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Úvod
Členstvo Slovenskej republiky v rámci Európskej únie prinieslo mnoho pozitívnych zmien
nielen na strategickej národnej úrovni, no aj priamo do bežných životných situácií obyvateľov,
čo sa v praxi prejavilo predovšetkým v ešte väčšej miere zjednodušenia voľného pohybu osôb
v rámci jednotlivých členských krajín EÚ. Tento sprievodný efekt celkového globalizačného
trendu so sebou prináša aj mnoho výziev, ktorým čelíme, pričom jednou z nich je adaptácia
služieb zdravotnej starostlivosti, ktoré predstavujú jednu z kľúčových úloh verejnej správy
v modernej spoločnosti. Rapídny pokrok nám umožňuje postupne zvyšovať kvalitu života
všetkých cieľových skupín, no s rastúcou mierou implementácie inovácií a rozsahom
poskytovanej starostlivosti, sú spojené aj rastúce finančné náklady a teda rastúce zaťaženie
pre verejné rozpočty. Z tohto dôvodu sa čoraz častejšie zameriava analýza a plánovanie na
otázky zabezpečenia potrebnej kvality zdravotnej starostlivosti vrátane finančnej udržateľnosti
zdravotných systémov, aj v kontexte starnúcej populácie vyspelých krajín, stále nákladnejších
zdravotných technológií, nových produktov farmaceutického priemyslu a s nimi súvisiacou
nákladnou medikáciou pacienta.
Na nové výzvy reagujú pritom konkrétnymi krokmi ako jednotlivé členské štáty EÚ, tak aj
samotné orgány únie, do ktorých pôsobnosti spadá daná problematika, pričom jednou z priorít
na tejto nadnárodnej úrovni je otázka vytvorenia v praxi potrebného prostredia umožňujúceho
plniť adekvátne svoje funkcie aj v mnohých prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanom inej krajiny, čo je prirodzeným dôsledkom výrazne zvýšenej mobility občanov EÚ,
vrátane občanov Slovenska.
Dôraz je pritom klásť potrebné na niekoľko základných priorít, pričom jednou z nich je
digitalizácia zdravotníctva, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou celkovej informatizácie
spoločnosti, pričom prostredníctvom nej je možné dosiahnuť kvalitatívny posun súčasnej
úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti na výrazne vyššiu úroveň.
S cieľom

zabezpečenia

efektívnej

kooperácie

a komunikácie

v rámci

zamýšľaného

Európskeho prostredia poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnou podmienkou
vytvorenie v praxi potrebných prvkov umožňujúcich interoperabilitu jednotlivých zložiek.
Nasledujúci dokument predstavuje návrhy architektúr cezhraničných služieb elektronického
zdravotníctva, ktoré boli vytvorené na základe zrealizovanej analýzy, ktorá bola vykonaná,
rovnako ako predkladané návrhy, ako aktivita projektu Priateľské dátové prostredie
v zdravotníctve, realizovaná vďaka podpore Operačného programu Efektívna verejná správa.
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1 Európsky rámec interoperability pre oblasť zdravotnej
starostlivosti
Európsky rámec interoperability pre oblasť zdravotnej starostlivosti vychádza zo všeobecného
Európskeho rámca interoperability (z angl. European Interoperability Framework - EIF),
ktorý predstavuje súbor odporúčaní pre komunikáciu medzi verejnými autoritami, pod záštitou
samospráv na všetkých úrovniach, a súkromných entít akými sú podniky a občania konkrétnej
krajiny v rámci EÚ. Prvá verzia tohto usmernenia bola pritom zverejnená už v roku 2004 a jej
následné verzie so zapracovaním nových poznatkov a požiadaviek boli publikované v roku
2010 a 2017, pričom v rámci daných dokumentov, je interoperabilita definovaná ako: „Rámec
interoperability predstavuje spoločne definovaný prístup interoperablity organizácií, ktoré majú
záujem o spoluprácu pri spoločnom poskytovaní verejných služieb. S týmto cieľom sú
definované jednotné prvky ako názvoslovie, koncepty, princípy, politiky, usmernenia,
odporúčania, štandardy, špecifikácie a praktiky.“ [1]
Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť o európskych občanov, kontinuita starostlivosti obzvlášť
dôležitá oblasť. Interoperabilita je pritom potrebná ako v rámci zdravotnej starostlivosti, tak aj
podporných informačných a komunikačných technológií. Európsky rámec interoperability
pre oblasť zdravotnej starostlivosti (z angl. Health European Interoperability Framework eEIF) predstavuje súbor prevádzkových nástrojov pre implementátorov a pridržené
spolupracujúce subjekty implementujúce systém eHealth v rámci jednotlivých participujúcich
krajín.
Interoperabilita na danej úrovni zahŕňa mnoho rôznych aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť.
Aspekty ako napr. legislatíva a usmernenia, zmluvy a dohody medzi výmennými stranami,
riadenie a údržba, zdieľateľné pracovné toky, štandardizované dátové prvky, sémantické
a syntaktické výbery, aplikácie, technická infraštruktúra, bezpečnosť a ochrana súkromia - to
všetko zohráva svoju úlohu. Iba pri zohľadnení všetkých týchto aspektov a zapojení všetkých
zainteresovaných strán, môže byť proces implementácie úspešný a viesť k očakávaným
výsledkom. A práve s cieľom naplnenia stanovených cieľov bol predstavený tzv. model
európskeho rámca interoperability pre oblasť zdravotnej starostlivosti, ktorý svojou definíciou
a rozsahom dostatočne všeobecný a užitočný pre všetky cezhraničné, národné, regionálne
alebo miestne projekty interoperability v Európe. Jeho dôsledné používanie prinesie jednotu
pojmov, a tým zabezpečí lepšiu a jasnejšiu komunikáciu medzi všetkými zúčastnenými
stranami: osobami s rozhodovacími právomocami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
zdravotnícki pracovníkmi, architektami, softvérovými vývojármi a inými odborníkmi v oblasti IT
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atď. Jeho hodnota pritom už bola preukázaná použitím v rámci rôznych národných a
regionálnych projektov v Európe.

Obrázok 1 Model európskeho rámca interoperability pre oblasť zdravotnej starostlivosti [2]

2 Cezhraničná výmena zdravotníckych informácií
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).

Obrázok 2 Infraštruktúra pre digitálne služby [3]

Vďaka eHDSI, ktoré prepája elektronické zdravotníctva jednotlivých krajín EÚ, je možná
výmena eReceptov a ePacientskych súhrnov medzi krajinami EÚ.
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2.1 Národný kontaktný bod pre elektronické zdravotníctvo
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 medzi

národným

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.

Obrázok 3 Model prenosu informácií v rámci eHealth EU [4]

2.1.1 Zakotvenie NCPeH v rámci legislatívy EU a SR
V rámci budovania jednotného digitálneho trhu podporuje Európska komisia budovanie
jednotlivých infraštruktúr pre prepájanie digitálnych cezhraničných služieb. Jednou z
podporovaných infraštruktúr je infraštruktúra pre cezhraničné služby elektronického
zdravotníctva. eHealth Network je podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2011/24 / EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti hlavnou politickou a strategickou autoritou v oblasti eHealth v rámci EÚ, ktorá
spája orgány (typicky ministerstva zdravotníctva popr. organizácie zodpovedné za eHealth)
jednotlivých členských štátov, ktoré sú zodpovedné za implementáciu eHealth a zaisťujú
prevádzku národných kontaktných miest pre eHealth.
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Európska komisia s cieľom budovania európskej inšpekčnej infraštruktúry eHealth poskytuje
členským štátom nielen financie (výzva CEF TELECOM), ale aj služby, ktoré môžu členské
štáty pri realizácii cezhraničnej komunikácie využívať. Pre zaistenie jednotnej, sémantickej a
organizačnej interoperability sú zo strany Európskej komisie v rámci digitálnej infraštruktúry
pre eHealth poskytované tzv. Centrálne služby a vydávané pokyny na vybudovanie a
implementáciu jednotlivých národných kontaktných miest. Národný kontaktný bod je v
skutočnosti

technickou

a

organizačnou

bránou

(softvérom),

ktorá

zaisťuje

interoperabilitu v rámci európskej digitálnej infraštruktúry pre eHealth vo vzťahu k
Národným kontaktným miestam ostatných členských štátov.
Právne aspekty a otázky zodpovednosti v oblasti cezhraničnej výmeny zdravotníckych dát
medzi jednotlivými Národnými kontaktnými miestami sú stanovené v tzv. Dohode medzi
orgánmi zodpovednými za prevádzku národných kontaktných miest o podmienkach
podmieňujúcich účasť v rámci cezhraničných informačných služieb eHealth. [5]
Národný kontaktný bod pre elektronické zdravotníctvo je zakotvený v slovenskej legislatíve v
zákone č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, kde sa v § 12 Národné centrum uvádza, že Národné centrum
zdravotníckych informácií (NCZI) je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so
sídlom v Bratislave, ktorá vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy
národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky,
zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych
vied a zdravotníctva. Úlohu tohto orgánu pri medzinárodnej výmene informácií definuje ešte
detailnejšie bod r) daného paragrafu 12, kde sa striktne uvádza, že národné centrum „plní
úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva“.

3 Návrh dátového prepojenia Národného kontaktného bodu
pre cezhraničnú výmenu informácií a národných databáz
Ministerstvo zdravotníctva, resp. jeho štátna príspevková organizácia - Národné centrum
zdravotníckych informácií (NCZI), je správcom Národného kontaktného bodu pre elektronické
zdravotníctvo na základe zákona č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom
systéme. Národný kontaktný bod pre eHealth je informačný systém verejnej správy (ISVS),
vedený v Informačných systémoch verejnej správy.
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Ministerstvo zdravotníctva SR má pritom niekoľko ďalších podriadených organizácií, ktoré
spravujú informácie potrebné k plnej, účinnej a efektívnej prevádzke systému eHealth a je teda
veľmi podstatnou súčasťou ich prepojenie na NCP. Konkrétne sa jedná o napojenie inštitúcií:
-

Národné centrum zdravotníckych informácií

-

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

-

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

3.1 Národný register zdravotníckych pracovníkov
Národné centrum zdravotníckych informácií vedie Národný register zdravotníckych
pracovníkov, ktorý je tvorený zdravotníckym informačným systémom spravujúcim údaje
fyzických osôb – zdravotníckych pracovníkov, tzn. odborne spôsobilých osôb
vykonávajúcich zdravotnícke povolanie, pričom jeho vznik a fungovanie legislatívne
upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov je poskytnúť efektívnu a
bezpečnú identifikačnú, integračnú, referenčnú, informačnú, administratívnu a štatistickú
funkciu registra na národnej a medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým o zhromažďovanie
vybraných údajov nevyhnutných pre reálny výkon elektronického zdravotníctva a pre
prevádzku národného informačného systému na objednávanie pacientov, pre vydávanie a
používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, pre poskytovanie údajov
iným oprávneným subjektom národného zdravotníckeho informačného systému a pre tvorbu
a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
V rámci správy a prevádzky Národného registra zdravotníckych pracovníkov sa za účelom
jeho aktualizácie využívajú vybrané údaje:
-

z registrov zdravotníckych pracovníkov stavovských organizácií v zdravotníctve,

-

z registra fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

-

z

registra

zdravotníckych

pracovníkov

Úradu

pre

dohľad

nad

zdravotnou

starostlivosťou.
Z vyššie uvedených zdrojov sa spracúvajú základné údaje o fyzickej osobe, údaje o registrácii
v komore, údaje o tituloch pred menom a za menom a profesijných tituloch, údaje o získanej
odbornej spôsobilosti, údaje o pridelených číselných kódoch zdravotníckym pracovníkom,
údaje o vydaných licenciách, údaje o právnych vzťahoch, údaje o vykonávanom
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zdravotníckom povolaní, údaje o zazmluvnenosti zdravotníckeho pracovníka so zdravotnou
poisťovňou a údaje o vydaných elektronických preukazoch zdravotníckym pracovníkom.

3.2 Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) je podľa § 58 zákona č.140/1998 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č.220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov orgánom
štátnej správy na úseku humánnej farmácie.
ŠÚKL je rozpočtová organizácia, priamo riadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky organizáciou, ktorá zabezpečuje štátny dozor a vykonáva inšpekciu všetkých
farmaceutických činností na úseku správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej
praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej klinickej praxe a správnej lekárnickej praxe
na území SR. Jej súčasťou je dozor nad kvalitou, bezpečnosťou a účinnosťou liečiv, vydávanie
rozhodnutí o registrácii humánnych liekov a registrácia zdravotníckych pomôcok s vyhlásením
o zhode a od 1.5.2004 aj registrácia ZP na základe CE certifikátov notifikovaných osôb EÚ,
ako aj ďalšie činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.
Jednou z hlavných činností ústavu sa radí aj spolupráca so zahraničnými organizáciami
a inštitúciami v rámci Rady Európy, ktorých sme riadnymi členmi, Európskou liekopisnou
komisiou, Európskou komisiou, v rámci ktorej úzko spolupracujeme s Európskou agentúrou
pre hodnotenie liečiv, Londýn (ďalej EMEA), WHO, PIC/S Scheme (Pharmaceutical Inspection
Convention), európskou sieťou farmaceutických činností v oblasti kvality liečiv a ich
monitoringu, ale aj v rámci činností súvisiacich so spoluprácou orgánov OECD na úseku
správnej laboratórnej praxe, kde sme prepojení s kooperujúcimi orgánmi a organizáciami.

3.3 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako
príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“) za účelom
plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č.
275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

v

znení

neskorších

predpisov,

správy

a

prevádzkovania

elektronických

komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré ÚV SR vyplývajú z
§ 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné
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orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z
informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy.

Národný kontaktný bod
eHealth

Registre zdravotníckych
pracovníkov stavovských
organizácií v
zdravotníctve

Národný register
zdravotníckych
pracovníkov

Štátny ústav pre
kontrolu liečiv

Register fyzických osôb
Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Register zdravotníckych
pracovníkov Úradu pre
dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

Národná agentúra pre
sieťové a elektronické
služby

Obrázok 4 Napojenie Národného kontaktného bodu na národné databázy [vlastné spracovanie]

4 Návrh architektúr cezhraničných služieb elektronického
zdravotníctva
4.1 Identifikácia, autentifikácia a autorizácia zdravotníckeho pracovníka
Zdravotnícky pracovník musí byť jednoznačne a bezpečne identifikovaný a autentifikovaný
národnou infraštruktúrou v krajine, v ktorej vykonáva svoju činnosť, a táto osoba musí byť
oprávnená vykonávať požadované činnosti podľa svojej úlohy a profilu. Autentifikácia
zdravotníckeho pracovníka národnou infraštruktúrou v krajine liečby sa musí vykonať
minimálne pomocou dvojfaktorového mechanizmu. Túto úroveň dôveryhodnosti je potrebné
overiť v krajine, v ktorej sa poskytuje ošetrenie.
Národná infraštruktúra v krajine, v ktorej sa ošetrenie poskytuje, musí do krajiny, v ktorej je
pacient poistený, posielať tieto príslušné informácie:
-

Informácie o zdravotníckom pracovníkovi,

-

Informácie o zdravotníckych inštitúciách alebo organizáciách poskytujúcich zdravotnú
starostlivosť, ktoré zabezpečili identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckeho pracovníka,
PROJEKT: PRIATEĽSKÉ DÁTOVÉ PROSTREDIE V ZDRAVOTNÍCTVE

-

Informácie o organizácii alebo zdravotníckom zariadení, kde zdravotnícky pracovník
poskytuje ošetrenie (z angl. Point of Care – PoC). Miesto poskytovanej zdravotnej
starostlivosti musí byť identifikované a autorizované podľa právnych predpisov
platných v krajine liečby, aby bolo možné spracovať údaje o zdravotnom stave
pacienta.

4.1.1 Identifikácia, autentifikácia a autorizácia slovenského zdravotníckeho
pracovníka v zahraničí
Pre účel návrhu architektúry výmeny informácií na medzinárodnej úrovni procesu sme si zvolili
modelovú situáciu identifikácie, autentifikácie a autorizácie slovenského zdravotníckeho
pracovníka v zahraničí.
V tejto modelovej situácií sa slovenský zdravotnícky pracovník nachádza v zahraničí, kde
vykonáva určité pracovné úkony pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ktorých je
potrebné aj jeho prihlásenie do systému eHealth danej zahraničnej krajiny. Za počiatok
modelového procesu, na ktorom vysvetlíme náš návrh toku údajov a jednotlivých prepojení,
možno považovať teda prvotný krok zahájenia procesu identifikácie a autentifikácie, zo
strany zdravotného pracovníka. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke
zariadenie) v zahraničnej krajine žiada v tomto procese od zdravotného pracovníka jedinečný
identifikátor - eID (napr. umiestnený napríklad na elektronickej karte), ktorý slúži práve na
účely identifikácie a autentifikácie.
Metóda identifikácie a autentifikácie v konkrétnej organizácií pritom stanovuje požiadavku na
identifikáciu s úrovňou dôvery minimálne „x“, pričom hodnota „x“ musí byť analyzovaná
(špecifikáciou bezpečnostných služieb) a je definovaná vnútroštátnymi orgánmi konkrétnej
krajiny.
Poskytnutý jedinečný identifikátor (eID) zdravotníckeho pracovníka je odoslaný za
účelom kontroly do národnej infraštruktúry elektronického zdravotníctva v zahraničnej
krajine. Nakoľko údaje potrebné pre identifikáciu a autentifikáciu sa nachádzajú v domovskej
krajine zdravotníckeho pracovníka, je potrebné aplikovať cezhraničný prenos potrebných
údajov a to za pomoci národných kontaktných bodov a Európskej infraštruktúry pre
digitálne služby zdravotníctva (z angl. eHealth Digital Service Infrastructure - eHDSI)
V prípade, že predmetný zdravotnícky pracovník bol identifikovaný ako oprávnený na vstup do
systému eHealth danej zahraničnej krajiny, nastáva krok určenia jeho role. V opačnom
prípade je požiadavka na prístup do systému eHealth zamietnutá a táto informácia je ako
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zaznamenaná v rámci národného systému eHealth, tak aj poskytnutá predmetnému
zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý požiadal o vstup do systému eHealth.
V prípade, že požiadavka na vstup v rámci danej pozície – role, je z pohľadu poskytnutých
informácií neoprávnená, rovnako ako v prípade neoprávneného všeobecného vstupu,
dochádza k zamietnutiu prístupu a táto informácia je ako zaznamenaná v rámci národného
systému eHealth, tak aj poskytnutá predmetnému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý
požiadal o vstup do systému eHealth.
Ak zdravotný pracovník na základe získaných informácií z domovského systému eHealth,
a teda v našom prípade informácií zo systému eZdravie, disponuje oprávneniami pre vstup
v rámci uvedenej pozície do systému eHealth zahraničnej krajiny, je mu tento prístup
poskytnutý a dochádza k záznamu daného prístupu na úrovni zahraničnej, aj domácej
krajiny.

Obrázok 5 Identifikácia a autentifikácia slovenského zdravotníckeho pracovníka pri prihlásení sa do zahraničného
systému eHealth [vlastné spracovanie]

4.2 Identifikácia a autentifikácia pacienta
Pacienta v systéme elektronických služieb zdravotníctva je potrebné jednoznačne a
bezpečne identifikovať, aby mohla byť zdravotníckym pracovníkom umožnená
konzultácia predmetných informácií súvisiacich s liečbou danej osoby. Z funkčných a
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bezpečnostných dôvodov pri využívaní informácií je veľmi dôležitá jedinečná a zabezpečená
identifikácia pacienta.
Osobitná pozornosť musí byť navyše venovaná pacientom bez svojprávnosti a deťom,
pretože práve tieto osoby nedisponujú priamou identifikáciou. Ak takáto osoba nemá jedinečný
identifikátor zdravotnej starostlivosti (napr. poistenie rodičov), proces identifikácie takéhoto
pacienta sa nemôže začať a teda v takejto situácii nebude s danými osobami v systéme
Európskeho systému digitálnych služieb zdravotníctva (eHDSI) zaobchádzané ako s
pacientmi.
Samozrejme, v rámci členských krajín EÚ, ktoré to umožňujú, môže v mene pacienta konať
oprávnená tretia strana. V takom prípade je krajina pridruženia zodpovedná za overenie
správnych povolení tretej strany, pričom toto overenie vyžaduje tiež jednoznačnú identifikáciu
pacienta.
Pacient je v súčasnosti identifikovaný (a autentifikovaný) v rámci systému eHDSI
pomocou demografických údajov (bez eID - elektronická identifikácia) na základe
národných politík identifikácie pacienta krajiny, v ktorej je pacient poistený. Povinnosťou
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je overiť, či je daná osoba skutočne pacientom, za
ktorého sa vydáva, a že má dôveryhodný dokument s fotografickými a demografickými údajmi
(používané na identifikáciu v krajine, v ktorej je pacient poistený). Demografické údaje
použité na identifikáciu pacienta v rámci eHDSI sú pritom štandardne uložené v
národnej infraštruktúre krajiny, v ktorej je pacient poistený (národný register).
Pri hľadaní pacienta sú teda potrebné identifikačné údaje pacienta. Skladajú sa z podmnožiny
demografických údajov pacienta, a to konkrétne:
-

Identifikátor pacienta
o

Číslo národného identifikačného preukazu

o

Regionálne identifikačné číslo

o

Číslo pasu

o

Národné číslo sociálneho zabezpečenia

o

Číslo zdravotnej karty

-

Identifikátor regiónu (ak je poskytnutý identifikátor pacienta regionálny)

-

Priezvisko pacienta

-

Krstné meno pacienta

-

Pohlavie

-

Dátum narodenia (rok, mesiac a deň)
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-

Adresa (mesto, PSČ, adresa, krajina)

Pričom v prípade vnútroštátnych identifikátorov nie sú uvedené všetky dostupné, pretože
každý členský štát môže na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov rozhodnúť,
ktoré identifikačné údaje môžu byť v praxi aplikované.
V prípade členských štátov implementujúcich možnosť autorizovanej tretej strany môže v
mene pacienta konať autorizovaná tretia strana. V tejto situácii sú tiež potrebné autorizované
identifikačné údaje tretích strán, ktoré umožnia krajine pridruženia overiť autorizáciu.
S cieľom vytvorenia interoperabilitného systému musí každý participujúci štát poskytnúť
národný konfiguračný súbor s popisom identifikačných údajov pacienta, prípadne ak sa
v praxi uplatňujú, aj dodatočné identifikačné údaje klinického dokumentu a doplňujúce údaje o
používateľskom rozhraní.

4.2.1 Identifikácia a autentifikácia slovenského pacienta v zahraničí
Pre účel návrhu výmeny informácií na medzinárodnej úrovni procesu sme si zvolili modelovú
situáciu identifikácie a autentifikácie slovenského pacienta v zahraničí.
Tento modelový proces začína v situácií, kedy sa slovenský pacient sa nachádza
v zahraničnej krajine a s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti je požiadaný
poskytovateľom zdravotnej

starostlivosti o predloženie dôveryhodných dokumentov

obsahujúcich demografické údaje potrebné pre jeho identifikáciu a autentifikáciu. Toto je
východiskový bod procesu identifikácie a autentifikácie.
Na základe informácie o domovskej krajine slovenského pacienta – krajine pridruženia
(pacienta poisteného na Slovensku), zadá zahraničný zdravotný pracovník požiadavku na
poskytnutie

požadovaného

súboru

demografických

údajov

pre

identifikáciu

a autentifikáciu pacienta. V prípade, že v mene pacienta koná tretia strana, očakáva sa, že v
tomto kroku budú oznámené identifikačné údaje tretej strany.
Národný kontaktný bod zahraničnej krajiny prijme požiadavku z lokálneho systému
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zapíše záznam do protokolu auditu. Potom NCP
vytvorí požiadavku a odošle ju do vrstvy centrálnych služieb - eHDSI. Následne, príslušná časť
centrálnej služby vráti požadovaný dátový súbor demografických údajov pre krajinu,
v ktorej je pacient poistený (v našom prípade Slovensko) do miestneho systému
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zapíše túto udalosť do protokolu auditu.
Miestny systém zobrazí formulár na zadanie príslušných demografických údajov. Pokiaľ sú
použité polia „Priezvisko“ a „Meno“, musia byť primerane upravené v dĺžke a formáte (napr.
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Predpona názvu pre ES a NL). Tento formulár používa na zadávanie demografických údajov
znaky ASCII (definované v norme ISO 646), aby sa zabránilo chybám v pravopisnej chybe
vyvolanej „cudzími“ znakmi. Povolenie na používanie zástupných znakov (nahradenie
znakov jedným znakom, napr. „?“, „*“) musí definovať každá krajina.
Pacient poskytne príslušné demografické údaje zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý ich zadá
do lokálneho systému, presne tak, ako sú napísané v dokumente pacienta alebo
vytlačené na identifikačnej karte. Za členské štáty, ktoré to umožňujú, môže oprávnená
tretia strana konať v mene pacienta: v tejto situácii musí oprávnená tretia strana poskytnúť
príslušné demografické údaje o pacientovi a tretej strane.
Národná

infraštruktúra

následne

odvodzuje

hodnotu

pre

hodnotenú

úroveň

dôveryhodnosti na základe metódy autentifikácie použitej poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti. Táto hodnota sa odošle do národného kontaktného bodu zahraničnej krajiny
spolu s demografickými údajmi zahraničného pacienta.
Národný kontaktný bod krajiny, v rámci ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, prijíma
údaje z lokálneho systému a zapisuje túto udalosť do protokolu auditu. Pričom následne
dochádza ku zostaveniu požiadavky a jej odoslaniu prostredníctvom centrálnej
infraštruktúry (eHDSI) do národného kontaktného bodu krajiny, v ktorej je pacient
poistený (v našom modelovom príklade – Slovensko).
Po prijatí do národného kontaktného bodu domovskej krajiny dochádza v prípade potreby
k dešifrovaniu údajov – prispôsobeniu domovskému jazyku. Národný kontaktný bod
domovskej krajiny zapíše záznam do protokolu auditu a odošle prijaté identifikačné a
autentifikačné údaje do národnej infraštruktúry a zapíše záznam do protokolu auditu.
Národná infraštruktúra – národný systém eHealth prijíma identifikačné a autentifikačné údaje
a vytvára požiadavku na vyhľadávanie. Počet vrátených dátových záznamov tohto dotazu je
pritom obmedzený. Národná infraštruktúra vykonáva vyhľadávanie (pokúša sa overiť
identifikačné a autentifikačné údaje - poverenia) podľa uložených údajov v národnom registri.
Validácia prihlasovacích údajov je úspešná ak aspoň jeden záznam v národnom registri
zodpovedá prijatým demografickým údajom. Naopak, overenie prihlasovacích údajov môže
byť aj neúspešné (žiadny záznam v národnom registri sa nezhoduje s prijatými
identifikačnými a autentifikačnými údajmi) a teda následne je požiadavka na autentifikáciu
zamietnutá.
Národný kontaktný bod domovskej krajiny pacienta prijme príslušnú správu od národnej
infraštruktúry zahraničnej krajiny a zapíše záznam do protokolu auditu. Potom národný
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kontaktný

bod

domovskej

krajiny

pacienta

vytvorí

odpoveď,

transformuje

ju

do

preddefinovaného formátu pre krajinu, v rámci ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť,
a odošle odpoveď do príslušného národného kontaktného bodu danej krajiny.
Ak iba jeden záznam v národnom registri zodpovedá prijatým identifikačným a
autentifikačným údajom pacienta, pacient je úspešne autentifikovaný a všetky nechránené
demografické údaje budú vrátené do národného kontaktného bodu domovskej krajiny.
Ak prijatým identifikačným údajom zodpovedá viac ako jeden záznam v národnom
registri (niekoľko osôb nájdených v dôsledku identifikačného procesu), pacient ešte nie je
úspešne identifikovaný a vyžaduje sa viac hodnôt identifikačných údajov.
NCP domovskej krajiny, v ktorej je pacient poistený, musí o tejto situácii informovať NCP
krajiny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: chybové hlásenie musí byť zaslané späť do
krajiny liečenia, aby bolo možné poskytovateľa starostlivosti správne informovať o danom
probléme. Avšak z bezpečnostných dôvodov, domovská krajina pridruženia nie je
oprávnená vrátiť zoznam všetkých zodpovedajúcich pacientov.

Obrázok 6 Identifikácia a autentifikácia slovenského pacienta v zahraničí [vlastné spracovanie]

4.3 Elektronický predpis liekov
Elektronizácia procesu predpisu liekov bola vytvorená s cieľom podpory procesov
predpisovania a výdaja liekov prostredníctvom elektronickej výmeny podporných údajov pre
občanov, ktorí cestujú v rámci Európy. Tieto elektronické služby teda umožňujú občanom EÚ
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vybrať lieky, ktoré mu lekár v domovskej krajine vystavil, aj v inej členskej krajine EÚ
(samozrejme za podmienky, že krajina je zapojená do programu cezhraničnej výmeny
zdravotných informácií).
Obrázok nižšie ilustruje tento scenár:

Obrázok 7 Schéma fungovania elektronickej preskripcie liekov [7]

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 (NCPeH) domovskej krajiny sú údaje o eRecepte zdieľané
s NCPeH členskej krajiny

prostredníctvom zabezpečenej infraštruktúry. Pri výbere lieku

pacientom (po identifikácii pacienta) v lekárni v členskej krajine 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 je informovaná o tom, že si pacient
liek vybral prostredníctvom eReceptu v inej členskej krajine. [7]
Aby tento proces mohol prebiehať podľa predpokladaných krokov, je potrebné, aby boli
slnené nasledovné predpoklady:
-

Národný kontaktný bod krajiny pridruženia musí sprístupniť klinický dokument
ePrescription (eP) (nezávisle od formátu) podľa súboru údajov definovaného
v oficiálnej smernici [8].

-

Národný kontaktný bod krajiny pridruženia musí poskytnúť Národnému kontaktnému
bodu krajiny liečenia aspoň základné informácie, ktoré potrebuje poskytovateľ
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zdravotnej starostlivosti v krajine liečenia na identifikáciu správneho lieku, ktorý sa má
bezpečne vydať.
-

Národný kontaktný bod krajiny pridruženia musí sprístupniť klinický dokument
elektronickej preskripcie iba overenej a autorizovanej entite – poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti.

-

Národný kontaktný bod krajiny pridruženia je zodpovedný za obsah elektronickej
preskripcie zaslanej Národnému kontaktnému bodu krajiny, v ktorej sa liečba
vykonáva.

-

Národný kontaktný bod krajiny pridruženia musí identifikovať „dostupné“ elektronické
recepty a ponúknuť prehľad všetkých „dostupných“ elektronických receptov.

-

Národný kontaktný bod krajiny, v ktorej je pacient poistený, musí po výmene
dokumentu eReceptu jasne uviesť, či je substitúcia pre konkrétny liek a pacienta
povolená alebo nie.

-

Národný kontaktný bod krajiny liečby je zodpovedný za zabezpečenie sledovateľnosti
informácií zahrnutých v eRecepte prijatých od Národného kontaktného bodu krajiny
pridruženia.

-

Národný kontaktný bod krajiny liečenia je zodpovedný za ich predloženie
poskytovateľovi

zdravotnej

starostlivosti,

eReceptu

prijatého

od

Národného

kontaktného bodu krajiny pridruženia.

4.3.1 Elektronický predpis liekov pre slovenského pacienta v zahraničí
Pre príklad opisu návrhu výmeny informácií pri elektronickej preskripcii na medzinárodnej
úrovni procesu sme si zvolili modelovú situáciu v ktorej slovenský pacient má záujem
o vyzdvihnutie liekov mimo územia Slovenska, v jednej z krajín participujúcich v rámci
systému európskeho systému eHealth.
Tento modelový proces začína v situácií, kedy sa slovenský pacient sa nachádza
v zahraničnej

krajine

a s cieľom

vyzdvihnutia

(zakúpenia)

liečiv

predpísaných

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku, navštívi lekáreň v zahraničí, kde má
záujem tieto lieky prevziať, a teda vychádzame z predpokladu, že pacientovi už bol predpísaný
liek v krajine, v ktorej je poistený, a to lekárom ktorý je autorizovaný pre daný krok a poistenie
prebehlo v systéme eHealth danej krajiny poistenia, a teda v našom prípade na Slovensku.
Oprávnená osoba v lekárni, ktorú navštívi slovenský pacient v zahraničí, musí byť
samozrejme legálne oprávnená osoba na výdaj liekov (vzhľadom na aktuálne platnú
legislatívu danej zahraničnej krajiny) a musí byť identifikovaná a autentifikovaná v rámci
elektronického systému pre komunikáciu s národnou infraštruktúrou digitálnych služieb
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zdravotníctva a prostredníctvom národného kontaktného bodu aj v rámci medzinárodnej
infraštruktúry eHDSI pre výmenu zdravotníckych informácií.
V zahraničnej krajine, v ktorej má pacient o vyzdvihnutie predpísaného lieku musí byť
samozrejme pre aplikáciu procesu medzinárodnej dátovej komunikácie v lekárni k dispozícii
mechanizmus na overenie totožnosti pacienta a na vybavenie súhlasu pacienta.
Po kroku identifikácie a autentifikácie pacienta požiada oprávnená osoba obsluhujúca
pacienta o vydanie súhlasu pre prístup k aktuálne dostupným eReceptom pre
konkrétneho pacienta. Ak pacient vydá takýto súhlas, medicínsky pracovník lekárne vytvorí
elektronicky požiadavku na poskytnutie týchto informácií v rámci medzinárodnej infraštruktúry
elektronických služieb zdravotníctva eHDSI. Prostredníctvom národného kontaktného bodu
zahraničnej krajiny, v ktorej sa pacient nachádza, je požiadavka skrz eHDSI adresovaná
domovskej krajine pacienta, kde je následne spracovaná a o jej výsledku je opätovne skrz
komunikáciu prostredníctvom národných kontaktných bodov informovaná ako lekáreň, tak aj
samotný pacient.
V prípade existencie dostupných eReceptov pre pacienta je oprávnenou osobou pacient
informovaný o ich dostupnosti a konkrétnych možnostiach, ktoré mu daná lekáreň ponúka. Po
vydaní súhlasu s konkrétnym liekom zo strany pacienta, je mu tento liek fyzicky vydaný
a údaje sú zaznamenané ako na národnej, tak aj medzinárodnej úrovni, resp.
v domovskej krajine pacienta a teda krajine, kde je pacient poistený.

Obrázok 8 Elektronický predpis liekov pre slovenského pacienta v zahraničí [vlastné spracovanie]
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4.4 Pacientsky sumár
Pacientsky sumár je užitočný v prípade potreby zdravotného ošetrenia v nepredvídaných
a naliehavých prípadoch, najmä ak pacient a zdravotnícky personál a pacient nerozprávajú
rovnakým jazykom a do daného stretnutie 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 oprávnení k zdravotníckym údajom pacientov z druhej krajiny.

Európska únie identifikovala 2 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
o pacientovi žiadne predchádzajúce údaje o jeho zdravotnom stave).

Obrázok 9 Tok údajov v prípade nepredívdanej zdravotnej starostlivosti [9]

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.
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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 (PS), 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.

Obrázok 10 Tok údajov v prípade pravidelnej zdravotnej starostlivosti [9]

Princíp fungovania je podobný ako v prípade 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.
Patrí tu napr:
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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.
Patrí tu napr.:
o

identifikačné údaje pacienta – adresa, telefónne číslo, email, kontaktná osoba,
číslo poistenia...

o

klinické informácie – očkovania, zoznam prekonaných chorôb, krvná skupina,
plánovaný dátum pôrodu... [10]

4.4.1 Medzinárodný prístup k sumáru slovenského pacienta
Pre príklad opisu návrhu výmeny informácií z pacientskeho sumára na medzinárodnej úrovni
procesu sme si zvolili modelovú situáciu v ktorej má zahraničný poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti záujem o získanie informácií o slovenskom pacientovi, z dôvodu prirodzenej
potreby daných informácií pri ošetrení tohto pacienta.
Tento modelový proces začína v situácií, kedy sa slovenský pacient sa nachádza
v zahraničnej krajine a s cieľom ošetrenia navštívi jedného z poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, resp. je dopravený k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
Po nutnom kroku identifikácia a autentifikácie zdravotníckeho zariadenia, nastáva identifikácia
pacienta, ktorá je opísaná v sekcii 4.2.1 Identifikácia a autentifikácia slovenského pacienta
v zahraničí. Postup následných krokov je závislý na aktuálnom zdravotnom stave pacienta –
ak to jeho zdravotný stav v danom čase umožňuje, pacient je požiadaný o vydanie súhlasu
pre udelenie prístupu zdravotníckeho pracovníka k jeho zdravotným záznamom.
V prípade, ak by pacient odmietol vydať súhlas pre udelenie prístupu zdravotníckeho
pracovníka k jeho zdravotným záznamom, proces by bol prirodzene ukončený, nakoľko nie je
slnená nutná podmienka pre poskytnutie požadovanej zdravotnej starostlivosti, v takejto
situácií.
Ak však zdravotný stav pacienta neumožňuje vykonať požiadanie pacienta na vydanie súhlasu
pre prístup k zdravotným záznamom pacienta, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je
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v takomto prípade oprávnený vyžiadať si prostredníctvom medzinárodnej infraštruktúry
prístup k zdravotným záznamom pacienta aj bez vydania jeho súhlasu, ktorý v danej
situácií nie je možné vykonať, vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacienta.
Po overení informácie o existencie pacientského sumára v domovskej krajine pacienta
dochádza následne podľa konkrétnej situácie buď k vydaniu informácie o neexistencii
pacientskeho sumára (príslušných zdravotných záznamov daného pacienta) alebo, ak naopak
sú dostupné požadované informácie, k ich poskytnutiu pre zdravotnícky personál zahraničnej
krajiny EÚ, v ktorej sa pacient nachádza.

Obrázok 11 Medzinárodný prístup k sumáru slovenského pacienta [vlastné spracovanie]

5 Liberalizácia prístupu k zdravotníckym dátam
Ako sa uvádza v oznáme EK [11] dáta sú kľúčovým faktorom umožňujúcim digitálnu
transformáciu. Zdravotné údaje sú dostupné v rôznych formách; v jednotlivých členských
štátoch EÚ ani v rámci vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti sa však nespravujú
rovnako. Často k nim dokonca nemajú prístup ani samotní pacienti, ba ani verejné orgány,
zdravotnícki či výskumní pracovníci, hoci by im mohli pomôcť pri vývoji a poskytovaní lepšej
diagnostiky, liečby alebo personalizovanej starostlivosti. Dokonca aj vtedy, ak sú zdravotné
údaje k dispozícii, často závisia od technológií, ktoré nie sú interoperabilné, čo bráni ich
širokému použitiu.
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Veľké množstvo údajov je v súčasnosti alokovaných v rámci rôznych informačných
systémoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ak by sa tieto údaje zverejnili vhodným
spôsobom a použili efektívne, mohlo by to pomerne výrazne pomôcť zmeniť spôsob
poskytovania starostlivosti v pozitívnom zmysle.
Príslušné orgány na národnej a nadnárodnej úrovni by z daného dôvodu mali zabezpečiť,
aby

boli

zdravotnícke

dáta

vytvárané

spoľahlivou

formou

(s

cieľom

ich

dôveryhodnosti), ukladané podľa medzinárodných štandardov, anonymizované
a následne sprístupnené všetkým, ktorí by na ich základe mohli prispieť k podpore zlepšenia
jednotlivých procesov v rámci systému zdravotnej starostlivosti.
Ako bolo praxou potvrdené v rámci iných odvetví a krajín nielen EÚ, „open data“ prístup
nevedie k obávanej monopolizácií, ale naopak, môže byť výrazným motivačným faktorom
a základom pre vytváranie inovatívnych riešení zo strany podnikateľského sektora a navyše,
pomôcť aj zefektívneniu jednotlivých procesov, vedúcemu nielen k zvýšeniu kvality
poskytovaných služieb a teda spokojnosti pacientov, no v neposlednom rade aj
k zníženiu nákladov, čo je zároveň názorom aj odbornej skupiny pre danú problematiku, ako
jedného z hlavných poradných orgánov Európskej komisie.
V rámci toho by mala EÚ, ako aj jej jednotlivé členské štáty, vrátane Slovenska, podporovať
tok údajov medzi kľúčovými zainteresovanými stranami a to akademickou obcou a
výskumnými inštitúciami so zameraním sa na tri princípy: dôvera, transparentnosť a hodnotová
komunikácia.
No potreba podpory liberalizácie údajov sa netýka len verejných orgánov. Mnohé
farmaceutické spoločnosti a výrobcovia iných zdravotníckych tovarov, majú k dispozícií
pomerne veľké množstvo údajov, ktoré by mohli napomôcť pri návrhu a tvorbe nových inovácií.
Aktuálna absencia jednoduchej a rýchlej formy zdieľania údajov týkajúcich sa ich aktivít
prirodzene nemotivuje jednotlivé entity ku komunikácií a kooperácií medzi zainteresovanými
stranami, čím dochádza k strate významného potenciálu. V nadväznosti na Európsky cloud
pre otvorenú vedu (EOSC) a úspešné príklady verejno-súkromných partnerstiev, ako napr.
Iniciatíva pre inovatívnu medicínu, by sme sa mali sústrediť na podporu tejto spolupráce
s dôrazom na aspekt dôvery a transparentnosti v tomto procese. Vzhľadom na selektívne
aktivity jednotlivých inštitúcií, každá z nich disponuje len určitým fragmentovaným súborom
údajov, pričom ich prepojenie s ďalšími poznatkami by mohlo výrazne napomôcť
objavovaniu nových znalostí.
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Jedným z pozitívnych príkladov sú tzv. Európske referenčné siete (z angl. European
Reference Networks – ERNs), ktoré predstavujú virtuálne siete zahŕňajúce poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti z celej Európy. Ich cieľom je uľahčiť diskusiu o zložitých alebo
zriedkavých chorobách a stavoch, ktoré si vyžadujú vysoko špecializované ošetrenie, a
sústredené znalosti a zdroje.
Prvé siete ERN boli spustené v marci 2017, pričom dnes ich tvorí viac ako 900 vysoko
špecializovaných zdravotníckych jednotiek z viac ako 300 nemocníc v 26 krajinách EÚ, pričom
pracujú na širokom spektre tematických otázok vrátane porúch kostí, detskej rakoviny a
imunodeficiencie.

6 Zhrnutie a záver
Digitalizácia služieb v rámci procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti so sebou prináša
ako mnoho náročných výziev, tak aj veľmi významný a nádejný potenciál dosiahnuť vyššiu
kvalitu a bezpečnosť v oblasti zdravotníckych informácií než pri aplikácií tradičnej formy
zdravotných záznamov, však len za podmienky, že poskytneme jednotlivým participujúcim
krajinám, resp. entitám pôsobiacim na ich území, rýchlo a jednoducho vstúpiť do spoločného
ekosystému poskytujúc interoperabilitné riešenia pre efektívnu komunikáciu a kooperáciu.
Práve interoperabilita je kľúčovým prvkom, ktorý môže výrazne uľahčiť prístup a zvýšiť kvalitu
a bezpečnosť starostlivosti o pacienta, nielen v rámci jeho domovskej, ale aj iných krajín, kde
sa nachádza či už z dôvodov pracovných alebo osobných.
Zabezpečenie

a konštantná

podpora cezhraničnej

spolupráce

v oblasti

zdravotnej

starostlivosti si vyžaduje spoluprácu medzi poskytovateľmi, kupujúcimi a regulátormi služieb
zdravotnej starostlivosti v rôznych členských štátoch. Opatrenia súvisiace s interoperabilitou
však zároveň nemusia nevyhnutne viesť k zosúladeniu právnych predpisov týkajúcich sa
organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v členských štátoch.
V rámci nášho návrhového procesu nebol identifikovaný žiadny problémový faktor, ktorý by
neumožňoval pomerne skorú realizáciu napojenia slovenského systému eZdravie na
medzinárodnú sieť pre výmenu informácií.
V rámci Slovenskej republiky sú centrálne definované dátové požiadavky pre rozhranie
informačných systémov aktuálne využívaných v zdravotníctve. Toto dátové rozhranie definuje
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NCZI prostredníctvom metodických pokynov pre relevantné subjekty, ktoré sa či už viac alebo
menej aktívne zapájajú do systému eZdravie.
Jednou z podmienok zapojenia krajiny do cezhraničnej výmeny zdravotníckych informácií je
zabezpečiť potrebnú infraštruktúru podľa požiadaviek EÚ a zriadiť tzv. národný kontaktný bod
pre eZdravotníctvo, ktorý je zodpovedný za prevádzkovanie tejto infraštruktúry. Z nášho
pohľadu je ale nemenej významnou úlohou a zároveň podmienkou efektívneho fungovania aj
napojenie jednotlivých súčastí, a teda národných databáz na tento koordinačný bod
a z daného dôvodu sa náš návrh venoval práve tejto oblasti.
Veríme, že aj naše návrhy prispejú k skorej a efektívnej realizácií digitalizácie služieb v rámci
procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti, s cieľom napojenia na Európsky systém,
umožňujúc tak zlepšiť služby ako pre domácich, tak aj zahraničných pacientov.
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