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Štátny eHealth na Slovensku 

Legislatíva 

 jedna rýchla novela zákona o NZISe účinného od 1.7.2013 

 štart eHealthu sa posunul na ďalšie volebné obdobie (2017 ?) 

 vydávanie preukazov prechádza na NCZI + odklad o rok a pol 

Financovanie 

 poisťovne zaplatili doteraz 15 mil. € na „prevádzku“ NZISu  

 nákup serverov pre NZIS za 4 mil. € z eurofondov  

 vrátenie eurofondov použitých na etapu 1 (zo 45 mil. €) 

 stopnuté financovanie a obstaranie etapy 2 (ďalších 45 mil. €)  
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HOSPICOM                 MOBILNÁ APLIKÁCIA 

DÔVERA získala pred mesiacom prestížne ocenenie IT Projekt 

roka 2014 za Mobilnú aplikáciu Dôvera, ktoré doplnilo 4 ocenenia 

ITAPA a Facebook Silver Studio Award 

 

Vízia a výzvy:       

 integrácia informačných systémov (B2B, G2G), 

 online komunikácia a zdieľanie dát (poistenci, poskytovatelia) 

 centralizácia a automatizácia procesov 

 jednoduchosť a dostupnosť, zároveň vysoký výkon a 

bezpečnosť  

Elektronické zdravotníctvo DÔVERY 
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Bezpečné lieky 2013 

 Zobrazujeme všetky vydané lieky a ich potenciálne interakcie, 

prispieva k lepšej informovanosti lekára aj pacienta, a teda k 

bezpečnejšej liečbe.  

 Služba je dostupná v Elektronickej pobočke pre vyše 6 600 

lekárov a 330-tisíc poistencov Dôvery od marca 2013.  

 190 314 poistencov Dôvery malo v roku 2012 spolu 995 919 

interakcií, z toho 17 313 interakcií u 9 407 pacientov malo 

najvážnejší stupeň.  

 Od spustenia pokles najzávažnejších interakcií o 10%.  

 Kuriozita: 1 pacient užíval  za pol roka 47 druhov liekov, každý 

4. deň predpis nového lieku, celkom 348 balení, 2 balenia 

denne. 
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Požiadavka: 

 Implementácia služby priamo do informačného systému 

poskytovateľa 

 Online zobrazovanie a zdieľanie dát  

 

Vzájomná spolupráca a koordinácia: 

 1951 lekárni 

 125 lôžkových zariadení, 6782 ambulancii a polikliník 

 najmenej 12 dodávateľov SW 

  6 asociácií, komôr a združení poskytovateľov 

 1,4 mil. poistencov, 14,5 mil. receptov, takmer 200 mil. € 

 

Bezpečné lieky online 2014 
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Parametre  

 Zákonnosť: súlad so zákonmi a zmluvami   

 Bezpečnosť: maximálna ochrana citlivých a osobných údajov 

 Jednoduchosť: nekomplikovať prácu lekárom a lekárnikom 

 Ústretovosť: garancia úhrady odkladnej ZS pri overení dát v 

registroch Dôvery 

 Komplexnosť: jednotná komunikácia poistencom, odborné 

konferencie poskytovateľov, podporné materiály a služby... 

 Dostupnosť: do 31.12.2015 na účet Dôvery a dodávateľov SW 
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Prínosy  

Pacient: 

 Bezpečnejšia a účinnejšia liečba 

 Aktuálne informácie o svojich liekoch, interakciách a generikách 

 

Lekár (nemocnica): 

 Lieková knižka a zdravotná karta  → komfort a kvalita práce  

 Úplné, aktuálne a garantované informácie z registrov Dôvery 

 

Lekárnik: 

 Automatické nahratie receptu  → Produktivita práce 

 Úplné, aktuálne a garantované informácie z registrov Dôvery 

 Lieková knižka pacienta? 
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E-recept 

1. Lekár vypíše recept v svojom informačnom systéme, tak ako 

doteraz. Na pozadí dôjde automaticky k overeniu poistného 

vzťahu, platnosti a zmluvnosti kódov lekára a ambulancie. 

2. Recept je pri tlači označený globálne unikátnym čiarovým 

kódom a dôjde k online prenosu informácie o predpísanom 

lieku (preskripčný záznam) do dátového skladu. 

3. Lekáreň nahrá recept z dátového skladu načítaním čiarového 

kódu. Automaticky sa overí poistný vzťah, platnosť a 

zmluvnosť kódov a dôjde k online prenosu informácie o 

vydanom lieku (dispenzačný záznam).  

4. Informácia o vydanom lieku je z dátového skladu dostupná pre 

ostatných lekárov, ktorých navštívi pacient, spolu s 

informáciou o možných interakciách. 
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Dlžníci 

 Poskytovateľ má automaticky a priamo v svojom IS 

informáciu, či je pacient (ne)platičom podľa zákona. 

 Poskytovateľ informuje neplatiča o jeho nároku na úhradu len 

neodkladnej starostlivosti v súlade so zákonom. 

 Zdravotná starostlivosť je naďalej plne hradená a 

rozhodnutie pre budúcnosť až po vyhodnotení a prerokovaní 

praktických skúseností. 

 Možnosť úhrady dlžného poistného priamo u poskytovateľa.  

 

(1) Poskytovateľ je povinný informovať pacienta o rozsahu a podmienkach 

ním poskytovanej starostlivosti (§ 79 ods. 1 písm. h) Zákona č. 578/2004 Z.z.). 

(2) Neplatič má nárok na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti (§ 9 

ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z.). 
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Súčasný stav 

Bezpečné lieky online pripravila DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava  

v spolupráci s jej dodávateľmi softvéru mediworx software solutions a.s. 

Bratislava a VSL Software, a.s., Košice 

 

 

Capitol Internet Publisher s.r.o., Praha Prebieha pilotná prevádzka u vybraných klientov 

CompuGroup Medical Slovensko s. r. o., Bratislava AIS: ihneď plne dostupné pre všetkých klientov 

NIS: v príprave pre klientov na 12/2014 

DATALAN, a.s., Bratislava Ihneď plne dostupné pre všetkých klientov 

DATASOFT s.r.o. Bardejov V príprave pre klientov na 12/2014 

ICZ Slovakia a.s., Trenčín Ihneď plne dostupné pre všetkých klientov 

LCS ELECTRONICS, spol. s r. o., Košice V príprave pre klientov na 12/2014 

MediCom Software, s.r.o. Púchov V príprave pre klientov na 12/2014 

NRSYS, s.r.o., Nitra V príprave pre klientov na 11/2014 

PEHAcom s.r.o. Stropkov V príprave pre klientov na 2/2015 

PharmaServis, s. r. o., Nové Zámky Ihneď plne dostupné pre všetkých klientov 

Počítače a Programovanie, s.r.o. Žilina V príprave pre klientov na 12/2014 

PROSOFT spol. s r. o. Košice Ihneď plne dostupné pre všetkých klientov 

SOFTPROGRES s.r.o. Piešťany V príprave pre klientov na 12/2014 

STAPRO SLOVENSKO, s .r. o., Košice Prebieha pilotná prevádzka u vybraných klientov 

VYPTECH s.r.o., Bardejov V príprave pre klientov na 12/2014 
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Online 41 dní   

 včera využilo službu 64 nemocníc, polikliník/ambulancií a 

lekární prostredníctvom 818 užívateľov, ktorí vyvolali 12 693 

volaní 

 doteraz prišlo do styku so službou  

 2900 užívateľov 

 125 tis. poistencov 

 najčastejšie využívaná služba je overenie poistenca 

 lekári predpísali 16 tis. receptov s čiarovým kódom potom, ako 

overili interakcie poistenca v 10 tis. prípadoch 

 aktuálne získavame približne 1600 elektronických 

preskripčných záznamov denne (3% miera elektronizácie) 
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Zhrnutie 

 Bezpečné lieky v softvéri a kompletne online = väčší komfort  

práce pre lekárov, bezpečnejšia liečba pre pacientov  

 Bezpečné lieky online sú od 8.10.2014 v produkcii,  

denne prebieha postupný nábeh výrobcov SW a PZS  

 do konca roku 2014 je cieľom mať väčšinu PZS online  

 viac informácií na www.dovera.sk/lieky  

 

http://www.dovera.sk/lieky
http://www.dovera.sk/lieky

