Dubai Office, Jej excelencie Aishi Butti Bin Bishr na pôde 

Národného centra zdravotníckych informácií.  Dubajská delegácia pozitívne 

ohodnotila  elektronizáciu slovenského zdravotníctva a spoločné nadšenie pre 

technológie.  

 

Technológiami ku šťastiu - takýto ambiciózny cieľ má priekopníčka vládnych inovácií Dr. 

Aisha Bin Bishr, ktorá vedie projekt premeny Dubaja na Smart City. Na Slovensko sa prišla 

oboznámiť s potencionálnymi investičnými zámermi v tejto oblasti. 

 

Počas návštevy NCZI sa od generálneho riaditeľa Petra Blaškovitša dozvedela viac o 

projekte ezdravie, ako aj zdravotníckej štatistike. „Predstavili sme jej súčasnosť a víziu 

elektronizácie zdravotníctva a zároveň aj to, že Slovensko je lídrom v tejto oblasti 

spomedzi okolitých krajín,” dodal Blaškovitš. „Súčasťou prezentácie boli doterajšie kľúčové 

funkcionality ako erecept a evyšetrenie,” doplnil. K dnešnému dňu bolo predpísaných 

napríklad takmer 76 miliónov ereceptov, ktoré priniesli úsporu 6,2 milióna eur.   

 

Aj keď Dubaj patrí k lídrom vo využívaní moderných technológii, implementácia nášho 

ezdravia delegáciu inšpirovala ako správny príklad fungujúceho systému v Európskej únii. 

Dr. Aisha Butti Bin Bishr ocenila počet pripojených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

ktorý sa blíži k 70 %, aj vzhľadom na krátky čas od spustenia ezdravia do praxe. Podľa nej 

máme spoločný cieľ, a to vybudovať kvalitné elektronické zdravotníctvo, ktoré zefektívni 

zdravotnú starostlivosť. 

 

,,Sme radi, že náš systém ezdravie delegáciu z Dubaja zaujal a zdieľanie vzájomných 

skúseností bude prínosom pre obidve strany,“ skonštatoval  Blaškovitš. 

Jej excelencia Dr. Aisha Bin Bishr je generálna riaditeľka Smart Dubai Office, ktorého 

cieľom je prostredníctvom inteligentných technológii a inovácii dosiahnuť status 

najšťastnejšieho mesta na planéte.  Časopis Arabian Business označil Jej excelenciu za 

jednu z najvplyvnejších osobností Blízkeho východu pre rok 2019. 

 

 
 
 
 



 

 

 
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.   

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. 
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Mgr. Boris Chmel 
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