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Úvod  

Informačné technológie ovplyvnili v rámci poslednej dekády množstvo 

aspektov nášho každodenného života. Rovnako prenikli do nášho 

pracovného ako aj súkromného života a stali sa tiež súčasťou zdravotníctva, 

a tým v značnej miere napomáhajú k zlepšeniu kvality ponúkaných služieb 
zdravotnej starostlivosti. Informatizácia zdravotníctva sa preto stala 

neoddeliteľnou súčasťou celkovej informatizácie spoločnosti, pričom 

prostredníctvom nej sa stalo možným dosiahnutie kvalitatívneho posunu 

súčasnej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti na výrazne vyššiu 
úroveň.  

 

Na tento aktuálny stav reagovala aj Európska únia (ďalej len EÚ) a jej 

jednotlivé zodpovedné autority, ktorých úlohou je podporovať rozvoj 
zdravotníctva v danom kontexte, a to predovšetkým kontinuálnym 

zlepšovaním prostredia, v ktorom budú čo najlepšie podmienky pre tvorbu 

a implementáciu inovácií, a tie nám postupnými krokmi napomôžu zlepšiť 

kvalitu našich životov.  
 

Nasledujúci dokument predstavuje jednotlivé opatrenia a aktivity vykonané 

zo strany orgánov EÚ ako právne kroky napomáhajúce koordinácii aktivít 

samostatných členských štátov, akými bola napr. Direktíva 2011/24/EU, 

ktorej cieľom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť občanov EÚ aj pri 
prechode za hranice domovského štátu. Tiež pôjde o ďalšie kroky v praxi, 

ktoré podporujú a uľahčujú kooperáciu a výmenu informácií medzi 

členskými štátmi, ktoré spolupracujú v rámci dobrovoľnej siete spájajúcej 

vnútroštátne orgány zodpovedné za elektronické zdravotníctvo a ktoré sú 
určené členskými štátmi. 

 

V rámci ďalších kapitol nájdete aj opis implementácie iniciatívy EÚ v rámci 

Slovenskej republiky (ďalej len SR), a to ako z hľadiska technologického 
riešenia, tak aj koncepčného nastavenia elektronizácie procesov zdravotnej 

starostlivosti, v kontexte jednotlivých procesov pri implementácii konceptu 

eHealth v rámci SR, opisujúc jednotlivé funkčné súčasti, aktérov a ich 

právomoci a zodpovednosti, dodržiavanie ktorých umožňuje udržanie 

funkčného ekosystému pre zabezpečenie interoperability jednotlivých 
pracovísk. Tie vďaka komplexnosti dostupných informácií dokážu zvyšovať 

kvalitu ponúkaných služieb vedúcu k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu 

poskytnutiu zdravotnej starostlivosti pre pacienta pri celkových nižších 

nákladoch.  
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1 eHealth v Európskej únii 

Počiatky koordinovanej podpory elektronizácie zdravotníctva v EÚ 

bolo možné identifikovať už v júni roku 2000, keď bol predstavený akčný 

plán eEuropa – Informačná spoločnosť pre všetkých ako odpoveď na 

Lisabonskú stratégiu, podľa ktorej by sa mala Európa do roku 2010 stať 
najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou znalostnou ekonomikou 

sveta. Akčným plánom sa členské krajiny EÚ, Európsky parlament a 

Európska komisia politicky zaviazali k vzájomnej spolupráci a koordinácii 

aktivít pri rozvoji európskej informačnej spoločnosti, pričom jednou z 
desiatich priorít akčného plánu bola elektronizácia zdravotníctva, tzv. e-

Health ako program EÚ zameraný na elektronizáciu procesov pre potreby 

európskych občanov a firiem, cieľom ktorého bolo vytvoriť užívateľsky 

nenáročné a interoperabilné informačné systémy pre pacientov a 
zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.  

 

Problematike informatizácie zdravotníctva sa publikovaním daných 

cieľov venovala pritom postupne čoraz väčšia miera pozornosti a záujmu zo 
strany ako laickej, tak aj odbornej verejnosti. Následným krokom bolo 

prijatie akčného plánu – „e-Health – making healthcare better for European 

citizens: An action plan for a European e-Health Area“ (2004), ktorého 

cieľom bolo zaviesť elektronické zdravotníctvo v členských krajinách EÚ. 

Tento plán bol prínosným hlavne z dôvodu definície jednotlivých krokov 
zavádzania inovatívnych technológií, služieb a systémov, so zámerom 

vytvoriť európsky zdravotný priestor, obsahujúc zároveň identifikáciu 

praktických krokov zavádzania jednotlivých e-Health aplikácií a stanovením 

cieľov členským štátom EÚ vytvoriť národné a regionálne e-Health stratégie. 
 

Dňa 2. júla 2008 vydala Európska komisia Odporúčanie o cezhraničnej 

interoperabilite systémov elektronických zdravotných záznamov 

(2008/594/ES), kde uvádza: „Hlavným predpokladom využívania výhod 
systému eZdravie je zlepšiť spoluprácu v oblasti interoperability systémov 

a aplikácií systému eZdravie členských štátov“. Toto odporúčanie pritom 

reflektovalo vtedajší stav nedostatočnej interoperability systémov 

elektronických zdravotných záznamov, ktorý bol prirodzene jednou z 

hlavných prekážok realizácie sociálnych a hospodárskych prínosov systému 
eZdravie v EÚ, pričom roztrieštenosť trhu v oblasti eZdravie bola 

vystupňovaná nedostatkom technickej a sémantickej interoperability. Na 

základe vtedajších poznatkov boli informačné a komunikačné systémy a 

normy v oblasti zdravotníctva členských štátov nekompatibilné a 
neumožňovali prístup k životne dôležitým informáciám pre poskytovanie 

bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v rôznych členských štátoch. 
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Opatrenia v rámci tohto odporúčania boli pritom definované v oblastiach: 

 

• politická úroveň cezhraničnej interoperability systémov 

elektronických zdravotných záznamov, 

• organizačná úroveň cezhraničnej interoperability systémov 

elektronických zdravotných záznamov, 

• sémantická interoperabilita systémov elektronických zdravotných 

záznamov, 

• osvedčovanie systémov elektronických zdravotných záznamov, 

• ochrana osobných údajov, 

• monitorovanie a hodnotenie, 

• vzdelávanie a informovanie. 

Tento postupný vývoj pokračoval v roku 2011, keď EÚ prijala novú 

Direktívu 2011/24/EU, ktorej cieľom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť 

občanov EÚ aj pri prechode za hranice domovského štátu. Týmto zároveň 

dáva EÚ možnosť členským štátom na výmenu zdravotných informácií 
s prihliadnutím na bezpečnosť, efektivitu a interoperabilitu. 

 

Článok 14. uvádza [1]: 

 
Elektronické zdravotníctvo 

 

1. Únia podporuje a uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi 

členskými štátmi, ktoré spolupracujú v rámci dobrovoľnej siete 

spájajúcej vnútroštátne orgány zodpovedné za elektronické 
zdravotníctvo, ktoré sú určené členskými štátmi. 

 

2. Ciele siete elektronického zdravotníctva sú: 

a) vyvíjať činnosť zameranú na poskytovanie trvalých ekonomických 
a sociálnych prínosov európskych systémov a služieb 

elektronického zdravotníctva a interoperabilných aplikácií v 

záujme dosiahnutia vysokej miery dôvery a bezpečnosti, 

posilnenia kontinuity starostlivosti a zaistenia prístupu k bezpečnej 
a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti; 

b) vypracovať usmernenia pre: 

i) neúplný zoznam údajov, ktoré sa majú zahrnúť do záznamov 

pacientov a ktoré si zdravotnícki pracovníci môžu vymieňať, 

s cieľom umožniť kontinuitu cezhraničnej starostlivosti a 
bezpečnosti pacienta, a 

ii) účinné metódy umožňujúce využívanie lekárskych informácií 

v záujme verejného zdravia a výskumu; 
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c) podporovať členské štáty pri vypracúvaní spoločných opatrení na 

identifikáciu a overovanie pravosti s cieľom uľahčiť prenosnosť 

údajov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 
  

Ciele uvedené v písmenách b) a c) sa uskutočňujú s náležitým ohľadom na 

zásady ochrany údajov, tak ako sú stanovené najmä v smerniciach 

95/46/ES a 2002/58/ES. 
 

3. Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 

2 prijme opatrenia potrebné na vytvorenie, riadenie a transparentné 

fungovanie tejto siete.  
 

V nadväznosti na túto direktívu spustila EÚ niekoľko programov a aktivít, 

ktorých hlavným cieľom je [2]: 

a) Posilnenie právomocí občanov: umožniť občanom, aby pri 

starostlivosti o svoje zdravie zohrávali aktívnu úlohu. 

b) Využitie zdravotníckych údajov inovatívnou formou: analyzovať 

možnosti využitia získaných zdravotníckych údajov pre zlepšenie 

zdravotnej starostlivosti, príp. na iné účely. 

c) Zlepšenie kontinuity zdravotníckej starostlivosti: lepšie využitie 

elektronických služieb pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 

d) Prekonávanie problémov pri implementácii vyššie spomenutých 

cieľov: napr. interoperabilita, ochrana/bezpečnosť dát.  

Postupnou implementáciou jednotlivých nástrojov sa odhalili aj 

potreby budúcich cieľových skupín a celkovo systému e-Health v kontexte 

jednotného digitálneho trhu. Tento vývoj kontinuálne pokračoval a v roku 

2012 EÚ stanovila na základe identifikovaných potrieb cieľ vytvorenia 
európskeho rámca interoperability elektronického zdravotníctva, pričom 

k danému cieľu bola vytvorená aj špecializovaná štúdia - eHealth 

Interoperability Framework study – EIF, ktorej podstatou bolo navrhnúť 

štruktúru eHealth EIF a definovať technickú časť rámca na základe rôznych 

prípadov použitia.  
 

Štúdia, podobne ako akčný plán EÚ, definuje formy spolupráce na 

štyroch úrovniach: [20] 

 

• právna úroveň, 

• organizačná úroveň, 

• sémantická úroveň, 

• technická úroveň. 
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V roku 2015 bola odbornou skupinou národných autorít pre eHealth 

(tzv. eHealth Network) prijatá aktualizácia usmernení v rámci eHealth 

Interoperability Framework, ktorá definuje rozšírenie jednotlivých úrovní 
interoperability nasledovne: 

 

 
Obrázok 1  

Redefinovaný eHealth Interoperability Framework [21] 

 

 

• Právne predpisy a regulačné usmernenia, vymedzujúce hranice interoperability cezhranične, ale aj v rámci krajiny alebo regiónu.

Právny a regulačný rámec

• Zmluvy a dohody medzi organizáciami, stanovujúce účel a hodnotu spolupráce. Dôvera a zodpovednosť medzi organizáciami musia 
byť formalizované na úrovni politiky a v riadiacich dokumentoch musí byť obsiathnuté riadenie spolupráce.

Inštitucionálny rámec - právne aspekty

• Po tom, ako sa organizácie dohodnú na spolupráci, sa analyzujú a zosúladia špecifické procesy starostlivosti, čo vedie k 
integrovaným postupom starostlivosti a zdieľaným pracovným tokom. Táto úroveň sa zaoberá sledovaním a riadením procesov 
pracovného toku. Zdieľaný pracovný postup predpisuje, ktoré informácie sú potrebné na poskytovanie integrovanej starostlivost i.

Inštitucionálny rámec - procesy starostlivosti o pacienta

• Táto úroveň predstavuje funkčný opis dátového modelu, dátových prvkov (koncepcie a možné hodnoty) a prepojenie týchto 
dátových prvkov  s terminológiami, ktoré definujú interoperabilitu dátových prvkov.

Sémantické aspekty - informácie

• Na tejto úrovni sa uzatvárajú dohody o spôsobe, akým sa prostredníctvom zdravotníckych informačných systémov zaobchádza s 
dovozom a vývozom lekárskych informácií. Technická špecifikácia spôsobu prenosu informácií je na tejto úrovni definovaná 
prostredníctvom komunikačných  noriem a informačné systémy musia byť schopné exportovať a importovať pomocou týchto 
komunikačných štandardov.

• Ďalším aspektom na tejto úrovni je integrácia a spracovanie vymieňaných informácií v užívateľsky prívetivých aplikáciách.

Technické aspekty - aplikácie

• Generické komunikačné a sieťové protokoly a štandardy, ukladanie, zálohovanie a databázové nástroje sú na tejto úrovni. Obsahuje
všetky „všeobecné“ normy a protokoly interoperability.

Technické aspekty - aplikácie IT a infraštruktúra
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2 Cezhraničná výmena zdravotníckych 

informácií 

Európska únia navrhla a prevádzkuje infraštruktúru (ďalej len DSI – 

Infraštruktúra pre digitálne služby) potrebnú pre zapojenie jednotlivých 

krajín do cezhraničnej výmeny zdravotných údajov. 
 

DSI (Digital service infrastructure) spadá pod TELECOM časť, ktorá je 

jednou z 3 častí CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj pre spájanie 

Európy) Regulácie (REGULATION (EU) No 1316/2013), definujúcej spôsoby 

financovania vytvárania sietí na prepojenie Európy.  
 

 
Obrázok 2  

Connecting Europe Facility štruktúra [12]  

 

Infraštruktúra pre elektronické zdravotníctvo (eHDSI) využíva 

v rámci DSI niekoľko už existujúcich služieb: eID (elektronická 
identifikácia), eSignature (elektronický podpis), eDelivery (elektronické 

zdieľanie dokumentov/dát) a TESTA (vysoko zabezpečená sieť, cez ktorú sa 

zabezpečuje prenos citlivých údajov medzi jednotlivými krajinami). 
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Obrázok 3  

Infraštruktúra pre digitálne služby [13]  

 
Vďaka eHDSI, ktoré prepája elektronické zdravotníctva jednotlivých 

krajín EÚ, je možná výmena eReceptov a Pacientskych súhrnov medzi 

krajinami EÚ. 

 

Pre zapojenie členskej krajiny do cezhraničnej výmeny 
zdravotníckych informácií je základnou podmienkou vytvorenie 

a prevádzkovanie „brány“ (NCPeH Gateway) infraštruktúry, ktorá slúži ako 

spojovateľ medzi infraštruktúrou v správe EÚ a medzinárodným systémom 

elektronického zdravotníctva. Krajina je povinná vytvoriť národný 
kontaktný bod pre elektronické zdravotníctvo (NCPeH – National contact 

point for eHealth), ktorý bude zodpovedný za správu potrebnej 

infraštruktúry. Prenos údajov z Pacientskeho súhrnu alebo eReceptu 

následne prebieha medzi kontaktnými bodmi jednotlivých krajín cez vysoko 
zabezpečenú sieť, ktorú prevádzkuje EÚ (Testa-NG).  

 

Na obrázku nižšie je znázornený tok údajov pacienta, ktorý 

podstupuje zdravotnú starostlivosť v krajine B ( pričom jeho domovskou 
krajinou je krajina A).  
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Obrázok 4  

Tok informácií pri medzinárodnej výmene eReceptu/Pacientskeho súhrnu 
[14]  

 

Po vyžiadaní pacientskeho súhrnu ide žiadosť cez národnú bránu 

(NCPeH Gateway) z krajiny B do národnej brány krajiny A (tok znázornený 
modrou farbou). Červenou farbou je znázornený tok informácií z krajiny 

A do krajiny B. Teda požadovaná informácia je získaná z Národného 

systému elektronického zdravotníctva (National health information system) 

a prostredníctvom Lokálneho terminologického úložiska (Local Terminology 

Repository) preložená do angličtiny, ako aj  transformovaná z národného 
kódovacieho systému do štandardného (dohodnutého) kódovacieho 

systému. Informácie sú následne prostredníctvom kódovanej TESTA-ng 

siete presunuté do národnej brány krajiny B, preložené do jazyka krajiny B 

a posunuté do národnej siete elektronického zdravotníctva, kde sa zobrazia 
zdravotníkovi, ktorý ošetruje pacienta z krajiny A. 
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2.1 Pacientsky súhrn a eRecept 

V súčasnosti sa pre zapojené krajiny EÚ pri cezhraničnej výmene 

zdravotných informácií poskytujú dve základné služby: eRecept (a zároveň 
eVýdaj) a Pacientsky súhrn. 

 

2.1.1 Pacientsky súhrn 

Pacientsky súhrn je užitočný v prípade potreby zdravotného ošetrenia 
v nepredvídaných a naliehavých prípadoch, najmä ak pacient 

a zdravotnícky personál nerozprávajú rovnakým jazykom a do daného 

stretnutia neboli medzi nimi vymenené žiadne zdravotné informácie. 

Účastníkmi v tomto prípade sú: 
 

• Pacient – ide o občana z krajiny A (krajina jeho pôvodu, kde mu je 

štandardne poskytovaná zdravotná starostlivosť), ktorý požaduje 

starostlivosť v krajine B. 

• Zdravotnícky pracovník – osoba, ktorá poskytuje zdravotnú 

starostlivosť v krajine B pacientovi z krajiny A. Táto osoba musí byť 

registrovaná aspoň v jednej zdravotníckej organizácii, ktorá ho 

umožňuje jednoznačne identifikovať v systéme pre poskytovanie 

zdravotníckych informácií. Každý členský štát musí mať systém na 

správu prístupu a oprávnenie k zdravotníckym údajom pacientov 

z druhej krajiny. 

Európska únia identifikovala dva prípady použitia pacientskeho súhrnu. 

 

1. Pacient počas svojej dovolenky alebo pracovnej cesty navštívi inú 
členskú krajinu (podstatou je, že pacientova návšteva krajiny je 

zriedkavá a zdravotník nemá pri pacientovi žiadne predchádzajúce 

údaje o jeho zdravotnom stave). 
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Obrázok 5  

Tok údajov v prípade nepredvídanej zdravotnej starostlivosti [15]  

 

Pacient sa cíti chorý a vyhľadá pomoc v zdravotníckom zariadení 

v inej členskej krajine EÚ (nie vo svojej domovskej krajine). 
Najbežnejšou situáciou je, že lekár, ktorý pacienta vyšetruje, nemá 

o ňom žiadne informácie a nepoužívajú rovnaký jazyk. 

Lekár si v takomto prípade vyžiada, na základe súhlasu pacienta 

a overení voči systému, pacientov súhrn zdravotníckych informácií. 
Žiadosť prechádza cez Kontaktný bod (Contact point – zeleno 

podfarbený ) krajiny, kde pacient vyhľadal lekársku pomoc. Ten 

vyžiada informácie od Kontaktného bodu domovskej krajiny pacienta 

(Contact point – žlto podfarbený). Následne sú nevyhnutné informácie 

(Clinical records) v systéme domovskej krajiny zhrnuté do 
pacientskeho súhrnu, cez zabezpečenú sieť prenesené, preložené 

a pretransformované do takej podoby, aby im lekár porozumel. 

Nakoniec sú zdravotné informácie pacienta zobrazené/sprístupnené 

lekárovi v krajine, kde je zdravotná starostlivosť poskytnutá. 
 

2. Pacient pravidelne navštevuje inú členskú krajinu EÚ, napr. ide 

o prípad, ak občan býva v jednej krajine, ale prácu vykonáva v inej 

krajine, kde spravidla vyhľadáva zdravotné vy/ošetrenie. Údaje 
o jeho zdravotnom stave má teda nielen krajina jeho pôvodu, ale aj 

iná členská krajina.  
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Obrázok 6  

Tok údajov v prípade pravidelnej zdravotnej starostlivosti [16]  

 
Princíp fungovania je podobný ako v možnosti č. 1. Teda v prípade 

potreby si lekár vie vyžiadať dodatočné informácie o pacientovi 

v podobe pacientskeho súhrnu. Zároveň však disponuje informáciami 

z lokálnej databázy (Clinical records – zeleno podfarbené), ktoré si 
lekár uchováva pri pravidelných návštevách pacienta. 

 

Údaje v pacientskom súhrne sú rozdelené do 2 úrovní: 

 

1. Základné údaje: ide o nevyhnutné zdravotné údaje potrebné pre 

poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie musia byť vždy 

obsiahnuté v pacientskom súhrne. 

Patria tu, napr.: 

 

o identifikačné údaje pacienta – krajina, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, pohlavie; 

o klinické informácie – alergie, zdravotné zákroky/operácie za 

posledných 6 mesiacov, zoznam diagnóz, implantátov, 

invalidita, užívané lieky. 

 

2. Rozšírené údaje: odporúčané údaje, ktoré dopĺňajú základné údaje 

a mali byť súčasťou pacientskeho súhrnu, ak sú dostupné. 

Patria tu, napr.: 

 

o identifikačné údaje pacienta – adresa, telefónne číslo, email, 

kontaktná osoba, číslo poistenia; 
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o klinické informácie – očkovania, zoznam prekonaných chorôb, 

krvná skupina, plánovaný dátum pôrodu. [17] 

 

2.1.2 eRecept (eVýdaj) 

eRecept umožňuje občanom EÚ vybrať lieky, ktoré mu lekár vystavil 

v domovskej krajine, aj v inej členskej krajine EÚ (krajina musí byť 

zapojená do programu cezhraničnej výmeny zdravotných informácií).  
Obrázok nižšie ilustruje tento scenár: 

 
Obrázok 7  

Schéma fungovania eReceptu [18]  

Pacientovi je v domovskej krajine (Country A) vydaný recept lekárom. 

Údaje o eRecepte sú uložené v Národnom systéme elektronického 

zdravotníctva. Cez Národný kontaktný bod pre elektronické zdravotníctvo 

(ďalej len NCPeH) domovskej krajiny sú údaje o eRecepte zdieľané s NCPeH 
členskej krajiny prostredníctvom zabezpečenej infraštruktúry. Pri výbere 

lieku pacientom (po identifikácii pacienta) v lekárni členskej krajiny je 

lekárnikovi sprístupnený eRecept. Keďže druhy liekov sa môžu medzi 

krajinami líšiť, údaje v eRecepte sú transformované do podoby, aby lekárnik 
bol schopný vydať požadovaný liek alebo jeho alternatívu. 

 

Po vydaní receptu je NCPeH domovskej krajiny pacienta informovaný 

o tom, že si pacient liek vybral prostredníctvom eReceptu v inej členskej 

krajine [18]. 
 

2.2 Aktuálne zapojené krajiny 

K 31. januáru 2020 je v programe zapojených 22 krajín EÚ (viď obr. 

nižšie). Slovensko sa do programu zatiaľ nezapojilo. 
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Začlenenie každej krajiny do cezhraničnej výmeny zdravotníckych 

informácií prebieha postupne a je rozdelené do 4 prípadov použitia: 

 

a) ePA – ide o prípad, keď domovská krajina vydá recept pacientovi, 

ktorý si ho vie následne vyzdvihnúť v inej členskej krajine. Prvým 

úspešným pilotom bolo Fínsko, ktoré v roku 2019 umožnilo svojim 

občanom vyzdvihnúť si lieky v inej členskej krajine zapojenej do 

programu (v tom čase to bolo len Estónsko). 

b) ePB – prípad, keď krajina umožňuje pacientovi z inej členskej krajiny 

vyzdvihnúť si lieky predpísané v jeho domovskej krajine (napr., ak si 

Chorvát vie vyzdvihnúť lieky predpísané v Chorvátsku, ktoré je jeho 

domovskou krajinou, na Slovensku). Prvou zapojenou krajinou bolo 

Estónsko, ktoré v roku 2019 umožnilo fínskym občanom vyzdvihnúť 

si lieky v Estónsku na recept, ktorý bol vydaný vo Fínsku. 

c) PS A – podobne ako pri eRecepte, členský štát, ktorý má 

zimplementovaný tento prípad použitia, vie svojim občanom, ktorí 

vyhľadajú zdravotnú starostlivosť v inej členskej krajine, poskytnúť 

ich základné zdravotné informácie ošetrujúcemu lekárskemu 

pracovníkovi (v národnom jazyku lekárskeho pracovníka). Jednou 

z prvých zapojených krajín je Česká republika, ktorá umožňuje od 21. 

6. 2019 poskytnúť údaje o pacientskom súhrne napr. Luxembursku 

alebo Chorvátsku. 

d) PS B – predstavuje možnosť zapojenej domovskej krajiny vyžiadať si 

údaje o pacientovi z inej členskej krajiny v prípade, ak požiada 

o zdravotnú starostlivosť v tejto krajine (teda nie vo svojej 

domovskej krajine). V súčasnosti si napr. lekár v Chorvátsku 

ošetrujúci občana Českej republiky vie vyžiadať údaje o pacientskom 

súhrne tohto občana. 

 

V tabuľke nižšie je uvedený kompletný zoznam krajín, ktoré sa do 

programu zapojili a harmonogram pre každú krajinu z pohľadu 

implementácie jednotlivých prípadov použitia. 
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Obrázok 8  

Krajiny zapojené do cezhraničného prenosu zdravotníckych informácií [19]  

 

2.3 Cezhraničný prenos zdravotníckych informácií 

v rámci EÚ 

 
Využívanie cezhraničného prenosu zdravotníckych informácií aktuálne 

nie je komplexne monitorované vzhľadom na absenciu centrálneho systému 

komunikácie, a teda je pomerne náročné hodnotiť medzinárodnú 

komunikáciu. Čiastočnú náhradu poskytujúcu obraz o aktuálnej situácií 
cezhraničnej komunikácie nám ukazuje prieskum realizovaný Európskou 

komisiou mapujúci komunikáciu v roku 2017 [22]. Do prieskumu sa zapojilo 

28 krajín EÚ,  Nórsko a Island. 
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Obrázok 9  

Počet žiadostí o zdravotnícke informácie prijatých v rámci jednotlivých 
krajín [22]  

 
Daný prieskum pritom poskytuje aj štatistické údaje o ošetrovaní 

pacientov z inej ako domovskej krajiny. 

 

 
Obrázok 10  

Pacienti prijatí z inej ako domovskej krajiny [22]  
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2.4 Bezpečnosť prenosu zdravotníckych informácií 

v rámci EÚ 

Bezpečnosť je kriticky dôležitou otázkou pre systém eHealth Digital 

Service Infrastructure (DSI), ktorého bezpečnostná politika si kladie za cieľ 

vytvoriť bezpečné operačné prostredie pre zavádzanie služieb, ktoré bude 

postačovať na ochranu údajov a procesov, a ktoré bude možné 
implementovať a musia ho odsúhlasiť všetci účastníci. Bezpečnostná 

politika špecifikuje pravidlá, na základe ktorých zabezpečené operačné 

prostredie pre eHealth DSI pomáha rozvíjať „reťaz dôvery“ medzi partnermi 

DSI v oblasti elektronického zdravotníctva. Bezpečnostná politika tiež 

špecifikuje povinnosti služieb poskytovateľov a používateľov, ktoré musia 
byť schválené, implementované a pravidelne kontrolované. 

 

Pravidlo 

1 

Tok údajov musí byť primerane chránený podľa platných 

medzinárodných štandardov.  

Pravidlo 
2 

Koncoví používatelia musia byť jasne identifikovaní 
vnútroštátnou infraštruktúrou, predtým ako im bude umožnené 

vstúpiť do systému. 

Pravidlo 

3 

Vzájomná autentifikácia medzi koncovými používateľmi a 

národnou infraštruktúrou pre elektronickú identifikáciu pri 
pripájaní k systému je vyžadovaná. 

Pravidlo 

4 

Postupy identifikácie a autentifikácie koncového používateľa 

musia byť auditované v súlade s politikou bezpečnostného 

auditu. 

Pravidlo 
5 

Politika bezpečnostného auditu musí byť implementovaná. 
Druhy bezpečnostného auditu, postupy, ktoré sa majú použiť, 

sú definované zo strany eHOMB (eHealth Operational 

Management Board). 

Pravidlo 

6 

Vzájomná autentifikácia medzi národnými kontaktnými bodmi 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci krajín je 
vyžadovaná pri iniciácii cezhraničného toku informácií. 

Pravidlo 

7 

Medzi odosielateľom a prijímateľom správ a dokumentov musí 

existovať systém, ktorý zabezpečí nepopierateľnosť pôvodu 

a obsah informácií.  

Pravidlo 
8 

Všetci aktéri DSI v oblasti elektronického zdravotníctva v 
krajine odosielajúcej informácie musia zabezpečiť, aby boli 

dokumenty a informácie odovzdané len autoritám, ktoré majú 

na to oprávnenie.   

Pravidlo 
9 

Softvér používaný na implementáciu brány komunikácie 
s národným kontaktným bodom zastupujúcim poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti musí spĺňať technické požiadavky 

architektúry DSI eHealth. 

Obrázok 11  

Základné pravidlá bezpečnosti v rámci eHealth DSI [23]  
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Tieto základné pravidlá predstavujú ale veľmi zjednodušené princípy 

pre zapojenie a aktívnu participáciu v rámci medzinárodnej výmeny 
zdravotníckych informácií eHealth DSI.  

 

Ako indikujú základné pravidlá, každá autorita musí pred samotným 

zapojením sa v rámci eHealth DSI absolvovať bezpečnostný audit, ktorý 
vychádza z požiadaviek definovaných v rámci bezpečnostnej politiky DSI 

eHealth a normy ISO 27002 (ISO/IEC normy radu 27000 predstavujú 

medzinárodné štandardy v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti 

odvodené od britských štandardov radu BS 7799). 
 

V rámci daného auditu sú kontrolované nasledovné celky [24]:  

• legislatívne a regulačné požiadavky vrátane vzájomných dohôd 

medzi členskými krajinami, 

• organizačné a riadiace požiadavky,  

• požiadavky na bezpečnosť a kontinuitu služieb informačných 

systémov,  

• prevádzkové požiadavky vrátane dohôd o úrovni služieb,  

• požiadavky na sémantiku vrátane bezpečnosti a súkromia údajov. 
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3 eHealth na Slovensku 

V roku 2008 vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR) schválila 

kľúčový dokument k rozbehnutiu elektronizácie zdravotníctva „Strategické 

ciele eHealth“ v súlade so strategickými cieľmi a požiadavkami EÚ. Hlavnou 

víziou eHealth bolo v dokumente definované: 
 

Prostredníctvom moderných informačných a komunikačných 

technológií podporovať zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkých 

poskytovaných zdravotníckych služieb, znižovať chybovosť a duplicity, 
administratívne zaťaženie zdravotníctva a pacientov, zvyšovať spokojnosť 

občanov so systémom zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov. 

Umožniť vznik nových foriem poskytovaných zdravotníckych služieb a 

poskytnúť zúčastneným stranám relevantné informácie pre rozhodovacie a 
monitorovacie činnosti v požadovanom čase a kvalite. 

 

Primárnymi cieľmi stratégie boli [25]: 

 

a) vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca 

eHealth; 

b) vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania 

eHealth; 

c) informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných 

zdrojov;  

d) podpora nových procesov a foriem zdravotníckych služieb a 

zdravotnej starostlivosti prostredníctvom eHealth.  

 

3.1 Služby elektronického zdravotníctva na 

Slovensku 

V súčasnosti sú v rámci eZdravotníctva na Slovensku sprevádzkované 
a funkčné tieto služby: 

 

• Elektronická zdravotná knižka (EZK), 

• Pacientsky sumár (ďalej len PS), 

• eRecept, 



20 

• eVyšetrenie, 

• eObjednanie, 

• eAlerts. 

 

 
Obrázok 12  

Služby eZdravotníctva, Elektronická zdravotná knižka (EZK) [26] 

 

EZK predstavuje zdravotnú dokumentáciu pacienta v podobe 

elektronického záznamu. Pacient má možnosť nahliadnuť do svojej EZK 
prostredníctvom overenia cez elektronický občiansky preukaz na portáli 

https://www.npz.sk v časti „Moja Zdravotná knižka“. 

 

EZK obsahuje záznamy, ktoré o pacientovi do systému zadali 
ošetrujúci zdravotní pracovníci. Pre každý záznam existuje „pečiatka“, na 

základe ktorej je možné identifikovať, kto daný údaj zadal (vrátane 

elektronického podpisu) a kedy. Rovnako je zaznamenaný aj každý prístup 

k EZK pacienta, ktorý má takto prehľad o tom, kto k jeho záznamom 
pristupoval. 

 

V EZK sú údaje členené do jednotlivých záložiek: 

https://www.npz.sk/
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• osoba: obsahuje identifikačné údaje o pacientovi: 

o  meno/priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, 

trvalá adresa, zdravotná poisťovňa, číslo poistenca, 

o  aktuálny kontakt – email, t. č., ktoré do systému vložil pacient, 

o  kontakt na osobu, ktorú kontaktovať v prípade potreby, 

o  identifikačné údaje všeobecného lekára pacienta; 

• pacientsky sumár – popísaný v samostatnej časti;  

• očkovania – obsahuje záznamy o vykonaných a zrušených 

očkovaniach, rovnako aj o plánovaných očkovaniach; 

• liečba – obsahuje údaje o liekoch, zdravotníckych pomôckach, 

dietetických potravinách a individuálne pripravovaných liekoch, ktoré 

boli pacientovi predpísané a ktoré pacient užíva; 

• vyšetrenia – zobrazuje údaje o odborných vyšetreniach (kým a kedy 

boli vykonané), stanovených diagnózach a navrhovanej liečbe; 

• OUP (osobný účet pacienta) – v prehľadnej forme pacient vidí 

údaje o vykonanej ambulantnej/ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

predpísané lieky, výkony dopravnej starostlivosti, čakaciu listinu, 

dispenzarizáciu; 

• recepty – zoznam predpísaných receptov za celú históriu zdravotnej 

starostlivosti o pacienta (od spustenia eZdravotníctva v roku 2018) 

s informáciami o dátume vystavenia, názve lieku a mene lekára, 

ktorý lieky predpísal; 

• voľnopredajné lieky – pacient si môže v tejto záložke doplniť 

voľnopredajné lieky, ktoré užíval, alebo aktuálne užíva. 

• doplňujúce informácie – dodatočné informácie, ktoré pacient 

považuje z pohľadu svojho zdravotného stavu za dôležité. 

3.1.1 Pacientsky sumár 

Pacientsky sumár je jednou z častí EZK pacienta, ktorá predstavuje 
súhrn základných údajov o pacientovom zdravotnom stave. PS je 

automaticky vytváraný z údajov, ktoré do systému zadávajú zdravotní 

pracovníci. Prístup k týmto záznamom majú len oprávnení zdravotní 
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pracovníci na základe identifikácie prostredníctvom elektronického 

občianskeho preukazu. 

PS je primárne využívaný pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
a akútnych stavoch, keď pacienta ošetruje lekár, ktorý nepozná jeho 

zdravotnú históriu a PS mu poskytne dôležité informácie, na základe 

ktorých sa môže efektívnejšie/správnejšie rozhodnúť. 

 
Údaje v PS sú prehľadne rozdelené do niekoľkých kategórií: 

• osobné identifikačné údaje pacienta – meno, priezvisko, rodné 

číslo, identifikácia pacienta v zdravotnej poisťovni, adresa trvalého 

bydliska, názov a identifikátor zdravotnej poisťovne; 

• kontaktné údaje – email, t. č., kontaktné údaje na inú osobu 

zadefinovanú pacientom v systéme, ktorú treba kontaktovať 

v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ale napr. aj v prípade 

úmrtia; 

• informácia o ošetrujúcom všeobecnom lekárovi, prípadne 

lekárovi, ktorý má najviac informácií o pacientovi; 

• klinické údaje  - ide o sumár informácií z EZK pacienta: 

o varovania - nežiaduce účinky na lieky, príp. zložky liekov, 

nežiaduce reakcie na očkovania, jedlo, hmyz a príp. popis 

reakcie pacienta na alergiu; 

o zdravotné problémy - údaje o život ovplyvňujúcich diagnózach 

a používaných zdravotných pomôckach, napr. vysoký krvný 

tlak, ochorenia štítnej žľazy, cukrovka a pod.; 

o lieková anamnéza – zoznam užívaných liekov s údajmi 

o lekárovi, ktorý liek naordinoval a kedy; 

o osobná anamnéza – očkovania, chirurgické výkony, zdravotné 

obmedzenia (invalidita), terapeutické odporúčania; 

o pôrodnícka anamnéza – v prípade žien predpokladaný termín 

pôrodu; 

o vyšetrenia – údaje o krvnej skupine, krvnom tlaku, vitálne 

a antropometrické hodnoty; 

o sociálna anamnéza a abúzy. 
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Vzhľadom na citlivosť všetkých týchto údajov je prístup k nim 

zaznamenávaný a umožnený len na základe identifikácie a autorizácie 

oprávnenej osoby. K pacientskemu sumáru má prístup [27]: 

• ošetrujúci lekár pacienta, 

• ošetrujúca sestra alebo pôrodná asistentka, 

• osoba oprávnená vydávať humánne lieky, 

• liečebný pedagóg, 

• logopéd, 

• klinický psychológ, 

• zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby pri 

zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 

• prehliadajúci lekár po nahlásení úmrtia osoby, 

• posudkový lekár Ministerstva vnútra SR, Finančného riaditeľstva SR 

či posudkový lekár Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

• revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej 

zdravotnej poisťovne na účely výkonu kontrolnej činnosti.  

 

3.1.2 eRecept 

eRecept predstavuje náhradu papierovej formy receptov. Výhodou je 

najmä to, že ošetrujúci lekár má kompletný prehľad o liekoch, ktoré boli 

pacientovi vydané aj inými lekármi. Systém dokáže lekára upozorniť na 
duplicitu pri predpisovaní, nestane sa teda, aby 2 rôzni lekári predpísali 

rovnaký liek jednému pacientovi v rovnakom čase, čím sa zároveň zvyšuje 

bezpečnosť pacienta. 

 
Jednou z funkcionalít systému je aj upozornenie lekára o tom, či nie sú 

lieky, ktoré pacientovi predpisuje, vo vzájomnej interakcii, ktorá by 

pacientovi ublížila. 

 
Pečiatku a podpis lekára pri vydaní eReceptu nahrádza elektronický 

preukaz lekára.  

 

Naďalej ostáva možnosť vydania receptu v papierovej forme v prípade 

technických problémov s  eReceptom. Povinnosť vystaviť papierový recept 
je aj napr. v prípade, ak je pacientom cudzinec mimo EÚ, pacient z EÚ 

preukazujúci sa iba európskym preukazom zdravotného poistenia. 
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Po vystavení eReceptu si pacient recept vyzdvihne v lekárni po 

predložení občianskeho preukazu (ak lekáreň disponuje čítačkou eID 

a pacient elektronickým občianskym preukazom, pacient sa identifikuje 
vložením občianskeho preukazu do čítačky). Lekárnik následne uvidí 

v systéme všetky nevyzdvihnuté predpísané lieky pacienta. Po vydaní lieku 

lekárnik potvrdí vydanie lieku v systéme, čím sa informácia zapíše do EZK 

pacienta [28]. 

 

3.1.3 eVyšetrenie 

Cieľom tejto služby je postupné zrušenie papierovej formy 

zdravotných záznamov, možnosť pacienta pristúpiť k svojim záznamom (po 

prihlásení do EZK) a možnosť nahliadnuť do záznamov inému lekárovi po 

odsúhlasení pacientom (súhlas pacienta sa nevyžaduje pri život 
ohrozujúcich stavoch v prípade zdravotníckeho pracovníka záchrannej 

zdravotnej služby). 

 

Elektronickou formou je možné zaznamenať údaje z odborného 
vyšetrenia, prepúšťacej správy, popisu zo zobrazovacieho zariadenia 

(röntgen - RTG, magnetická rezonancia - MR a pod. – ide len o textovú 

informáciu, neukladajú sa obrázky/videá). Umožňuje sa vyhotovenie 

výmenného lístka v elektronickej podobe ako náhrada papierovej formy. 
 

Súhlas pacienta k nahliadnutiu záznamov z EZK je vykonaný jeho 

potvrdením elektronickým občianskym preukazom u lekára, ktorý si 

vyžiada prístup k týmto údajom (u lekára vkladá občiansky preukaz do 

čítačky a potvrdí žiadosť zadaním bezpečnostného kódu). 
 

V prípade, ak pacient nie je držiteľom občianskeho preukazu s čipom, 

musí potrebné záznamy doniesť v tlačenej forme. 

 
Predpokladom efektívneho fungovania je zapojenie sa čo najväčšieho 

počtu zdravotníckych zariadení a lekárov do systému eZdravotníctva [29]. 

 

3.1.4 eObjednanie 

Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaregistruje a začne 

využívať túto službu, pacienti sa budú môcť objednať na vyšetrenie v čase 
ordinačných hodín, príp. doplnkových ordinačných hodín. 

 

V prípade ordinačných hodín ide o požiadavku zo strany pacienta, 

konkrétny termín určí lekár/ambulancia. 
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V prípade doplnkových hodín, ktoré ambulancia poskytuje, si pacient 

vyberie z dostupných termínov. Za takéto vyšetrenie si môže ambulancia 

účtovať poplatkom v max. výške 30 EUR. 

 

3.1.5 eAlerts 

Služba poskytuje zdravotnému personálu informácie/notifikácie o: 

 
• novinkách v systéme elektronického zdravotníctva, 

• plánovanom spustení nových služieb, 

• (ne)plánovaných odstávkach systému. 
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4 Rizikové aspekty aktuálneho systému 

eZdravie 

Vzhľadom na pomerne vysoké tempo vývoja a implementácie nových 

technológií do praxe, ktoré ovplyvňujú náš každodenný osobný aj pracovný 

život, ako aj vzhľadom na realizáciu zmien množstva postupov v rámci 
procesov pridružených a nadväzujúcich na systém eHealth, je v praxi 

potrebná konštantná analýza jednotlivých procesov, z hľadiska ich 

vhodnosti nastavenia a aplikácie, pri použití v okruhu jednotlivých scenárov 

samotných používateľov systému eHealth. 

 
Túto potrebu si uvedomuje aj hlavná inštitúcia spravujúca systém 

elektronizácie zdravotných služieb - Národné centrum zdravotníckych 

informácií (ďalej len NCZI), v rámci organizačnej štruktúry ktorého 

z daného dôvodu nájdeme aj „Úsek stratégie a rozvoja“. Toho súčasťou je 
Sekcia produktového manažmentu, do ktorej pôsobnosti patrí, okrem 

množstva iných, práve úloha skúmania silných a slabých stránok 

domén/produktov a upozorňovania na kritické miesta a nefunkčnosti 

v procesoch. 
 

Napriek takémuto, z procesného hľadiska správnemu nastaveniu 

zodpovednosti za túto prioritu, sa v praxi ešte stále môžeme stretávať 

s určitými rizikovými aspektami systému eHealth, ktoré spôsobujú alebo by 
za určitých okolností mohli spôsobiť, či už závažnejšie alebo menej 

markantné, negatívne dôsledky, medzi ktoré radíme napríklad: 

 

• autentifikácia pacientov prostredníctvom eID karty 

• bezpečnostné otázky 
• komplexnosť systému 

 

4.1 Autentifikácia pacientov prostredníctvom eID 

karty 

S cieľom overenia identity jednotlivých používateľov systému eHealtu 

bolo plánované využiť racionálne riešenie aplikácie Národného systému 
elektronických občianskych preukazov, pričom tieto eID karty by mali byť 

využívané ako zo strany lekárov, tak aj zo strany pacientov. Počas 

niekoľkých rokov implementácie a rozvoja systému eHealth na Slovensku 

bol ale pôvodný plán pozmenený a túto formu autentifikácie podľa 
aktuálneho nastavenia procesov využívajú len pacienti, pričom zdravotnícky 
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personál sa už aj aktuálne autentifikuje prostredníctvom elektronického 

preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP). 

 
V aktuálnej miere však nedochádza ešte ani zďaleka k naplneniu 

predpokladanej miery využitia systému eID, nielen čo sa týka použitia pre 

systém eZdravie, no aj z pohľadu iných systémov využívajúcich 

elektronické občianske preukazy na autentifikáciu používateľov. Tá by 
v budúcnosti mala byť jedným z hlavných systémov autentifikácie prakticky 

vo všetkých systémoch elektronizácie verejnej správy a komunikácie 

verejných inštitúcií so štátnymi orgánmi, pričom infraštruktúra by mala byť 

poskytovaná za určitých podmienok aj súkromným projektom, kde je krok 
autentifikácie potrebný. 

 

Hoci už aktuálna infraštruktúra eID umožňuje v praxi dostupnosť 

niektorých funkcionalít systému eZdravie, otázna je schopnosť aktuálnych 
technológií zvládať v budúcnosti očakávaný počet používateľov a ich 

samotných úkonov. V praxi sa táto obava už potvrdila v roku 2018 po 

napojení systému eZdravie na eID, keď sa objavil problém - pomerne slabá 

výkonnosť autentifikačného modulu eID, spôsobujúca užívateľsky pomerne 

pomalú prácu s danými aplikáciami, pričom sa v praxi kvôli príliš veľkému 
preťaženiu objavili aj niekoľko hodinové výpadky. Riešenie tejto situácie 

museli zabezpečiť prevádzkovatelia eID, teda Ministerstvo vnútra a Národná 

agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). 

 

4.2 Bezpečnostné otázky 

Pri nazeraní na bezpečnostné štandardy systému eHealth je nesporne 

podstatné zamerať sa nielen na nastavenie a ochranné prvky samotného 
systému, ale aj na celkovú bezpečnosť samotného správcu systému 

eHealth, ktorým je NCZI. Jeho procesy v tomto smere upravuje 

Bezpečnostná politika Národného zdravotníckeho informačného systému 

(NZIS), obsahujúc usmernenia vedúce k zabezpečeniu ochrany pred 
neautorizovaným prístupom k osobným údajom, autentizačným údajom a 

zabezpečeniu integrity prevádzkového prostredia, k čomu je nevyhnutné 

zaistitiť vzájomné fyzické oddelenie prevádzkových, testovacích a 

vývojových prostredí. Vzhľadom na prepracovaný a neustále sa zlepšujúci 
systém bezpečnosti NCZI však toto riziko môžeme považovať za pomerne 

nízke. 

 

O to väčšie riziko bolo ale identifikované zo strany používateľov 
systému eZdravie, a to ako pacientov, tak aj poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti. 
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Práve zdravotníci budú mať prostredníctvom systému eZdravie prístup 

k množstvu citlivých údajov, čo prirodzene spôsobuje u skupiny pacientov 

obavy z ich prípadného zneužitia.  
 

Táto obava bola predmetom konštantnej odbornej diskusie,  pravidlá 

pre prístup k jednotlivým skupinám údajom sú prakticky neustále 

diskutované a v prípade potreby modifikované, príkladom čoho je, okrem 
iného, aj krok z roku 2019 predstavujúci zamedzenie prístupu odborných 

lekárov k  údajom pacienta, ktoré nie sú za bežných okolností potrebné 

k nahliadnutiu a odborný lekár k nim bude mať prístup len na vyžiadanie. 

Potenciálnym rizikom je samozrejme aj neoprávnený vstup a zásah do 
informácií prostredníctvom zneužitia prihlasovacích údajov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, čím sa dostávame k zabezpečeniu informačnej 

bezpečnosti u jednotlivých poskytovateľov. Ako môžeme v praxi vidieť, 

zabezpečenie, ako v prípade malých, tak aj veľkých inštitúcií, často 
nezodpovedá aktuálnym štandardom a vytvára tak potenciálne riziká. Aj na 

Slovensku sme boli svedkami pokusov o neoprávnené vniknutie do 

elektronických systémov, napríklad v prípade Fakultnej nemocnice v Nitre 

v roku 2017, keď viedol kybernetický útok k znefunkčneniu niektorých 

pracovísk.  

 

4.3 Komplexnosť systému 

Samotný systém eZdravie predstavuje komplexné riešenie, ktoré má 

po svojej plnej implementácií slúžiť veľkému okruhu poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, ako aj samotným pacientom a napomôcť im 

spoločne komunikovať a kooperovať. Jedná sa pritom o veľmi veľké 

množstvo scenárov použitia, ktoré sa v určitých aspektoch viac či menej 
líšia, rovnako ako samotné skupiny používateľov v rámci týchto procesov.  

 

Už pomerne krátko po spustení prvých súčastí eZdravia sme mali 

možnosť vidieť prirodzený vývoj v podobe identifikácie jednotlivých 
problematických aspektov, či už z pohľadu samotného systému 

elektronizácie zdravotníctva alebo jeho aplikácií, ktoré pochádzali od 

rôznych skupín používateľov.  

 
Vzhľadom na komplexnosť daného systému je takýto proces 

očakávanou prirodzenou súčasťou postupného vývoja, napriek prvotnej 

hĺbkovej analýze požiadaviek používateľov, ktorá nemusí odhaliť všetky 

žiadané či naopak nechcené súčasti riešenia. 
 

Dôležitým aspektom pre akceptáciu a široké využitie v praxi zo strany 

ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aj pacientov bude 

konštantný dialóg a široká diskusia identifikujúca potrebné zmeny na 

základe získaných skúseností a znalostí. Otázkou ale stále ostáva, ako by 
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takáto diskusia mala prebiehať, ako ju formalizovať, štandardizovať formy 

komunikácie a kooperácie, aby umožnili pomerne efektívne získať názory 

všetkých cieľových skupín a identifikovať v rámci nich jednotlivé 
požiadavky, ich opodstatnenosť a prioritu v rámci celého komplexu. 

 

 

Záver 

Európska únia prijatím Direktívy 2011/24/EU položila základy pre 

budovanie nielen národných systémov elektronického zdravotníctvam ale aj 
pre medzinárodnú výmenu zdravotníckych informácií medzi členskými 

štátmi. Bol vytvorený CEF program (Connecting Europe Facility – Nástroj 

pre spájanie Európy) pod hlavičkou Európskej komisie, ktorá si dala za cieľ 

vybudovať jednotný digitálny trh a zabezpečiť potrebnú infraštruktúru pre 
jeho fungovanie. Postupne vznikali riešenia pre eID, ePodpis, 

eProcurement, ... a eHealth. 

 

Pre zabezpečenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti EÚ 
zadefinovala ako kľúčové dva prípady použitia: eRecept a Pacientsky súhrn. 

eRecept umožňuje pacientovi, ktorému bol vydaný recept v domácej 

krajine, vybrať si tento recept v inej zapojenej krajine. Podobne Pacientsky 

súhrn umožňuje zdravotnému pracovníkovi pri ošetrovaní pacienta z inej 

členskej krajiny (teda v prípade, ak pacient nie je ošetrovaný v domovskej 
krajine) vyžiadať si (na základe súhlasu pacienta) nevyhnutné zdravotné 

údaje o pacientovi a mať k dispozícii jeho zdravotnú históriu. 

 

Prvými krajinami, ktoré sa do systému cezhraničnej výmeny 
zdravotných informácií zapojili boli Fínsko a Estónsko. Išlo o pilotný projekt, 

ktorým EÚ dokázala funkčnosť tohto systému, keď si fínski občania dokázali 

vybrať lieky predpísané v ich domovskej krajine v lekárňach v Estónsku. Od 

roku 2019 je v systéme zapojená aj Česká republika, Chorvátsko, 
Luxembursko a do roku 2022 sa plánuje zapojenie ďalších 17 krajín. 

 

Slovensko bolo do Európskych projektov pre eHealth zapojené od roku 

2008 a vybudovalo funkčný systém národného elektronického 

zdravotníctva. V súčasnosti je v systéme pripojených 123 nemocníc, 12 855 
ambulancií, 2 099 lekární a bolo vydaných viac ako 16 mil. eReceptov od 

spustenia v roku 2018. Okrem eReceptu a Pacientskeho súhrnu umožňuje 

prístup (po autentifikácii občianskym preukazom s čipom) pacientovi k jeho 

zdravotným záznamom, príp. sa objednať na potrebné vyšetrenie. 
 

Jednou z podmienok zapojenia krajiny do cezhraničnej výmeny 

zdravotníckych informácií je zabezpečiť potrebnú infraštruktúru podľa 
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požiadaviek EÚ a zriadiť tzv. Národný kontaktný bod pre eZdravotníctvo, 

ktorý je zodpovedný za prevádzkovanie tejto infraštruktúry. 

 
Slovensko aktuálne nie je zapojené do žiadnej z výziev, ktoré boli 

vyhlásené Európskou komisiou s cieľom pripojiť krajiny EÚ do systému 

medzinárodnej výmeny zdravotných informácií (pre eRecept a Pacientsky 

súhrn), pričom aktuálne nie sú žiadne oficiálne informácie o tom, v akom 
časovom horizonte sa so zapojením Slovenska počíta. 
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