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2.     Základné informácie   

2.1.    Prehľad  

Štúdiu uskutočniteľnosti „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ vypracovala spoločnosť Ernst & Young,
s.r.o. v súčinnosti  Národným centrom zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“). NCZI je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnostis 
Ministerstva zdravotníctva SR a je okrem iného aj prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „NZIS“). Projekt
„Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (RISEZ)“ bude NCZI realizovať a implementovať a bude taktiež žiadateľom
o nenávratný finančný príspevok na jeho realizáciu.

Štúdia vychádza zo schváleného reformného zámeru s názvom „e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického
zdravotníctva“. Výsledkom projektu ako už z názvu vyplýva bude rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva (eZdravie) o nové služby   pre[RR1]
občanov, poskytovateľov zdravotných služieb (PZS),zdravotné poisťovne (ZP) a ostatné rezortné organizácie (napr. ÚVZ SR, ÚDZS, NTS).

 
  Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

Projekt je navrhovaný ako národný projekt. Projekt rieši rozšírenie služieb a inováciu služieb elektronického zdravotníctva (eZdravie). Tieto služby
budú súčasťou NZIS, ktorého prevádzkovateľom je v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme Národné
centrum zdravotníckych informácií. eZdravie má celonárodné pokrytie, pričom poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, ktorých sa elektronické
služby v zdravotníctve týkajú, sú geograficky rozmiestnení po celom Slovensku. eZdravie/NZIS, je potrebné spravovať a koordinovať centrálne
na národnej úrovni a v rámci rezortu zdravotníctva je to prostredníctvom prevádzkovateľa eZdravie, ktorým je NCZI. Z tohto dôvodu jediným
oprávneným žiadateľom bude Národné centrum zdravotníckych informácií.

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

Prijímateľom národného projektu bude Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ NZIS, určený zákonom č. 153/2013 Z. z. o
národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Partnerom národného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), ktorý je v
zmysle § 34a, ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej
správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 si bude ÚPPVII uplatňovať
maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre implementáciu štandardov riadenia informačno - technologických projektov, ktoré zabezpečia
aktívnu participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania informačnej spoločnosti.

Príslušnosť národného projektu k relevantnej
časti PO7 OPII

PRIORITNÁ OS Operačného programu integrovaná infraštruktúra PO7: Informačná spoločnosť

TEMATICKÝ CIEĽ TC 2: Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality

Investičná priorita 2c: Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
podnikateľov

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Kód intervencie 81: Riešenia IKT, pokiaľ ide o problematiku zdravého a aktívneho starnutia, a
aplikácie a služby elektronického zdravotníctva

Indikatívna výška finančných prostriedkov
určených na realizáciu národného projektu

 (18 973 806 mil Eur s DPH z toho 7% tvoria podporné práce vrátane zabezpečenia riadenia kvality
) projektu ÚPPVII v rozsahu 3%

 

2.2.        Dôvod

        

Projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ vychádza z reformného zámeru s názvom „e-Zdravie:

Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva“, ktorý bol schválený hodnotiacou komisiou 20. júla 2017.  Cieľmi
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1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva“, ktorý bol schválený hodnotiacou komisiou 20. júla 2017.  Cieľmi
uvedeného reformného zámeru boli okrem iného aj zavedenie nových služieb elektronického zdravotníctva a podpora inovácií v zdravotníctve, pričom
tieto ciele sa mali ďalej rozpracovať v štúdii realizovateľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva
(NZIS)“.

Aj Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení pre obdobie 2016 – 2020 stanovila v oblasti zdravotnej politiky ako jeden zo svojich
cieľov rozvoj, obnovu a modernizáciu, čo zahŕňa aj nové služby zdravotníctva. Ďalším cieľom v oblasti zdravotníctva je aj efektívnosť a účelnosť, pričom
jeho naplnenie sa má realizovať napr. aj prostredníctvom plnej aplikácie systému e-Health v roku 2017.

Od 1. januára 2018 je v ostrej prevádzke Systém elektronického zdravotníctva, momentálne označovaný ako systém eZdravie. Systém aktuálne
poskytuje nasledovné funkcie:

prístup pacienta prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a prístup lekára prostredníctvom
elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – funkcia prístup do systému eZdravie k zdravotnej dokumentácii pacienta vedenej
v elektronickej podobe v národnom registri zdravotných knižiek, 
vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia (ambulatná správa, prepúšťacia správa, záznam z odborného vyšetrenia či elektronického
výmenného lístku) – doména evysetrenie,
elektronický predpis a výdaj lieku, zdravotnej pomôcky a dietetické potraviny – doména erecept,
sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacientovi cez elektronickú zdravotnú knižku na Národnom portáli zdravia – funkcia elektronická
zdravotná knižka (EZK),
realizovanie objednávok na lekárske vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín a objednanie sa do poradovníka počas ordinačných
hodín - doména eobjednanie.

Dôvodom realizácie tejto štúdie uskutočniteľnosti sú nasledovné skutočnosti:

V súčasnosti nie je pacient aktívne zapojený do procesu prevencie, diagnostiky a liečby. Využitie  ppodporných nástrojov a IKT služieb
rinesie úsporu nákladov na proces poskytovania zdravotnej starostlivosti ( , ušetrenie času pacienta včas lekára, čas sestry
čakárni, financie)

Nie je umožnené aktívne komunikovať s pacientom a motivovať ho v starostlivosti o svoje zdravie,

Existujúci dopyt po presných a úplných údajoch z NZIS/eZdravie,

Neexistujú služby a nástroje, ktoré by podporili aktívnu a bezpečnú komunikáciu medzi ošetrujúcim lekárom a jeho pacientom. Tak isto
neexistuje právny rámec na preukázanie realizovaných aktivít

Vysoká administratívna náročnosť procesov súvisiacich s dokumentáciou a vykazovaním údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti
cez štatistické vykazovanie, dokumentáciu výkonov poskytnutej ZS, DRG, a iných výkazov

Neexistencia technických možností, resp. veľmi obtiažne realizovateľná, spracovávať údaje a realizovať inovatívne aplikácie
íctve (telemedicína, mZdravie aplikácie, pripojenie medicínskych prístrojov a iné).v zdravotn

Nedostupnosť aktuálnych a autentických štatistických informácií v zdravotníctve predovšetkým kvalitatívnych a kvantitatívnych
ukazovateľov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napr. dáta od zdravotných poisťovní sú nahrávané do NZIS 2 až 3 mesiace po
realizovaní zdravotného výkonu).

Neexistencia jednotnej platformy, ktorá by umožňovala porovnávanie ukazovateľov efektívnosti a kvality Poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti  Súčasťou bude aj jasne definovaných KPI zameraných na meranie a porovnávanie kvality zdravotnej starostlivosti.

Potreba štruktúrovať zber a štatistické vykazovania automatizovať aby sme znížili administratívnu zaťaženosť  zdravotníckych
pracovníkov.

Existujúci nesúlad medzi dátami . štatistického výkazníctva v zdravotníctve a dátami zdravotných poisťovní

V niektorých prípadoch sú spracované dáta neucelené v danej oblasti, napr. spracovávajú sa len výkony vo finančnom vyjadrení
v zdravotníctve a nie su prepojené so zdravotnou dokumentáciou,

Neaktuálnosť informácií /niekoľko mesiacov až tri roky staré/ čo znemožňuje pružne reagovať na riadenie rezortu, ako napr.
 zdravotného stavu obyvateľstva, finančných a kvalitatívnych ukazovateľov.

Rozdiely analýz a hodnotenia kvality PZS vypracované zdravotnými poisťovňami svedčia o nízkej výpovednej hodnote, ktoré sú
v súčasnosti spôsobené obmedzenou vypovedacou hodnotou prieskumov ZP s reprezentatívnou vzorkou ( niekedy s počtom 4-5
pacientov na zdravotnícke zariadenie a problémami získavania relevantných dát.

 

Cieľom systému, ktorý popisuje  uskutočniteľnosti je:štúdia



Cieľom systému, ktorý popisuje  uskutočniteľnosti je:štúdia

zber štruktúrovaných údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a súvisiacich výkonoch ZS od PZS,

vytvoriť predpoklady pre posilnenie prevencie v zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zapojenia relevantných subjektov
a využitia prostriedkov eZdravia a jeho uvažovaného rozšírenia ako komunikačného kanálu na občanov,

vytvorenie podmienok na lepšiu participáciu pacientov v zdravotnej starostlivosti,

zjednodušiť pripojenie občana prostredníctvom nových platforiem pri zachovaní vysokej bezpečnosti,

zníženie administratívnej náročnosti lekárov elimináciou duplicitných výkazov, ich automatickým generovaním a rozšírením
dátových  v EZK špeciálne pre vykazovanie výkonov,prvkov

,zavedenie nových štandardov pre mobilnú komunikáciu a vytvorenie predpokladov pre zavedenie platformy pre mZdravie

štruktúrovane klinických údajov o pacientovi a zavedenie metadát top 10 klinických správ,

otvorenie systému cez implementáciu a rozšírenie aplikačných služieb (API), a vytvorenie predpokladov pre nové, inovatívne
služby,

rozšírenie API a užšiu integráciu pre lepšie využitie údajov v eZdravie (ÚVZ SR, NCZI, NTS),  

sprístupnenie nových dát pre občana napr. notifikácie rezortných organizácii, dáta o kvalite PZS, sprístupnenie údajov detí
rodičom, atď ,

rozšírenie zdravotnej knižky o nové údaje ako ošetrovateľská dokumentácia, merateľne fyzikálne veličiny a fyziologické údaje
pacienta v štruktúrovanej podobe,

ukladanie smerníkov záznamov obrazových vyšetrení vrátane informácií o obrazových záznamoch využitím odkazov
a metadát,

Inak povedané, cieľom projektu je doplniť údajovú základňu a umožniť prístup k využívaniu údajov eZdravia väčšiemu počtu účastníkov. Viac
dát prinesie benefity pre rôzne subjekty podieľajúcich sa na poskytovaní ZS. Ľudia a lekári budú vidieť, že napĺňanie údajov má zmysel, keďže
je možné ich využívať a/alebo mu to zjednodušuje život.

 

Subjekty dotknuté projektom:

 

Subjekt
 

 

Početnosť
k
30.10.2018
 

 

Početnosť
k
31.12.2017
 

 

Početnosť
k
31.12.2016
 

 

Početnosť
k
31.12.2015
 

 

Zdroj dát / Poznámka
 

 

Poskytovateľ
zdravotnej
starostlivosti
(PZS)
 

 

13 436
 

 

13 734
 

 

13 876
 

 

13 981
 

 

NR PZS (ŠÚ SR + ÚDZS). Údaje sú zdrojom údajov pre zdravotnícku štatistiku, správu a
vedenie národných zdravotných registrov a sú prezentované v rámci štatistických výstupov
NCZI: http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx. Údaje sú k dispozícii .
 

 

Prijímateľ
zdravotnej
starostlivosti
(PrZS)
 

 

NA
 

 

5 443 120
 

 

5 435 343
 

 

5 426 252
 

 

Š Ú  S R :  h t t p : / / d a t a c u b e . s t a t i s t i c s . s k /  
Údaje za roky 2017 až 2015. Za rok 2018 nie sú k dispozícii.
 

 

Zdravotnícky
pracovník (ZPr)
 

 

111 548
 

 

NA
 

 

NA
 

 

NA
 

 

NR ZPr (PZS). Údaje sú podkladom pre rozhodovanie v rámci rezortu zdravotníctva. Pre
účely zdravotníckej štatistiky sú aktuálne využívané v obmedzenej miere z dôvodu ich
postupného napĺňania v nadväznosti na zákon č. 153/2013 Z. z.
 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx
http://datacube.statistics.sk/


 

ZP
 

 

3
 

 

3
 

 

3
 

 

3
 

 

 
 

 

Rezortné
organizácie
 

 

6
 

 

6
 

 

6
 

 

6
 

 

ÚVZ SR, NTS, NCZI, MZ SR, ŠUKL, UDZS
 

 

2.3. Rozsah

 

Pri určení rozsahu ŠU vychádzame z Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a
prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020. V rámci tejto kapitoly
ŠU popisujeme ohraničenie jednotlivých situácií, v našom prípade služieb, a to prostredníctvom identifikovania aktérov, ktorých sa situácia/ služba
dotýka. Zároveň ku každému aktérovi určujeme jeho rolu a informačné systémy týchto aktérov, ktorých sa situácia dotýka. 

Víziou je rozšírenie údajovej základne a zlepšenie jej kvality akou aj zvýšenie používania eZdravia.

Oblasť/situácia Aktér ISVS

Prístup k lepším údajom Občan, Zdravotné poisťovne,
UVZSR,  MZ SR a jeho útvary (napr.
IZP, sekcia zdravia)

eZdravie
-
isvs_400

Lepší prístup k údajom o svojom zdravotnom stave a k prevenčným programom Pacient eZdravie
-
isvs_400

Zníženie administratívnej záťaže pri reportovaní výkonov do ZP, NCZI, údajov pre ÚVZ SR Lekár / poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti

eZdravie
-
isvs_400

 

Zvýšenie dosahu prevenných programov, edukácie pacienta,
zlepšenie kvality života pacientov, obanov ako aj zníženie nákladov na
liebu prevenným prístupom,

 

 

Občan/Pacient , Zdravotné
poisťovne, ÚVZ SR

eZdravie
-
isvs_400

Lepší prístup k presnejším  údajom (hlásenia  a reporty) ÚVZ SR, NCZI eZdravie
-
isvs_400

Lepší prístup k presnejším údajom (API) Zdravotné poisťovne,  ÚDZS eZdravie
-
isvs_400

Lepší prístup k údajom (API) / predpoklady k rozvoju mZdravie-u Tretia strana eZdravie
-
isvs_400

V rámci rozsahu projektu sa štúdia zameria na zlepšenie nasledovných oblastí, komponentov
a procesov:



 

 

                                              Použité skratky a značky

   Tabuľka 2 Skratky a značky

 

 

                                                                                                                                                             

 
Skratka / Znaka
 

 
Vysvetlenie
 

 
API
 

 
Application programming interface
 

 
BPMN
 

 
Business Process Model and Notation
 

 
eID
 

 
Elektronický obiansky preukaz s ipom
 

 
EVS
 

 
Efektívna verejná správa
 



 
EÚ
 

 
Európska únia
 

 
EZK
 

 
Elektronická zdravotná knižka obana
 

 
HW
 

 
Hardware
 

 
IaaS
 

 
Infrastructure as a service
 

 
IAM
 

 
Identity and Access Management
 

 
IKT
 

 
Informano-komunikané technológie
 

 
IS
 

 
Informaný system
 

 
IS PZS
 

 
Informaný systém poskytovateov zdravotnej starostlivosti
 

 
IS VS
 

 
Informaný systém verejnej správy
 

 
JRÚZ
 

 
Jednotná referenná údajová základa rezortu zdravotníctva
 

 
JURZID
 

 
Jedinený bezvýznamový identifikátor údaju v rámci jednotnej údajovej základni
 

 
KPI
 

 
Key performance indicator
 



 
MZ SR
 

 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 

 
NCZI
 

 
Národné centrum zdravotníckych informácií
 

 
NFP
 

 
Nenávratný finanný príspevok
 

 
NZIS
 

 
Národný zdravotnícky informaný system
 

 
OPE
 

 
Online procesy eZdravia
 

 
OPII
 

 
Operaný program integrovaná infraštruktúra
 

 
OVM
 

 
Orgán verejnej moci
 

 
PaaS
 

 
Platform as a service
 

 
PPV
 

 
Pracovno-právny vzah
 

 
PrZS
 

 
Prijímate zdravotnej starostlivosti
 

 
PZS
 

 
Poskytovate zdravotnej starostlivosti
 

 
RÚVZ
 

 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
 



 
SLA
 

 
Service level agreement
 

 
ŠÚ SR
 

 
Štatistický úrad Slovenskej republiky
 

 
ŠÚKL
 

 
Štátny ústav pre kontrolu lieiv
 

 
ÚDZS
 

 
Úrad pre dohad nad zdravotnou starostlivosou
 

 
ÚPVII
 

 
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 

 
ÚVZ SR
 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 

 
VÚC
 

 
Vyšší územný celok
 

 
ZP
 

 
Zdravotná poisova
 

 
ZPr
 

 
Zdravotnícky pracovník
 

 
ZS
 

 
Zdravotná starostlivos
 

 

3.    Manažérske zhrnutie
Základné zhrnutie. Max 2400 znakov. 

 Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint"

Národný projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva“ má za cieľ rozšíriť rozsah poskytovaných služieb

elektronického zdravotníctva na Slovensku a zároveň ponúknuť aj nové inovatívne služby, ktoré pomôžu zvýšiť atraktivitu a využívanosť  eZdravia.



elektronického zdravotníctva na Slovensku a zároveň ponúknuť aj nové inovatívne služby, ktoré pomôžu zvýšiť atraktivitu a využívanosť  eZdravia.
Projekt stavia na existujúcich základoch eZdravia.

Predmetom projektu je:

- zabezpečiť zber väčšieho množstva dát lepšej kvality o poskytnutej ZS prostredníctvom väčšej štruktúrovanosti zdravotnej dokumentácie zapisovanej
do eZdravia a vytvoriť štruktúry pre zápis výkonov vrátane prepojenosti výkonov na zdravotnú dokumentáciu (eVykazovanie, rozšírenie eVyšetrenia a
EZK).

Účelom je zníženie administratívnej záťaže lekárov zavedením princípu jeden krát a dosť. Zvýšením štruktúrovanosti zapisovaných zdravotných údajov
vrátane doplnenia údajov o výkonoch sa umožní zaviesť automatické generovanie vybraných štatistických výkazov a zjednoduší sa vypĺňanie hlásení
zdravotného stavu a hlásení pre národné zdravotné registre. Zároveň sa zmení tok vykazovania výkonov v zdravotníctve, pričom jediným zdrojom
pravdy sa stane eZdravie. Vďaka naviazaniu výkonov na zdravotný záznam budú údaje konzistentné a relevantné, zvýši sa ich dostupnosť a budú môcť
byť zdrojom tak pre štatistické vykazovanie ako aj podkladom pre finančné zúčtovanie PZP zo ZP.

Údaje elektronickej zdravotnej knižky sa rozširujú o nové štruktúry ako sú ošetrovateľská dokumentácia, fyzikálne a fyziologické veličiny občanov
a smerníky na DICOM súbory sa zvýši množstvo zdravotných údajov v eZdravie, ktoré budú použiteľné lekármi a ostatnými ZPr v rámci zlepšenia
diagnostiky a nastavenia liečebných plánov. Funkcia zberu fyzikálnych a fyziologických veličín umožní občanom, lekárom, ošetrovateľom a lekárnikom
zápis vybraných fyzikálnych a fyziologických veličín ako sú tlak krvi, srdcový tep, hodnota cukru v krvi, teplota a pod. do eZdravia a následne aj
vizualizácia zapísaných veličín (vo forme tabuliek alebo grafov). Získané informácie poskytnú pacientovi ale najmä ošetrujúcemu lekárovi lepší prehľad
o stave a vývoji zdravotného stavu a zároveň v anonymizovanej forme poskytnú nové štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva. Doplnenie
smerníkov na obrazové súbory umožní kompletne elektronicky realizovať životný cyklus vyšetrení.

Okrem rozšírenia EZK o nové údaje má projekt za cieľ vyriešiť problém prístupu rodičov do EZK svojich detí a umožniť im prezerať ich zdravotnú
dokumentáciu.

 

- posilniť prevenciu a zvýšiť participáciu občana v starostlivosti o svoje zdravie (ePrevencia)

Cieľom je zintenzívniť a zefektívniť komunikáciu medzi občanom a relevantnými subjektami v oblasti prevencie a viac zapojiť občana do starostlivosti
o svoje zdravie. Funkcionalita vytvorí nový komunikačný kanál resp. kontaktný bod pre pacienta ohľadne prevenčných programov a realizovaných
skríningov poradní zdravia ÚVZ SR, ZP, neziskových organizácií, poskytovanie informácií zo strany lekára, UVZ a pod. Okrem správ a notifikácií
zameraných na prevenciu budú obsahom ePrevencie aj všeobecné správy a notifikácie, týkajúce sa zlepšovania zdravia obyvateľstva (peľová situácia,
oznámenia ŠÚKL o stiahnutí liekov, výzvy na darovanie krvi a pod.)a notifikácie týkajúce sa nastavených liečebných plánov. Pre personifikovanie
zasielaných správ a notifikácií sa budú využívať údaje z eZdravia.

Z technologického pohľadu projekt implementuje komponenty potrebné na realizáciu biznis funkcionality a zároveň zjednodušuje architektúru
zavedením jednotného bodu, kde budú publikované všetky API systému eZdravie, ktoré budú po autentifikácii prístupné všetkým aktérom. 

eVysetrenie 

Zápis a zber fyzikálnych a fyziologických veličín
Doplnenie ošetrovateľskej dokumentácie
Doplnenie výkonov a štatistických atribútov
Doplnenie služieb na zápis a čítanie údajov

 

eVykazovanie 

Evidencia zdravotných výkonov a ich cenových a objemových atribútov
Eliminovanie štatistických hlásení a zdravotných hlásení
Umožnenie prístupu Zdravotným poisťovniam k dátam výkonov
Umožnenie prístupu rezortným organizáciám k anonymizovaným dátam

 

ePrevencia  

Manažment prevencie (primárnej a sekundárnej)  a notifikácií (Obsah, nastavenia, algoritmy vyhodnotenia ) 
Umožnenie zasielania notifikácií od rezortných organizácií pre poistencov 
Umožnenie zasielania notifikácií od Lekárov, ZP pre poistencov 

 

Rozšírenie EZK

Doplnenie nových dátových štruktúr 



Doplnenie nových dátových štruktúr 
Zobrazenie údajov detí v EZK rodičom 
Smerníky na obrazovu dokuemntáciu
Definovanie a dodržiavanie liečebného plánu 
Štruktúrovanie vybranej klinickej dokumentácie v NZIS (dekurzy, zdravotné správy)

  

mZdravie

Rozšírenie API (mobilné a nové front-endy ) v súlade so štandardami 
Certifikovanie aplikácií tretích strán 

 

Integrácie

 Rozšírenie rozhraní na agendové systémy rezortných organizácií   
ÚVZ SR
ZP
NCZI
NTS

 

3.1.   Motivácia

 

Projekt ESO1 vytvoril technologický základ pre zavedenie eZdravia systému, ktorý je potrebné ďalej nielen udržiavať ale aj rozvíjať tak, aby systém
držal krok s aktuálnym rozvojom a prinášal praktické zlepšenia pre všetkých aktérov. Existuje spoločenská objednávka (sprístupnenie  údajov deti pre
rodičov, inovácie a praktickejšie  využitie  pre pacienta), ako  aj odborná objednávka( výkazníctvo a odbúranie administratívy) na rozvoj systému
eZdravie.  Počas realizácie a tvorby štúdie uskutočniteľnosti  prebehli samostatné stretnutia s rezortnými organizáciami ako MZ SR, ÚDZS, ÚVZ SR ,
NTS,  ďalej zdravotnými poisťovňami ako aj  so zástupcami  lekárov prostredníctvom SLEK.

Cieľom potenciálneho projektu je rozšíriť a zlepšiť údajovú základňu a otvoriť prístup k využívaniu údajov eZdravia a tak stimulovať používanie eZdravia
ako takého (ľudia a lekári budú vidieť, že napĺňanie údajov má zmysel, keďže je možné ich využívať a/alebo mu to zjednodušuje život). Inými slovami
doplniť nástroje pre podporu poskytovania  a  zdravotnej starostlivosti pacientom. Širšia údajová základňa eZdravia bude zároveňbezpečnej efektívnej
kvalitnejším podkladom pre rozhodnutia MZ SR v oblasti zdravotnej politiky a podkladom pre ZP v oblasti ekonomického rozhodovania. 

Štruktúrovanejšie zadávanie údajov a doplnenie výkonov do eZdravia bude pre PZS znamenať minimálne navýšenie administratívnej záťaže, naopak
odbúra sa tým potreba štatistického vykazovania pri vybraných štatistických výkazoch a taktiež PZS ušetrí čas pri vytváraní pravidelných mesačných
dávok pre ZP. Vytvorením novej API pre IS PZS sa pre lekára zjednoduší zadávanie informácii do systému (napr. ponuka typických výkonov podľa
zadanej diagnózy).

Spojením vykazovania výkonov a zdravotnej dokumentácie sa vytvorí jeden zdroj pravdy odstránia sa existujúce nesúlady súčasného stavu. Lekár



Spojením vykazovania výkonov a zdravotnej dokumentácie sa vytvorí jeden zdroj pravdy odstránia sa existujúce nesúlady súčasného stavu. Lekár
bude motivovaný na zápis výkonov do eZdravia, nakoľko tieto údaje budú podkladom na zúčtovanie zo ZP. Zároveň budú tieto údaje podkladom pre ZP
resp. revíznych lekárov pri výkone kontroly, čo tiež samo o sebe zvyšuje motiváciu lekára zapísať kvalitné údaje. V rámci funkcionality chceme zaviesť
kontrolu indikačných obmedzení, čím sa zníži riziko sankcionovania od ZP a usporí veľa času na kontrolu a vyhodnotenie indikačných obmedzení. 

Cieľom systému, ktorý popisuje štúdia uskutočniteľnosti je: 

zber štruktúrovaných údajov a ich zápis do elektronickej zdravotnej knižky
vytvoriť predpoklady pre posilnenie prevencie v zdravotnej starostlivosti,
vytvorenie podmienok na lepšie zapojenie pacientov do procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti,
zjednodušiť pripojenie občana prostredníctvom nových platforiem,
zníženie administratívnej náročnosti lekárov elimináciou duplicitných výkazov a rozšírením dátových prvkov v EZK špeciálne pre vykazovanie
výkonov,
zavedenie nových štandardov pre mobilnú komunikáciu a vytvorenie predpokladov a služieb pre zavedenie platformy pre mzdravie,
štruktúrovane klinických údajov o pacientovi a zavedenie metadát,
Otvorenie systému cez implementáciu aplikačných služieb (API), a vytvorenie predpokladov pre nové, inovatívne služby,
vytvorenie predpokladov pre lepšie využitie údajov v eZdravie (MZ SR, ÚVZ SR, ÚDZS, ZP, NCZI),
Sprístupnenie nových dát pre občana,
Ukladanie výsledkov vyšetrení vrátane atribútov o obrazových záznamoch cez odkazy,

Implementácia nových biznis služieb v oblasti eZdravia.

  Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Motivácia pre občana

Lepšia báza údajov umožní robiť všetkým aktérom lepšie rozhodnutia v súvislosti s zdravotnou starostlivosťou Otvorenie systému pre tretie strany
umožní realizovať nové inovatívne služby, ktoré budú mať prínos aj pre občana. Tento prínos je teraz ťažké predvídať.

Výhody ePrevencie pre občana

Globálnou motiváciou je zlepšenie zdravia využitím prevenčných služieb, čo je výhodné pre všetkých aktérov Motiváciou pre občanov je aj
zjednodušenie evidencie jednotlivých preventívnych kontrol - pokiaľ si pacient zaeviduje svoju emailovú adresu a má lekára, ktorý bude ePrevenciu
používať, príde mu upozornenie cez SMS, mobilnú aplikáciu alebo iným preferovaným kanálom. Okrem toho mu môžu chodiť notifikácie viazané aj na
diagnózu a lokalitu (peľové upozornenia, chrípkové atď). Motiváciou pre ZP je zníženie nákladov na strostlivosť (potvrdené od VsZP).

Pre jednotlivé skupiny je možné motiváciu popísať aj v nasledovných bodoch:

Ľudia  (najmä nad 50)
personifikované  informácie  týkajúce sa  ich zdravia, napr. edukácia v rôznych  situáciách/ diagnózach  v primárnej prevencii– skoršia 
diagnostika  na základe veku, zdravotných atribútov,
notifikácie v pripade negatívnych zmien  fyzických alebo fyziologických údajov,
Stanovenie cieľov a  dosiahnutia hodnôt -  edukácia ako ich dosiahnuť,

 napr.  zníženie krvného tlaku  20 minútovou  aktivitou  až o 30 %,
notifikácia výsledkov (laboratórnych, zmeny v údajoch EZKO).

Rodičia 
Vidia  Zobrazenie  EZK Deti,

 Personifikovane prevencia,



 Personifikovane prevencia,
Notifikácia  výsledkov ( laboratórnych,  popisov iných lekárov ....).

Chronicky  chorí
Pocit väčšej istoty pacienta  a dôležitosti vypĺňať údaje - lekár monitoruje  vývoj fyziologických a fyzikálnych hodnôt  v pripade potreby
ak je  pacient sledovaný  a chodia mu notifikácie, ak niečo nie je dodŕžane alebo hodnota  je pod stanovenú  hranicu. Lekár moze
požiadať pacienta cez  notifikáciu   aby prišiel na kontrolu,
Motivácia  dosiahnuť stanovený cieľ navrhnutý  v spolupráci s lekárom, ošetrovateľom, zdravotníckym pracovníkom ,.....

Ďalšie všeobecné výhody pre pacientov: 

Užívateľsky  priateľské   ovládanie,
Kontrola poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
Jednoduchšie získanie  a zapis  udajov.

Súhrnný popis

Jednotlivé zainteresované subjekty a ich rozsah v kontexte riešených problémov:

Subjekt Početnosť k 30.10.2018

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS) 13 436

Prijímatelia zdravotnej starostlivosti (PrZS) 5 443 120

Zdravotnícky pracovníci (ZPr) 111 548

NCZI 1

ÚDZS 1

VÚC 8

ZP 3

Zdravotnícke komory 11

ÚVZ SR a RÚVZ 37

Ciele jednotlivých subjektov

Subjekt Cieľ

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Úspora času administratívnych krokov spracovania výkazov do poisťovne
zníženie administratívnej záťaže spojenej s vykazovaním poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
tvorba elektronickej dokumentácie, resp. podkladov pri štatistikách bude vykonávaná v aktuálnom
čase,
využívanie princípu 1x a dosť aj v zdravotníctve,
prístup k rozšírenej zdravotnej dokumentácii a fyzikálnym údajom, prístup k PACS.

Prijímatelia zdravotnej starostlivosti doplnenie nových služieb na zapojenie pacienta do starostlivosti o svoje zdravie,
možnosť nahrávať rozšírené údaje do EZK cez aplikácie a informačné systémy s overením zhody,
umožnenie zasielania upozornení a zvýšenie informovanosti v oblasti verejného zdravia
a prevencie

Zdravotné poisťovne odstránenie nesúladu medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou
ePrevencia a teda skoršia liečba ochorení.

Zdravotnícky pracovníci menšia administratívna záťaž pri štatistických vykazovaniach,
zapisovanie nových, štruktúrovaných údajov do zdravotnej dokumentácia v EZK (ošetrovatelia,...)

Rezortné inštitúcie ( NCZI, ÚDZS, VÚC, NTS, ZP,
Komory)

zlepšovanie informovania v oblasti verejného zdravia
efektívnejšie využívanie údajov,
vytvorenie predpokladov pre využívanie rozšírených údajov zo strany rezortných organizácií,
možnosť využitia komunikačného kanála na občana
zlepšenie rozsahu a kvality údajov, otvorenie systému prostredníctvom API.

 



Aktér Cieľ Požiadavka Obmedzenie

Poskytovatelia
zdravotnej
starostlivosti

zníženie administratívnej záťaže spojenej s vykazovaním
poskytnutej zdravotnej starostlivosti najmä prostredníctvom
využívania princípu 1x a dosť aj v zdravotníctve,
nielen povinnosť zapisovať ale aj možnosť využívať údaje v
systéme eZdravie (za účelom   čítania, štatistík, alebo
integrácie do vlastných systémov),
možnosť využívať   biznis služby, napr. štatistiky kvality
poskytovania starostlivosti/liečenia, atď.

 
Implementácia navrhovaných modulov

Rezistencia lekárov k
zmene 

Pacient
a Poisťovňa,
Lekár

Dôraz na prevenciu a podporou využívania personalizovanej
prevencie.

Umožní zapisovať záznamy aj samotnému pacientovi. Lekárovi,
poradniam zdravia, ZP to umožní realizovať preventívnu zdravotnú
starostlivosť adresnejšie.

 

Dostatočné zapojenie
lekárov

Pacient,
Lekár, PZS,
NCZI,

Rozšírenie štandardov a certifikácia aplikácií pre mZdravie Implementovať API v zmysle zaužívaných odvetvových štandardov. Z
aviesť proces pre certifikáciu aplikácii.

 

Pacient,
Lekár, PZS,
NCZI,

Rozšírenie úložiska údajov o obrazové  informácie,  medicínske
prístroje, Kardio vyšetrenia( EKG, Holter, ECHO) 

Uloženie záznamov, resp. smerníkov z medicínskych zariadení,
telemedicínských zariadení, mobilných zariadení, ošetrovateľskej
dokumentácie, Non-DICOM obrazová dokumentácia  .

 

 ÚVZ SR Prístup k presným a aktuálnym štatistickým údajom Mať prístup k štatistickým údajom o zdravotnom stave obyvateľstva za
účelom realizácie preventívnych opatrení, ako aj riadnych akcií
a zásahov v prípade epidémií, a pod.

 Dostatočné zapojenie
lekárov

ŠUKL  Rýchlejšie a adresnejšie sťahovanie liekov z trhu Dostupnosť informácii o tom, kto si z lekárne vybral aké šarže liekov.
Možnosť   notifikácii užívateľov týchto liekov. 

 Dostatočné zapojenie
lekárov

Podnikateľ  -
vývojár

Možnosť vytvoriť aplikácie a stránky pre mZdravie,
telemedicínske riešenia

Existencia API a certifikačných procesov Existencia udeľovania
prístupov zo strany
pacienta k svojim
údajom

Navrhované KPI



KPI Hodnota
AS IS

Hodnota TO BE

Nahradenie formulárov štatistického zisťovania automatickým spracovaním 0 minimálne 28 výkazov, konečná hodnota bude určená
počas analýzy

(pri spustení do prevádzky - 2023)

Úspora  času pri spracovaní mesačného vykazovania zdravotných výkonov pre PZS 0 20 minút

(rok po spustení do prevádzky - 2024)

Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií
pre občanov

 +3 služby
 

Navyše sú napr. :

Zápis a čítanie fyziologických a fyzikálnych údajov
Zobrazenie EZK detí pre rodičov
ePrevencia

(pri spustení do prevádzky - 2023)

Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií
pre podnikateľov

  +4 služby
 

Navyše sú napr. :

 ePrevencia
eVykazovanie
Zápis a čítanie fyziologických a fyzikálnych údajov
Certifikovanie aplikácii tretích strán
Smerníky na obrazové záznamy

(pri spustení do prevádzky - 2023)

 Zvýšenie zapojenia obyvateľstva do prevencie (iba VšZP, do roku 2026)  39%  45%

(2 roky po spustení do prevádzky - 2025)

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R 1 Nedostatočná spolupráca a súčinnosť organizácií v rámci rezortu zdravotníctva vo fáze analýzy a dizajnu projektu môže mať dopad na vývoj funkcionalít
projektu.
R 2 Nedostatočný záujem o využitie služieb zo strany projektov a organizácií rezortu zdravotníctva.
R 3 Nedostatočné využitie ohrozuje naplnenie cieľov projektu a realizáciu úspor.
R 4 Riziko nedosiahnutia plánovaných kvalitatívnych prínosov projektu
R 5 Nedostatočná flexibilita navrhovaného riešenia. Riešenie nie je dostatočne flexibilné, aby mohlo promptne reagovať na meniace sa potreby vytváraných,
spracovávaných a zdieľaných dát v rámci rezortu zdravotníctva, na meniace sa legislatívne požiadavky, prípadne meniace sa procesy a s nimi súvisiacimi
požiadavkami na dáta

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.2.  Popis aktuálneho stavu

3.2.1.  Legislatíva

  Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav



Súhrnný popis

Relevantná legislatíva pre spracovávanú štúdiu uskutočniteľnosti zahŕňa oblasti týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia,
informačných systémoch v zdravotníctve, ako aj legislatívu popisujúcu jednotlivé inštitúcie a aktérov v rezorte zdravotníctva a legislatívne normy
ohľadom ochrany osobných údajov.

Nariadenia Európskej únie:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na
vnútornom trhu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákony: 

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

Zákony týkajúce sa bezpečnosti: 

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

 



Vyhlášky a výnosy: 

Vyhláška č. 9/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách
hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

Vyhláška č. 74/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky,
podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných
zdravotných registrov

Vyhláška č. 141/2016 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z.

Vyhláška č. 10/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach,
okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

Vyhláška č. 44/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách
hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

Vyhláška č. 107/2015 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov

Výnos MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R6 Legislatívny proces prípravy právnych predpisov sa predĺži, návrhy právnych predpisov nebudú schválené Národnou radou Slovenskej republiky

R7 Riziká vyplývajú z ohrozenia dodržania existujúcich alebo budúcich legislatívnych pravidiel alebo zmien ktoré vzniknú počas realizácie projektu.
Návrhy nových domén majú dopad na zmenu súčasnej legislatívy a súvisiacich metodických predpisov.

R8 Plán zavedenia zmien je potrebné zosúladiť s legislatívnymi zmenami

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.2.2.  Architektúra

3.2.2.1. Biznis architektúra

  Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Proces implementácie elektronického zdravotníctva na Slovensku začal v roku 2008 prijatím materiálu Strategické ciele elektronického zdravotníctva, ktorý bol schválený vládou SR. Nasledovali ďalšie strategické a koncepčné dokumenty. Samotná implementácia elektronického zdravotníctva bola
realizovaná projektami uvedenými v nasledovnej tabuľke:

 Čas (od – do)  Názov projektu   Dosiahnuté výsledky (zoznam výsledkov)  Zdroj finan-covania  Čiastka [EUR]

2011 - 2016

 

Elektronické služby zdravotníctva (ESZ)

 

Výstupom projektu je implementácia Elektronickej zdravotnej knižky
občana dostupnej lekárovi a občanovi, elektronizácia receptu, medikácie,
dispenzácie receptu, alokačných služieb, pacientskeho sumáru a ďalších
uvedených v METAIS. Pre občana bol spustený Národný portál zdravia
prostredníctvom linky , ktorý je aj vstupnou bránou dowww.npz.sk
elektronickej knižky občana. Ďalej bola projektom vyriešená autentifikácia
lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka
(ePZP) a autentifikácia občana prostredníctvom elektronického občianskeho
preukazu (eID). Súčasťou dodávky riešenia bolo vybudovanie certifikačnej
autority pre ePZP, ktorej NCZI na základe zákona 153/2013 Z. z sa ňou stalo.

 EU OPIS

 

 

 

40,2 mil.

 

 

 

2011 - 2016

 

Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a
rozsahu služieb (ESZ RFaRS)

 

Projekt rozšíril eHealth o ďalšie služby, ktoré sa ukázali ako
dôležité pre zavedenie eHealthu do praxe. Ide o služby súvisiace s
vybudovaním národného liekového registra a znalostnej databázy na úrovni
pilotu pre 1000 liekov, zavedenie automatických detekčných a korekčných
mechanizmov pre zvýšenie integrity spracovania údajov a dôveryhodnosti IS,
zavedenie detailného prístupu občana k informáciám o prístupoch lekárov k
jeho zdravotnej knižke, umožnenie parametrizácie systému správcom IS a
rozšírenie existujúcich služieb o nové funkcionality.

EU OPIS

 

 

 

3 mil.

 

 

 

2013-2015

 

Realizácia projektov : Jednotná referenčná údajová základňa rezortu
zdravotníctva Fáza 1 až 4 (JRÚZ I,II,III,IV)

 

Projekt realizoval vo svojich 4 etapách dodávku riešenia, ktoré
umožňuje prevádzkovateľovi NZIS spracovať a následne pre ESO1/1+ a okolie
poskytovať prostredníctvom služieb číselníky a registre potrebné prácu s
NZISom. Jedná sa o číselníky a registre určené vyhláškou 107/2015.

Rozpočet MZSR 6,1 mil.

 

 

Zdroj: Reformný zámer „e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva“

 

 

http://www.npz.sk


1.  
2.  
3.  
4.  

Systém eHealth, po novom eZdravie bol nasadený do prevádzky od 1.1.2018. Aktuálne poskytuje nasledovné funkcie: 

Prístup do systému eZdravie

Funkcia umožňuje prístup ZPr do systému eZdravie prostredníctvom ePZP, ktorý slúži zároveň aj ako elektronická pečiatka. Zároveň umožňuje prístup občana do systému eZdravie prostredníctvom svojho eID, ktorým cez portál NPZ vstupuje do svojej EZK.

 
eVyšetrenie

Funkcia eVyšetrenie umožňuje tvorbu elektronického záznamu z vyšetrenia vrátane podpísania prostredníctvom ePZP. Elektronický záznam sa ukladá do systému eZdravie. Pacient už nemusí nosiť papierovú zdravotnú dokumentáciu (napr. ak je poslaný lekárovi špecialistovi) a má prístup k svojej
zdravotnej dokumentácii prostredníctvom EZK na portáli NPZ. Do systému eZdravie sú ukladané nasledovné záznamy:

záznam z odborného vyšetrenia
prepúšťacia správa
popis zo zobrazovacieho zariadenia (RTG, MR a iné)
výmenný lístok viazaný na odborné vyšetrenie 

 
eRecept

eRecept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza ePZP. Funkcia zabezpečuje celý životný cyklus lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a to od jeho predpísania až po výdaj a následnú revíziu. Zároveň poskytuje štatistické údaje pre relevantné
subjekty. eRecept prináša aj nové služby ako je opakovaný eRecept.

Funkcionality eReceptu na úrovni PZS:

-          predpis receptu prebieha rovnako ako doteraz,

-          overenie pacienta na základe rodného čísla (príslušnosť pacienta k ZP, status dlžníka na zdravotnom poistení),

-          overenie vzájomných interakcií predpísaných liekov,

-          použitím ePZP sa nahrádza pečiatka a podpis lekára,

-          na jednom recepte môže byť iba jeden liek alebo jedna dietetická potravina,

-          lekár môže opraviť alebo zrušiť predpis (pokiaľ lekáreň na základe tohto elektronického preskripčného záznamu nezrealizovala elektronický výdaj),

-          lekár môže predpísať prostredníctvom eReceptu aj individuálne pripravované lieky.

Ďaľšou funkcionalitou je tzv. opakovaný recept. Lekár po posúdení zdravotného stavu pacienta na predpis opakovaného eReceptu, predpíše dávku liekov na jeden výber, určí platnosť receptu maximálne na 365 dní od dátumu predpisu, určí koľko dní musí uplynúť medzi dvoma výbermi na základe
opakovaného eReceptu (perióda opakovania, najviac 3 mesiace, napríklad 30 dní) a určí počet možných výberov (2 a viac). Lekáreň alebo výdajňa môžu využiť aj funkciu blokovania receptu. Ak lekáreň nemá predpísaný liek pacienta na sklade, môže ho objednať a následne dodať, pričom eRecept
počas tohto procesu zablokuje. Takýto postup má zabrániť duplicitne vydávaným liekom vo viacerých lekárňach. Lekáreň v softvéri potvrdí blokovanie predpisu lieku, čím automaticky zablokuje jeho výdaj v inej lekárni. Ak lekáreň nevie požadovaný liek v tomto čase vydať, predpis odblokuje.
Blokovaný eRecept sa automaticky odblokuje pri reálnom výdaji lieku.

 
Elektronická zdravotná knižka (EZK)

EZK slúži jednak pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí tam nájdu všetky potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu pacientov, ale aj pre samotných pacientov. Pacient má vďaka EZK informácie o svojom zdravotnom stave online a kedykoľvek k dispozícii. Pacient vstupuje do EZK cez
Národný portál zdravia (NPZ). Zároveň je to webová stránka, obsahujúca aplikácie, ako aj dôveryhodné aktuálne a autorizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a službami spojenými s jej poskytovaním. Každý prístup, pokus o prístup či poskytnutie údajov je v EZK zaznamenané. 

EZK je rozdelená do nasledovných priečinkov: 

a) Osoba - obsahuje identifikačné údaje osoby, ktorej EZK patrí, t. j. základné informácie o pacientovi. 

b) Pacientsky sumár - obsahuje základné život zachraňujúce údaje o pacientovi: 

c) Očkovania - obsahuje údaje o vykonaných očkovaniach pacienta. 

d) Liečba - obsahuje údaje o spôsobe liečby pacienta. 

e) Laboratórne vyšetrenia – v priečinku sa nachádzajú pacientove výsledky laboratórnych vyšetrení. 

f) Vyšetrenia - Priečinok zhromažďuje popisy prípadných zdravotných ťažkostí pacienta, ako aj popisy jeho vyšetrení, stanovenie diagnóz a navrhované liečby. 

g) Recepty - V priečinku sa nachádza zoznam liekov, ktoré lekári pacientovi predpísali. 

h) Voľnopredajné lieky - Priečinok obsahuje pacientove záznamy o liekoch, ktoré užíval. 

i) Doplňujúce informácie - V tomto priečinku sa nachádzajú doplňujúce informácie o pacientovi.

EZK štruktúrovanie zdravotnej dokumentácie

Jedným zo vstupov pre štrukturalizáciu zdravotnej dokumentácie budú polia potrebné pre vyhodnotenie indikačných obmedzení pre

Laboratorné vyšetrenia
indikačných obmedzení pre liečivá a lieky (MZSR a ZP  budú  potrebné štrukturovať schémy indikačných obmedzení)
Prekripčné obmedzenia
Limity, indikačné obmedzenia  zdravotných pomôcok a ŠZM

Zaroveň bude potrebné štrukturovať a predefinovavať popis  preskripčných obmedzení  MZ SR a ZP. V rámci funkcionality chceme zaviesť kontrolu indikačných obmedzení, čím sa zníži riziko sankcionovania od ZP a usporí veľa času na kontrolu a vyhodnotenie indikačných obmedzení.

Pacientsky sumár  

Je súčasťou EZK a obsahuje základné údaje o zdravotnom stave osoby. Pacientsky sumár vzniká automaticky na základe údajov zapisovaných cez elektronické služby NZIS, teda na základe pacientovej zdravotnej dokumentácie. Pacientsky sumár je určený najmä ZPr, ktorí poskytujú pacientovi
zdravotnú starostlivosť. Používajú ho predovšetkým pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a riešení akútnych stavov. Pre prístup k údajom z pacientskeho sumára nie je potrebný súhlas pacienta. V akútnom prípade teda môže ošetrujúci lekár využiť údaje z tohto dokumentu a získať
rýchly prehľad dôležitých informácií o zdravotnom stave pacienta.  
 

eObjednanie  

Funkcia umožňuje realizovanie objednávok na lekárske vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín (DOH), ako aj objednanie sa do poradovníka počas ordinačných hodín. Občan pristupuje k službe prostredníctvom webovej stránky eobjednanie.npz.sk, ktorá umožňuje:   



Vyhľadať lekára podľa názvu ambulancie, mena lekára, odbornosti, prípadne lokality.
Vyhľadať lekárov, ktorí ordinujú aj počas DOH.
Vyhľadať základné informácie o lekároch (poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) na Slovensku (kontaktné údaje, adresa ambulancie).
Získať informácie o publikovaných kalendároch registrovaných lekárov s vyznačenou obsadenosťou, resp. o dostupnosti voľných termínov pre DOH.
Získať informácie o nedostupnosti lekárov (napr. o najbližších plánovaných dovolenkách).
Vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín, tzv. objednávku do poradovníka ambulancie.
Vytvoriť objednávku na presný dátum čas počas DOH (z dostupných voľných termínov publikovaných na portáli).
Upraviť údaje v objednávke.
Vyhľadať informácie o objednávke a stave jej spracovania.
Zrušiť požiadavku na objednanie alebo zrušiť už potvrdenú objednávku. 

 

PZS môže využívať emailové a SMS notifikácie týkajúce sa informácií o objednávkach. 

eVykazovanie

V súčasnosti si PZS eviduje svoje výkony spravidla v IS PZS a na konci mesiaca si väčšina generuje dávku (niektorí môžu mať automatickú funkcionalitu, iní zase nepoužívajú IS PZS ale majú vlastný systém, napr. Excel) pre poisťovne. Každá poisťovňa má svoj špecifický formát, spravidla to je XML.
PZS sa následne musí prihlásiť do elektronickej pobočky príslušnej poisťovne a XML súbor nahrať.

PZS okrem vykazovania pre ZP majú aj povinnosť štatistického vykazovania, kedy musia v pravidelných intervaloch vypĺňať rôzne údaje pre NCZI. Popis údajov sa nachádza v popise TOBE stavu ako aj . Podklady je možné webovej stránke NCZI  odoslať cez rôzne kanály znázornené v procese
nižšie.

 

 
Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_8 Riziko úrovne detailu vykonanej analýzy súčasného stavu údajovej základne a procesov v rezorte zdravotníctva. Detailizácia riešenia môže spôsobiť odhalenie nových dôležitých informácií.

R_9: Hlavným rizikom súčasného stavu architektúry IS je riziko nedostatočnej integrácie IS v rámci rezortu zdravotníctva z pohľadu zdieľania údajov spôsobujúce oneskorenú aktualizáciu údajov a ich zníženú informačnú hodnotu

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.2.2.2. Architektúra informačných systémov

  Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis

Na nasledujúcom diagrame je znázornený aktuálna architektúra NZIS rozdelená do základných modulov.

http://www.nczisk.sk/Web_aplikacia_ISZI/Pages/default.aspx


Základným modulom zabezpečujúcim komunikáciu v rámci, ale aj mimo NZIS je ESB. ESB vrstva zabezpečuje zaručené smerovanie a doručenie
správy na cieľové služby a prispôsobenie formátu správy, ak je to potrebné. Správy prijaté z externého systému sú ukladané do databázy, v ktorej
zostávajú do úspešného doručenia na cieľovú službu. ESB vrstva taktiež zabezpečuje synchrónnu a asynchrónnu komunikáciu s externými
systémami (vypublikovaním jej služieb vzniká Servisné rozhranie pre externé systémy).

ESB vrstva taktiež obsahuje služby, ktoré môžu aplikačné moduly využívať:

1)    Register dostupných služieb

2)    Služby biznis activity monitoringu

3)    Služby biznis rule engine

4)    Služby transformácií správ 



Pre zastrešenie aplikačnej logiky slúži vrstva aplikačných modulov tvorená z nasledujúcich vrstiev:

Businesss Service vrstva - zapuzdruje časť procesu, ktorý číta, vytvára a aktualizuje entity vo viacerých nezávislých funkčných doménach
(využíva store service vrstvu). Nemá vlastné dáta.
Store Service vrstva - zabezpečuje životný cyklus entít a ich vzťahov v rámci danej funkčnej domény. Zabezpečuje prácu s perzistentnou
podobou daných biznis entít.
Agent Service vrstva - zabezpečuje rozhranie na dáta mimo daného modulu. Z iného modulu získava dáta a zabezpečuje ich transformáciu. Do
vnútra modulu poskytuje dáta v podobe, v akej sú pre modul prirodzené. Zabezpečuje vrstvu abstrakcie. V prípade, ak sa rozhrania iných
modulov v budúcnosti zmenia, zmena je lokalizovaná v tomto komponente a nenastáva vo vrstve business service.

Komunikácia medzi Business Service Component, Store a Agent Service Component v rámci aplikačného modulu prebieha priamo, bez
sprostredkovania ESB vrstvy.

Aplikačná architektúra z pohľadu NZIS, NPZ a zdravotných poisťovní je znázornená na obrázku nižšie:

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

 R_10 Riziko vysokej komplexnosti a veľkého scope

R_11 Riziko nefunkčnosti navrhnutého riešenia

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.2.2.3. Technologická architektúra

  Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

 

 



1.  
i.  
ii.  
iii.  

1.  
2.  
3.  

iv.  
1.  
2.  
3.  

2.  
3.  
4.  

Kľúčovú funkcionalitu v rámci technologickej architektúry v rámci riešenia NZIS tvorí sieťová infraštruktúra a jej bloky. Sieťová infraštruktúra je
rozdelená do nasledujúcich subsystémov a blokov. Každý z nich má špecifické vlastnosti a je dedikovaný na plnenie konkrétnych úloh. Bloky tvoriace
technologickú architektúru:

Produkčná sieťová infraštruktúra dátového centra
Modul WAN a internet konektivity s podporou pripojenia na externé prostredie (Internet edge)
Core vrstva sieťového prostredia
Internal

Agregačná vrstva sieťového prostredia
Prístupová vrstva sieťového prostredia
Servisná vrstva

Perimeter
Agregačná vrstva sieťového prostredia
Prístupová vrstva sieťového prostredia
Servisná vrstva

SAN infraštruktúra
Manažmentová sieť DC prostredia
Monitoring a správa sieťovej infraštruktúry

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

 R_12 Infraštruktúra nebude zvládať postupný rast využívania a jej prevádzka bude čoraz nákladnejšia

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.2.2.4. Bezpečnostná architektúra

  Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Bezpečnostná architektúra je realizovaná ako vzájomne úzko prepojený komplexný systém ochrany implementovaný technickými prostriedkami t. j.
dedikovanými bezpečnostnými prostriedkami ako aj prostriedkami tvoriacimi súčasť aplikačných komponentov a infraštruktúry a netechnickými
prostriedkami pre manažment informačnej bezpečnosti.

To umožnilo navrhnúť systém realizujúci ochranu do hĺbky, implementáciu a vynucovanie dodržiavania bezpečnostnej úrovne počas celého
životného cyklu počínajúc už od úvodných fáz vývoja APV komponentov s osobitným dôrazom na ochranu osobných údajov. Architektúra
technických prvkov je navrhnutá tak, aby v kooperácií s ostatnými oblasťami riešenia, ako napr. sieťová a aplikačná architektúra, umožnila stálu
dostupnosť a škálovateľnosť. 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.



Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Bezpečnostná architektúra NZIS je tvorená nasledujúcimi modulmi:

Aplikačná bezpečnosť: Predstavuje  mechanizmy, ktoré sú realizované application-aware prvkami, medzi ktoré patria COTS komponenty
implementujúce aplikačnú logiku (web server, databázy, orchestračný mechanizmus atď.) a novo-vyvinuté aplikačné komponenty. Popisované
mechanizmy sú vynucované, podporované a monitorované bezpečnostnými prvkami ostatných skupín. Cieľom je implementácia
bezpečnostných čŕt do riešenia od začiatku vývoja a snaha využiť bezpečnostné mechanizmy dodávaného SW tretích strán. Kľúčovým
aspektom je integrácia prvkov prinášaných NZIS s K + D konceptom implementovaným v ESZ tak, aby naďalej bola zabezpečená maximálna
ochrana osobných údajov  osobitnej kategórie  predstavujúcich elektronické zdravotné záznamy.
SMIB: Systém manažmentu (riadenia) informačnej bezpečnosti je podľa STN ISO/IEC 27001 časťou celkového systému riadenia, založený na
prístupe k riziku organizácie, ktorého úlohou je zaviesť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, revidovať, udržiavať a zlepšovať informačnú
bezpečnosť. Jedným z najvýznamnejších aktív v rámci eZdravie sú osobné údaje prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na to sa
informačná bezpečnosť stáva nevyhnutnosťou.
Monitorovanie bezpečnosti a reakcia na incidenty: Monitorovanie bezpečnosti je realizované dedikovaným Bezpečnostným dohľadovým centrom
(SOC) zriadeným u Národného operátora eZdravie - NCZI. Ako hlavný technologický komponent pre monitorovanie je použitý SIEM produkt,
umožňujúci centrálne monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti.
Bezpečnostné mechanizmy sieťového prostredia sú v prostredí IS ESZ realizované segmentáciou prostredia do bezpečnostných zón na úrovni
siete s definovanými prestupnými bodmi medzi zónami (tzv. choke points), ktoré riadia medzi-zónovú komunikáciu pomocou vynucovania
definovanej bezpečnostnej politiky, vrátane aktivácie bezpečnostných mechanizmov na non-security zariadeniach a zabezpečenia dodatočnej
ochrany komunikácie, ak je to potrebné. Úlohou bezpečnostných mechanizmov sieťového prostredia je taktiež zabezpečiť vytvorenie
bezpečného komunikačného kanála pre komunikáciu s externými subjektmi - VPN formou vytvorenia centrálnych komponentov na strane IS
ESZ.
Zabezpečenie bezpečnostnej stability prostredia predstavuje mechanizmy zabezpečujúce monitorovanie a vynútenie integrity, verifikáciu stavu
bezpečnosti vzhľadom na definovaný baseline a aktuálne hrozby. Všetky mechanizmy sú aplikované nielen počas prevádzky ESZ, ale aj počas
fáz vývoja riešenia. Výstupy z fáz SLDC (napr. výstup z testovania) predstavujú podklad (baseline) pre kontrolu.
Ochrana pred únikom informácií je riešená aj bezpečnostnými mechanizmami popísanými v ostatných blokoch bezpečnostnej architektúry, ale
vzhľadom na fakt, že jednou z najvážnejších hrozieb je únik MC (mimoriadne citlivých - čo sú osobné údaje osobitnej kategórie  predstavujúcich
elektronické zdravotné záznamy) informácií, ako súčasť bezpečnostnej architektúry je potrebné v rámci ochrany do hĺbky vytvoriť samostatný
nezávislý prvok, ktorý zabezpečuje ochranu pred únikom informácii a ponúkne špecializovaný pohľad na úroveň zabezpečenia.
Zosilnenie ochrany operačných systémov a aplikácií predstavuje dôslednú realizáciu konceptu. Ochrany do hĺbky: Využíva jednak natívne
mechanizmy operačných systémov a aplikácií ako aj aditívne prvky predstavované dedikovanými bezpečnostnými softvérmi, ktoré pridávajú
špecializované funkcionality, ako je napríklad behaviorálna detekcia škodlivého kódu.

 

Dohľadové centrum: riešenie disponuje centrálnym dohľadovým centrom (SIEM / kontrola audit logov).
Konfigurácia riešenia sa po nasadení nemení (konfigurácia RP ADFS, profily PKI, profily CMS, a pod.).
Prístupové práva sú prideľované v súlade s princípom minimálnych právomocí (tzn. nepoužívajú sa účty s právami Administrátor (Windows)
a root (Linux) pre bežnú prevádzku a správu).
Rozdelenie rolí prevádzky a správy IAM infraštruktúry je prispôsobené tak, že dopad bezpečnostného incidentu impersonifikácie ZPr je
potenciálne nebezpečnejší ako výpadok riešenia (kompromis medzi prevádzkou a bezpečnosťou riešenia je realizovaný v prospech bezpečnosti
riešenia).
Fyzická a sieťová bezpečnosť bráni útokom MitM v rámci serverovej infraštruktúry. Pozn.: v rámci sieťovej komunikácii sa používajú
bezpečné protokoly
Osoby zodpovedné za správu a prevádzku IAM nedokážu modifikovať nastavenia sieťovej infraštruktúry (konfigurácia FW, prepínačov
a smerovačov).
V prípade virtualizovaných serverov je operátor hostiteľského servera kritická rola a preto je riešenie nastavené tak, že hostiteľský server sa
nedá konfigurovať vzdialene (analógia s fyzickým prístupom ku serveru).
Prevádzkové a administračné úkony sú vykonávané odlišnými osobami (separácia prevádzky a administrácie).
V procesoch je organizačne zabezpečené, že osoby sa nedokážu vydávať za niekoho iného, napr. ak sa vyžaduje overenie podpisu riaditeľa
prevádzky, vzor podpisu / pečiatky riaditeľa prevádzky je zamestnancom známy.
V rámci infraštruktúry je k dispozícií SMTP server prístupný z vybraných serverov  IAM subsystému, účelom tohto SMTP servera je zasielanie
notifikácií (aplikačné a systémové notifikácie). 
     
Úvodná inštalácia a konfigurácia IAM subsystému prebehla v kontrolovaných podmienkach s ohľadom na bezpečnosť. Presný postup je
súčasťou prevádzkovej dokumentácie, ktorá z tohto pohľadu pokrýva okrem iného:

postupy pri inštalácii aplikačného vybavenia certifikačných autorít,
postupy pri generovaní (opis ceremoniálu) kryptografických kľúčov certifikačných autorít,
záznam / zápis o generovaní kryptografických kľúčov certifikačných autorít, autorizovaný vlastníkmi operátorských kariet,
postupy pri úvodnej konfigurácii APV certifikačných autorít a systému na správu čipových kariet. 

 



Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_13 Riziko súvisiace s rôznorodosťou bezpečnostných štandardov používaných jednotlivými inštitúciami rezortu

R_14Únik osobných a citlivých zdravotných údajov

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.2.3.  Prevádzka

  Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis



Prevádzka NZIS ako celku je zabezpečená aj s ďalšími podpornými systémami NZIS. Jedná sa o tieto systémy:

správa a prevádzka národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS/eZdravie),
správa a prevádzka Call Centra pre NZIS,
správa a prevádzka webového sídla NPZ,
bezpečnosť prevádzky NCZI ako správcu a prevádzkovateľa NZIS.

 

Moduly NZIS sú prevádzkované v rámci lokality - DC Kopčianska v Bratislave a sú budované ako vysokodostupné IS 24/7 s prevádzkou 5/9. NCZI
vybudovalo pre potreby úspešnej prevádzky procesy v zmysle ITIL v3, vrátane zavedenia podporných nástrojov pre správu incidentov, problémov,
zmien a monitoringu vrátane helpdesku a Callcentra prostredníctvom projektu CSM. Ďalej boli nastavené procesy pre release manažment, ktorých
súčasťou je pre každú zmenu vykonanie tzv. security review pred nasadením novej verzie. V praxi ide o posúdenie každej zmeny nezávislým
bezpečnostným tímom až po úroveň zdrojového kódu.

Neoddeliteľnou súčasťou je udržiavanie katalógu služieb a SLA manažment pre NZIS a JRÚZ. Okrem toho NCZI prevádzkuje aj systém ISZI určený
primárne na štatistické účely a zber hlásení PZS . Okrem toho v tomto systéme sú vedené zdravotné registre. 

Systémy sú prevádzkované vlastnými kapacitami NCZI bez možnosti prístupu k L3 na PROD z dôvodu práce s citlivými dátami. Systémy majú
podpísané SLA a sú prevádzkované ako vysoko dostupné riešenie v režime 24x7 s nasledovnými SLA parametrami: 

Dostupnosť systému 95%,
Výpadky  – max 175 hodín ročne pričom max 15 hodín mesačne (súčet časov trvania  incidentov typu A),
dĺžka podpory 36 mesiacov + opcia na ďalších 12 mesiacov.

 

NCZI prevádzkuje okrem produkčného prostredia aj predprodukčné prostredie slúžiace aj ako integračné prostredie. Na tomto prostredí sú testované
všetky pripravované zmeny. NCZI má vybudovaný plnohodnotný prevádzkový tím.

Monitoring ESZ – existujúci monitorovací nástroj je možné použiť len pre čiastkový monitoring infraštruktúry (sieťový, systémový a aplikačný). V
rámci projektu NZIS môžu byť dáta existujúceho monitoringu použité ako zdroj pre centrálny monitoring biznis služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že
súčasný monitorovací nástroj nemožno použiť pre centrálny monitoring biznis služieb, ani ho nie je možné integrovať v rámci procesov riadenia
prevádzky (Event Management), je možné hodnotiť aktuálny stav za nedostatočný.

Zálohovanie ESZ – existujúce zálohovacie riešenie je z pohľadu zálohovacích mechanizmov decentralizované vzhľadom na rôznorodosť platforiem
použitých v riešení. Záložné kópie dát sú vytvárané na niekoľkých úrovniach:

synchrónna replikácia údajov v rámci primárnej lokality
záloha údajov na diskovom systéme v rámci primárnej lokality
záloha dát na pásky v rámci primárnej lokality
presun pások do zabezpečených priestorov mimo primárnu lokalitu

Technológia ukladania záloh na pásky neumožňuje z pohľadu obnovy služieb NZIS dosiahnuť akceptovateľné časy. Presun záložných kópii dát mimo
produkčnú lokalitu sa uskutočňuje neautomatizovaným spôsobom, čo zvyšuje nároky na personálne zabezpečenie a komplikuje pravidelnú
verifikáciu konzistencie dát uložených na záložných kópiách mimo produkčnej lokality a taktiež komplikuje pravidelné testy obnoviteľnosti služieb
NZIS zo záložných kópií uložených mimo produkčnú lokalitu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a absenciu záložnej lokality je možné
hodnotiť aktuálny stav za nedostatočný.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a absenciu: 

metodík riadenia prevádzky,
nastavenia IT procesov,
nasadenia informačných systémov pre podporu prevádzky,
záložnej lokality,
personálneho zabezpečenia prevádzky,

aktuálny prevádzkový stav je možné z pohľadu rozvoja a použitia pre projekt RISEZ  hodnotiť ako nedostatočný.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

 

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 



Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_15 Riziko súvisiace s rôznorodosťou prevádzkových štandardov používaných jednotlivými inštitúciami rezortu

R_16 Zabezpečenie dostupnosti informačných systémov (najmä v prípade rozsiahlych havárií - disaster) nezodpovedá legislatívnym požiadavkám

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.3.   Alternatívne riešenia

3.3.1.  Alternatíva A – „ Zachovanie súčasného stavu"

Súhrnný popis

 

Alternatíva predstavuje pokračovanie súčasného stavu a bežnú prevádzku existujúceho riešenia. Súčasťou bežnej prevádzky je aj realizácia
zmenových požiadaviek financovaných z aktuálne platných zmlúv medzi NCZI a konzorciom dodávateľov. Z väčších úprav je aktuálne plánovaný
redizajn EZK z dôvodu technologického posunu oproti zastaralému dizajnu z roku 2010 ako aj priebežné zlepšenia systému financované z rozpočtu
ako zmenové požiadavky. Súčasné riešenie však nezodpovedá mentálnemu modelu používateľa z pohľadu UI a UX.

Výhody: Nižšie kapitálové výdavky.

Nevýhodou tejto alternatívy je, že sa nerealizujú navrhované zlepšenia a úspory, predovšetkým však ak nebudeme zbierať dáta, nebudeme mať
podklady na automatizáciu vykazovania, online analýzy a vynucovanie štandardov pre poskytovanie efektívnej a bezpečnej ZS. Bez kvalitných údajov
nie je možné robiť kvalifikované rozhodnutia na taktickej a strategickej úrovni.Priestor pre sumárny , nepovinná informácia.obrázok / graf / diagram



Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

3.3.2.  Alternatíva B – „ "Rozšírenie eZdravia realizuje poisťovňa svojpomocne

Súhrnný popis



Už v súčasnosti majú poisťovne svoje portály (online pobočka, ePobočka atď.), kde je možné:

pozrieť si preplatené výkony, tzv. Účet poistenca,
informovať sa o prevenčných programoch,
Pozrieť si prehľad predpísaných liekov,
základná diagnostika (napríklad základný Symptom checker od Unionu),
pozrieť údaje z Účtu poistenca aj za rodinných príslušníkov (deti).

Táto alternatíva predpokladá rozširovanie elektronických služieb poisťovne aj o aktívnu komunikáciu s poistencom za účelom lepšej preventívnej
starostlivosti o poistencov, lepšieho manažmentu poskytovateľov a notifikácii pacientov.

Výhodou tejto alternatívy sú v budúcnosti (cca o 5 rokov) očakávané nižšie náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s realizáciou
, pričom je predpokladom, že v z dlhodobého hľadiska bude prevenciaprevencie. Rozvoj služieb navyše je financovaný zdravotnými poisťovňami

realizovaná. Naopak nevýhodou sú vyššie celkové náklady (keďže riešenie bude budované viac krát, pre každú poisťovňu osobitne) a tiež nie je
možné určiť v akom dlhom časovom horizonte budú implementované. Nevýhodou tiež je, že nebudú implementované biznis služby, ktoré ďalej
zefektívňujú poskytovanie služieb v zdravotníctve a integrácie na zdravotné inštitúcie ako ŠUKL, ÚVZ SR, ÚDZS či NTS.

Hlavnou  riešenia je nerozšírenie štruktúr o chýbajúcu zdravotnú dokumentáciu resp. údaje v existujúcej a následne nevyužitienevýhodou
anonymizovaných údajov pre riadenie zdravotných politík a zdravotného stavu obyvateľstva či využitie týchto údajov pre výskumné účely. V prípade
poisťovní nemôžme hovoriť o národných údajoch nakoľko poisťovne evidujú údaje len za svoj poistný kmeň a  musela by sa integrovať na veľké
množstvo IS PZS. Ďalej pri zmene poisťovne nie je legislatívna povinnosť tieto údaje preniesť do ďalšej poisťovne. Najzásadnejšou nevýhodou je
však skutočnosť, že ak akúkoľvek časť dát o zdraví občanov spravoval súkromný subjekt viedlo to k nedôvere, odmietnutiu a v konečnom dôsledku
k neúspešným projektom eZdravie (napr. ČR IZIP). Poisťovne nedokážu samostatne vyriešiť prepojenie vykazovaných zdravotných výkonov so
zdravotnou dokumentáciou , ako aj fakt, že tieto výkony sú dostupné s 2 až 3 mesačným oneskorením. Túto alternatívu z uvedených dôvodov
neodporúčame implementovať.

Poisťovne by mohli teda realizovať nad rámec uvažovaného projektu:

manažment kapacity PZS (objednávanie sa na výkony, manazment čakacích listín)
publikáciu kvality,
niektoré elektronické notifikácie,
objednávanie a priraďovanie pacientov na prevenčné programy podľa podmienok zdravotných poisťovní.

.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

3.3.3.  Alternatíva C – „ "Rozšírenie eZdravia prostredníctvom centrálnej platformy NZIS

Súhrnný popis

 



V tejto alternatíve sa jedná o rozšírenie systému eZdravie o nasledovné funkcie a služby:

Rozšírenie EZK a domény eVyšetrenie o štruktúrované údaje, číselníky, ďalšie atribúty a ošetrovateľské záznamy, Zápis fyzikálnych veličín do
EZK priamo pacientom.
eVykazovanie, t.j. vykazovanie výkonov spojených priamo s zdravotnou dokumentáciou.
ePrevencia vrátane notifikovania a tvorby obsahu.
Integrácia, komunikačná platforma, ktorá predstavuje vytvorenie frontendov a príslušného API.

Jednotlivé funkcionality sú detailne popísané v návrhu budúceho stavu.

Táto alternatíva rozvíja a ďalej zhodnocuje existujúce komponenty systému eZdravie. Jej výhodou je práve filozofia centrálneho riešenia a štátu ako
garanta zdravotníckych informácii.

Nevýhodou riešenia sú náklady a riziká spojené s implementáciou, predovšetkým rezistencia lekárov k zmenám.

Výhody tohto riešenia sú:

Rozvoj a udržateľnosť a zhodnotenie súčasnej koncepcie eZdravia, využitie skúseností a zlepšenie riešenia.
Rozšírené centrálne riešenie podporí výrazne eliminovať duplicitné aktivity a zber údajov.
Riešenie podporí zber a zdieľanie väčšieho objemu dát a zapojenie viac aktérov v procese prevencie, diagnostiky, liečby a následnej ZS.
Centrálne riešenie zabezpečí lepšiu kvalitu a neduplikovanie údajov a funkcionalít ako aj lepšiu aplikáciu princípu jeden krát a dosť.
Ako jediná alternatíva umožňuje realizovať funkcionalitu eVykazovania, t.j. spojenia výkonov so zdravotnou dokumentáciou v centrálnom
systéme (ZP však nebudú mať prístup k samotnej zdravotnej dokumentácii).

Táto alternatíva má najväčšie náklady, ale prináša aj najviac benefitov, predovšetkým má však potenciál výrazne zvýšiť kvalitu údajov a tým pádom
aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v pomerne krátkom rámci priniesť moderné služby nielen do ambulancií ale aj priamo do domu
pacienta. Alternatívu odporúčame implementovať.

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

3.4. Porovnanie alternatív

3.4.1.  Multikriteriálna analýza

Uplatnené kritériá vychádzajú z motivácie aktérov, viď tabuľku nižšie:

 

Kritérium Zdôvodnenie kritéria Lekár Pacient Poisťovňa Tretie
strany

Zlepšenie informovania v
oblasti verejného zdravia

Zabezpečiť technické, legislatívne a organizačné zmeny tak, aby výkony zdravotnej starostlivosti
boli zapisované centrálne spolu s zdravotnou   dokumentáciou. Ak poskytneme pacientovi viac
informácii, bude môcť robiť   kvalifikovanejšie rozhodnutia, zároveň sa zvýši spokojnosť pacienta  
a nepriamo aj efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti.

X X X X

Úspora času spracovania
výkazov do poisťovne a
NCZI

Prostredníctvom aplikovania princípu 1x a dosť sa zabezpečí automatizácia štatistických výkazov
a ušetrí to čas vykazovania do poisťovní.

X    

Odstránenie nesúlad medzi
zdravotnou dokumentáciou
a vykázanou zdravotnou
starostlivosťou

Zabezpečiť technické, legislatívne a organizačné zmeny tak, aby výkony zdravotnej starostlivosti
boli zapisované centrálne spolu so zdravotnou   dokumentáciou, čim sa odbúra 20% rozdielnosť
medzi ZD a výkazom   poskytnutia ZS.

(20% rozdiel medzi výkazom výkonov a zdravotnou dokumentáciou predstavuje odhad štatistikov
)NCZI o rozdieloch spôsobených iným použitím a účelom údajov

X X X  

Úspora času vykazovania
štatistických   výkazov a
hlásení

Zabezpečiť technické, legislatívne a organizačné zmeny tak, aby výkony zdravotnej starostlivosti
boli zapisované centrálne spolu so zdravotnou   dokumentáciou.

X   X

Zlepšenie dodržiavania
liečebného plánu
a zvýšenie účasti na
prevenčných programoch .

Ak poskytneme pacientovi viac informácii, bude mať prehľad o svojom liečebnom pláne, bude
môcť   robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia, zároveň sa zvýši spokojnosť pacienta a nepriamo aj
efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti.

X X X  



Rozšírenie eZK o ďalšie
relevantné zdravotné údaje

Vytvorenie technických predpokladov na centrálnu realizáciu služieb eNotifikovanie,
eVykazovanie, ePrevencia a eKonzultovanie spolu s prístupom cez portál a mobilnú aplikáciu

X X X X

 

Kritérium

   

   

Alternatíva
A

   

   

Spôsob dosiahnutia

   

Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia Nie  

Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a
NCZI

Nie  

Nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou
a vykázanou zdravotnou starostlivosťou

Nie  

Úspora času vykazovania štatistických výkazov a
hlásení

Nie  

Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie
účasti na prevenčných programoch .

Čiastočne
  áno

Prostredníctvom rozšírenia služieb zdravotných poisťovní, pre ktoré sa zvýši
motivácia realizovať prevenciu pre svojich poistencov

 

Rozšírenie EZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje Nie  

   

Kritérium

   

   

Alternatíva
B

   

   

Spôsob dosiahnutia

   

Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia Nie  

Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a
NCZI

Čiastočne Vývojom a Zmenami súčasného procesu vykazovania

Nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou
a vykázanou zdravotnou starostlivosťou

Nie Zdravotná poisťovňa nemá univerzálny prístup k zdravotnej dokumentácií

Úspora času vykazovania štatistických výkazov a
hlásení

Nie Nie je predmetom záujmu ZP

Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie
účasti na prevenčných programoch .

Čiastočne ZP bude realizovať prevenčné programy vo svojej réžii

Rozšírenie EZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje Nie Zdravotná poisťovňa nemá univerzálny prístup k zdravotnej dokumentácií

   

Kritérium

   

   

Alternatíva
C

   

   

Spôsob dosiahnutia

   

Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia Áno Rozšírenie bázy údajov a zlepšenie dátovej kvality. Implementácia modulov
ePrevencia, eVyšetrenie a eVykazovanie.



Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a
NCZI

Áno Rozšírením zdravotných záznamov o potrebné atribúty a dohodou
s poisťovňami

Nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou
a vykázanou zdravotnou starostlivosťou

Áno Vykazovaním výkonov priamo v zdravotnej dokumentácii

Úspora času vykazovania štatistických výkazov a
hlásení

Áno Automatizáciou tvorby reportov z budúcej bázy údajov EZK

Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie
účasti na prevenčných programoch.

Áno Modul ePrevencia bude automaticky notifikovať ľudí k účasti na prevencii

Rozšírenie EZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje Áno Impementácia zmien a dorobenie nových dátových štruktúr NZIS

Preferovaný a minimalistický variant

Preferovaným variantom je implementácia riešenia podľa popisu v alternatíve C.  predstavuje nasledovnú modifikáciu alternatívyMinimalistický variant
C:

nemení sa súčasný stav v oblasti vykazovania výkonov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poisťovniam, t.j. lekári aj naďalej budú
posielať výkazy v nezmenenom stave,
biznis funkcionalita eVykazovanie je implementovaná iba čiastočne a zahŕňa iba funkcionalitu, ktorá sa týka výkazov štatistického zisťovania,
z pohľadu lekára sa budú do systému eZdravie zadávať výkony, čoho benefitom bude automatizácia, resp. zrušenie výkazov štatistického
zisťovania, nemení sa však proces vykazovania zdravotníckych výkonov do zdravotných poisťovní.

Výhody

nižšie náklady na implementáciu,
nižšie riziko vyplývajúce z rezistencie k zmenám, keďže sa nemenia procesy nahlasovania výkonov poisťovniam.

Nevýhody

lekár nebude motivovaný tým, že údaje, ktoré do eZdravia nebudú zapísané, nebudú ani preplatené. Zároveň v preferovanej variente tieto
údaje posudzuje aj revízny lekár, čo tiež samo o sebe zvyšuje motiváciu lekára zapísať kvalitné údaje.
nie je uplatnený princíp 1x a dosť, tie isté údaje sa musia zadávať viac krát,
lekárom sa neušetri čas pri vykazovaní ZP   t.j. 20  minút  na prihlásenie,  kontrolu, podpísanie  a odoslanie dávok do jednej až  3  ZP.
poisťovne musia naďalej udržiavať svoje systémy na príjem údajov od PZS,
budú vznikať rozdiely medzi údajmi v eZdravie a údajmi v ZP, alebo bude potrebné zaviesť nad týmito údajmi rekonciliačný proces,
zhoršená báza údajov pre revízneho lekára (na rozdiel od preferovaného variantu).

Z pohľadu nákladov sú náklady na implementáciu eVykazovania polovičné (keďže netreba zásadne meniť procesy a toky údajov v rámci systému ako
aj medzi inštitúciami), avšak ešte výraznejšie sa efekt prejaví na nerealizovaných prínosoch. Porovnanie preferovanej a minimalistickej alternatívy sa
nachádza v ekonomickej analýze.

3.5.   Popis budúceho stavu

3.5.1.  Legislatíva

  Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis



Navrhované zmeny v legislatíve majú zrýchliť a zefektívniť a skvalitniť vybrané procesy rezortu zdravotníctva. Zmeny vyplývajú z potreby skvalitnenia
údajov a zvýšenia aktuálnosti údajových základní pre tieto procesy. Vykonané úpravy budú mať dopad na kvalitnejšie poskytovanie služieb v rezorte
zdravotníctva.

Zmenami v legislatíve je potrebné:

zmena usmernenia vo vykazovaní, resp. zautomatizovaní vykazovania od PZS do ZP,
zmena usmernenia v nadväznosti na zdravotnícke štandardy vydané Ministerstvom zdravotníctva SR,
zmena kvôli automatickému nahrávaniu údajov do ISZI,
zmena kvôli zavedeniu mobilného/alternatívneho autentifikátora.

Hlavným dôvodom pre zavedenia mobilného/alternatívneho autentifikátora, ktorý by umožnil v prostredí IS eZdravie:

•             Bezpečnú identifikáciu a autentifikáciu osoby (občana/pacienta) pri prístupe k elektronickým službám eZdravia s možnosťou využitia aj pre
iné portály, resp. elektronické služby (najmä zdravotnícke, poisťovne alebo iné súvisiace....),

•             Autorizáciu úkonov osoby (občana/pacienta) v prostredí eZdravie jednoznačným spôsobom,

•             Prístup k elektronickým službám v rámci eZdravie z prostredia OS mobilných zariadení – smart telefónov a tabletov

•             Prístup k elektronickým službám v rámci eZdravie aj pre občanov tretích krajín alebo občanov SR bez trvalého pobytu na území SR, ktorým
nemôže byť vydaný primárny autentifikátor - eID alebo eDoPP.

Predmetné zmeny legislatívy sa týkajú zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a príslušných vykonávacích
vyhlášok. Ostatné zákonné normy v rámci rezortu zdravotníctva, ktoré upravujú agendu rôznych inštitúcií a ich povinnosti týkajúce sa údajov, vedenia
zoznamov a registrov (ako napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a pod.) budú vyžadovať tiež zmeny.

Všetky relevantné zmeny legislatívy zabezpečia nevyhnutnú podporu pre naplnenie cieľov tejto štúdie uskutočniteľnosti.

Analýza a presný návrh znenia legislatívnych opatrení bude súčasťou samostatnej podaktivity projektu. 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

 

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a príslušných vykonávacích vyhlášok

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej   starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Zákon č. 156/2018 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a362/2011
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe
Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/


Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_2 Riziko nedodržiavania legislatívou definovaných lehôt na poskytovanie údajov do národných registrov a lehôt na vybavenie agendy dotknutých
organizácií v rezorte zdravotníctva.

R_3 Legislatívny proces prípravy právnych predpisov sa predĺži, návrhy právnych predpisov nebudú schválené Národnou radou Slovenskej
republiky.

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.5.2.  Architektúra

3.5.2.1. Biznis architektúra

  Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis

Táto časť štúdie popisuje v nasledujúcej časti nasledovné oblasti:

eVyšetrenie
eVykazovanie
ePrevencie
Rozšírenie EZK
API (mobilná)
Rozšírenie štandardov (komunikačné a dátové)
Integrácie

 



3.5.3. eVyšetrenie

 

 

Rozšírením existujúcej domény evysetrenie o nové štruktúry sa umožní zápis väčšieho množstva atribútov a zvýšenie kvality údajov eZdravie.
Rozšíria sa štruktúry v rámci vybraných klinických správ. Umožní sa zapisovať do eZdravie ošetrovateľským ZPr (zápis a zber údajov
ošetrovateľskej dokumentácie). Zlepší sa kvality liečebného procesu zapisovaním nových fyzikálnych a fyziologických dát a doporučení lekára.
Nové štruktúry znížia administratívnu náročnosť štatistických zisťovaní v zdravotníctve pre ZPr.

 

Analýzou v rámci projektovej fázy sa vyberú najčastejšie používané klinické správy (z hľadiska frekvencie) a budú sa do EZK pridávať atribúty tak,
aby bola správa podľa možností čo najviac štruktúrovaná. Pri tejto analýze sa bude prihliadať na user exprience ako aj na to, aby celková
administratívna záťaž lekára nestúpala, ale klesla.

3.5.3.1. Zápis a Zber údajov ošetrovateľskej dokumentácie
Ošetrovateľská dokumentácia nie je v súčasnosti zapisovaná do eZdravia. Cieľom projektu je vytvoriť v eZdravie štruktúry pre zápis
ošetrovateľskej dokumentácie v rozsahu usmernenia MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie a vytvoriť nové služby pre ich zápis a čítanie.

Ošetrovateľskú dokumentáciu by do eZdravia zapisovala ošetrujúca sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky asistent v zdravotníckom
zariadení, v dome ošetrovateľskej starostlivosti, v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo v zariadeniach poskytujúcich sociálne
služby.

Dokumenty, ktoré sú navrhované na zapisovanie do eZdravia:
záznam vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby (rôzne typy podľa druhu pracoviska),
záznamy priebežnej ošetrovateľskej dokumentácie,
dekurz zapisovaný v chronologickej postupnosti, obsahujúci,

zápis o vykonanom výkone,
zápis o zmene zdravotného stavu, potrebách a problémoch osoby,

ošetrovateľská prepúšťacia správa.

Zoznam zapisovanej dokumentácie a rozsah jej štruktúrovania bude predmetom následnej analýzy. Pre zápis dokumentov budú použité číselníky
ako sú číselník sesterských diagnóz, zoznam zdravotných výkonov, prípadne sa zavedú nové číselníky, štruktúry dát, prípadne nové postupy
(napr.  klasifikácia ošetrovateľských diagnóz NANDA).

Ošetrovateľskú dokumentáciu zapíše ošetrovateľský pracovník do eZdravia prostredníctvom IS PZS, portálu alebo mobilnej platformy. Súčasťou
zápisov v dekurze budú aj výkony podľa príslušného číselníka výkonov. Postup vykazovania výkonov je uvedený v rámci modulu eVykazovanie.
V prípade, ak sa nejedná o sestru s odbornou spôsobilosťou, môže dokumentáciu z vykonaného ošetrenia zapísať v mene pacienta. Takáto
dokumentácia nebude zdravotnou dokumentáciou a bude iba informatívneho charakteru.

3.5.3.2. Zápis a Zber údajov pre štatistické vykazovanie, hlásenia zdravotného stavu a hlásenia pre národné

zdravotné registre

V rámci modulu eVyšetrenia sa vytvoria nové štruktúry v rámci  elektronizovaných klinických správ pre zápis nových klinických údajov a ďalších
doplnkových informácií. Špecifikácia týchto údajov bude predmetom odbornej analýzy, tak aby výsledkom bolo ušetrenia času lekárov
a zdravotníckych pracovníkov a súčasne zníženie ich administratívnej záťaže vypĺňaním štatistických výkazov. Nové dátové štruktúry umožnia
automatizáciu tvorby vybraných štatistických výkazov na základe údajov získaných priamo z eZdravia. Tým sa odbúra povinnosť zasielania
štatistických výkazov na NCZI a zabezpečí sa ich online dostupnosť. Potreba kontroly jednotlivých výstupov zostane zachovaná. V prípade  
hlásení zdravotného stavu a hlásení pre národné zdravotné registre sa vytvorí služba, poskytujúca IS ZI možnosť predvyplnenia vybraných polí
v hlásení na základe údajov z eZdravia. Tým sa skráti čas ich vyplnenia a pre ZPr zostane povinnosť predvyplnené časti skontrolovať, doplniť
chýbajúce informácie a hlásenie odoslať.



Príklad:

Ročný výkaz o činnosti   ambulancie (č. A (MZ SR) 1 - 01)

Štatistické jednotky   uvádzajú nasledovné údaje:

- identifikačné údaje   spravodajskej jednotky,

- počet návštev pacienta   v ambulancii (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov),

- počet návštev lekára   u pacienta (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov),

- počet návštev sestry   u pacienta (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov),

- počet preventívnych   prehliadok (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov).

- počet vyšetrených osôb   ohrozených násilím s fyzickými indikátormi (rozdelené na mužov   a ženy a vekové skupiny 19 – 64 a 65+),

- počet vyšetrených osôb   ohrozených násilím s psychickými indikátormi (rozdelené na mužov a ženy   a vekové skupiny 19 – 64 a 65+),

- počet vyšetrených osôb   ohrozených násilím s fyzickými aj psychickými indikátormi (rozdelené na   mužov a ženy a vekové skupiny 19 – 64
a 65+).

 

V NZIS sa nachádzajú   nasledovné údaje:

- typ ambulancie, ktorú   pacient navštívil,

- počet návštev   v ambulancii,

- vek a pohlavie   pacienta.

Nasledovné údaje bude   potrebné doplniť alebo viac štruktúrovať alebo odvodiť:

- evidencia návštev   lekára/sestry u pacienta napr. cez odvedenie počtu náštev na základe   zápisov do EZK pacientom a doplnením evidencie
návštev sestry alebo   lekár u pacienta,

- evidencia preventívnych   prehliadok napr. cez definovanie množiny ID zdravotného výkonu,

- evidencia osôb   s podozrením na ohrozenie násilím napr. doplnia sa nové atribúty do   záznamu z vyšetrenia, ktorým ZPr priradí hodnotu
TRUE/FALSE.

 

3.5.3.2. Zápis a Zber fyzikálnych a fyziologických veličín

Rozšírením modulu eVyšetrenia o funkciu zberu fyzikálnych a fyziologických veličín a o nové súvisiace štruktúry sa umožní občanom, lekárom,
ošetrovateľom a lekárnikom zápis vybraných fyzikálnych a fyziologických veličín ako sú tlak krvi, srdcový tep, hodnota cukru v krvi, teplota a pod. (v
jasne štruktúrovanej forme), prípadne ďalších doplňujúcich údajov (vo forme voľného textu) do eZdravia a  - vizualizácianásledne aj zobrazovanie
zapísaných veličín (vo forme tabuliek alebo grafov). Tým sa umožní všetkým spomínaným aktérom sledovať stav vybraných zdravotných parametrov
občana a ich vývoj v čase. Získané informácie poskytnú pacientovi ale najmä ošetrujúcemu lekárovi lepší prehľad o stave a vývoji zdravotného stavu
pacienta. Zároveň v anonymizovanej forme poskytnú nové štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva.

Zapisovať a zobrazovať fyzikálne a fyziologické veličiny bude môcť občan, lekár, lekárnik a ošetrovateľ prostredníctvom portálu alebo mobilnej
aplikácie, . Lekár a lekárnik by mohli zapisovať dáta aj prostredníctvom svojho IS PZS alebo lekárnického IS v prípadev prípade že bude vytvorená
zabezpečenia integrácie nových služieb zo strany dodávateľov IS. Zapísať hodnotu do portálu alebo mobilnej aplikácie  manuálne alebomôžu
automaticky zápisom z medicínskeho prístroja cez vytvorené rozhranie.

3.5.3.3. Zber fyzikálnych a fyziologických veličín občanom

Cieľom vytvorenia novej funkcionality je viac zaangažovať občana do starostlivosti o svoje zdravie. Motiváciou pre zápis hodnôt rôznych fyzikálnych
a fyziologických veličín bude sledovanie svojho zdravotného stavu z dôvodu prevencie ako aj pre potreby liečebného procesu, kde lekár odporučí
pacientovi sledovať ním požadované hodnoty. To sa týka najmä dlhodobo sledovaných pacientov.



Prostredníctvom  bude môcť občan zapisovať získané údaje do eZdravia. Zapisovanie bude možné manuálne alebo automaticky cezportálu
vytvorené API, prostredníctvom ktorého sa zapíšu údaje z pripojeného medicínskeho prístroja (napr. tlakomer) alebo z aplikácie tretích strán
zbierajúcej údaje (napr. portál ). Doplňujúcou službou bude nastavenie notifikácií na pripomenutie zmerania a zapísania vybranýchStrava.com
zdravotných parametrov (služba modulu ePrevencia). Namerané údaje si bude môcť občan zobraziť vo forme tabuľky alebo grafu. Súčasťou môže
byť porovnanie voči štandardným hodnotám. Inšpiráciou sú štandardné portály na zobrazovanie fyzikálnych údajov (Garmin, Strava atď.). Občan si
bude môcť zapisovať aj rôzne doplňujúce údaje (vo forme voľného textu).

Autentifikácia v prípade medicínskych prístrojov záleži od zvoleného protokolu a schopností prístroja. Prístroj bude buď spárovaný na príslušný čas s
pacientom, alebo sa do prístroja nejakým spôsobom nahrajú autentifikačné údaje pacienta.

Alternatívou je vytvorenie frontendu, ktorý bude obsahovať rovnaké funkcie ako portál. Pre zápis bude potrebné vykonať spárovanie mobilného
zariadenia s účtom v EZK. Súčasťou frontendu bude vytvorené API, prostredníctvom ktorého sa budú môcť pripájať medicínske prístroje (napr.
tlakomer), fitness trackers alebo aplikácie tretích strán zbierajúce údaje (napr. Strava) a zaznamenávať namerané údaje do frontend.

Všetky hodnoty zapísané do eZdravia občanom budú oddelené od údajov zapísaných zdravotníckymi pracovníkmi a v prípade ich zobrazenia budú
viditeľne označené.

3.5.3.4. Zber fyzikálnych a fyziologických veličín lekárom

Lekár v rámci sledovania pacienta (napr. kardiologickí pacienti, diabetickí pacienti, pooperačné stavy a pod.) potrebuje informácie o vývoji
jeho zdravotného stavu. Využitím služby zápisu fyzikálnej a fyziologickej veličiny bude môcť tieto údaje zapisovať do eZdravia, porovnávať
s predchádzajúcimi údajmi a sledovať tak trendy vývoja.

Lekár v rámci vyšetrenia pacienta v zdravotníckom zariadení zmeria vybranú veličinu (napr. zmeria tlak krvi tlakomerom). Získanú hodnotu zapíše
cez portál alebo prostredníctvom svojho IS PZS do eZdravia. Prostredníctvom portálu alebo IS PZP bude môcť lekár zobraziť sledovanú fyzikálnu
alebo fyziologickú veličinu na základe identifikácie pacienta, zadania typu veličiny a výberu časového obdobia.

3.5.3.5. Zber fyzikálnych a fyziologických veličín v rámci ošetrovateľskej starostlivosti

V rámci poskytovania ošetrovateľských služieb budú môcť sestry na žiadosť pacienta alebo na doporučenie lekára zapisovať hodnoty vybraných
fyzikálnych a fyziologických veličín do eZdravia prostredníctvom portálu prípadne mobilnej aplikácie. Portál/ frontend umožní sestrám zápis
nameraných hodnôt a taktiež ich zobrazenie za účelom sledovania vývoja zdravotného stavu osoby v ošetrovateľskej starostlivosti. Údaje zapísané
zdravotníckym pracovníkom budú zároveň dôveryhodným zdrojom aj pre ošetrujúceho lekára. Alternatívny mobilný prístup pre ADOS sestry
(identifikácia, autentizácia a autorizácia) je riešený v rámci štúdie uskutočniteľnosti Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D).

3.5.3.6. Zber fyzikálnych veličín lekárnikom

Niektoré lekárne poskytujú v súčasnosti svojim zákazníkom služby ako je napr. meranie tlaku tlakomerom. Pomocou vytvorenej funkcie umožníme
lekárnikom prostredníctvom portálu alebo ich lekárnického IS zapísať namerané hodnoty do eZdravia.

Vykazovanie DRG

Systém bude poskytovať funkcionalitu dávky nemocnic pre DRG (napríklad dávku vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti 274N).

3.5.4. Rozšírenie EZK

Obsahom navrhovaného rozšírenia môžu byť vzhľadom na existujúcu štruktúru eZdravia a napríklad nasledovné dáta alebo služby (detailne budú
stanované v rámci fázy analýza budúceho projektu):

Definovanie smerníkov na obrazové záznamy

Služba umožní kompletne elektronicky realizovať životný cyklus vyšetrení (napr. vyšetrenie CT, MR a pod.) doplnením smerníka na obrazové
záznamy. To znamená, že lekár, ktorý požiadal o vyšetrenie pacienta na vybranom zobrazovacom zariadení, bude mať prístup nielen k popisu zo
zobrazovacieho vyšetrenia (záznam zo zobrazovacieho vyšetrenia) . Prepojením smerníkov naale aj k smerníkom na obrazové záznamy z vyšetrenia
obrazové záznamy s popisom vyšetrenia/ nálezu lekári získajú komplexnú informáciu o realizovanom vyšetrení. Smerník neobsahuje samotné
obrazové údaje, tieto sa nachádzajú v systémoch tretích strán.

http://Strava.com


Smerník je URI, ktoré definuje konkrétne umiestnenie súboru v zdrojovom PACS systéme PZS, u ktorého bolo vyšetrenie vykonané. Služba na
. Okrem umiestnenia súboru môžu byť súčasťou sprievodnýchvyhľadanie, vytvorenie ale aj celý životný cyklus smerníka môže byť súčasťou IS PZS

údajov aj ďalšie atribúty, napríklad výsledky analýzy. Následné zobrazenie obrazových záznamov z externých PACS systémov pre lekára bude
závisieť od integrácie jeho IS PZS s tretími stranami (PACS systémy jednotlivých PZS, alebo externé siete napr. Tatramed).

Smerník môže byť súčasťou Záznamu zo zobrazovacieho vyšetrenia alebo Záznamu z odborného vyšetrenia (v prípade ak záver zo zobrazovacieho
vyšetrenia je jeho súčasťou).

Vytvorením prehľadu o realizovaných PACS vyšetreniach a prístupu k samotným obrazovým záznamom sa zabraní duplicitným vyšetreniam, ušetria
 Zároveň bude možné sledovať frekvenciu najmä RTG vyšetrení a tým monitorovať dávkysa finančné zdroje v zdravotníctve ako aj čas lekára.

ožiarenia o vybraných pacientov.

Správa prístupov pre rodičov k záznamom ich detí

Na základe existujúcich vzťahov rodič-dieťa z RFO v JRUZ bude možné pre zákonných zástupcov / rodičov  k zdravotnýmštandardne pristupovať
údajom dieťaťa v EZK. Funkcia bude poskytnutá automaticky a občan po prihlásení do EZK cez NPZ bude mať na výber prístup do svojej EZK alebo
EZK svojich detí (podľa existujúcich vzťahov v RFO) v prípade ak obaja rodičia potvrdia dajú súhlas na prístup rodičov k zdravotnej dokumentácii.
Zároveň bude možné nastaviť pre zákonného zástupcu zasielanie notifikácií z EZK dieťaťa.

V prípade ak sa naplnia legislatívne dôvody (napr. súdne rozhodnutie), bude možné tento prístup pre zákonných zástupcov vypnúť.

Liečebný plán

Cieľom vytvorenia služby pre zapisovanie liečebného plánu je lepšie dodržiavanie liečebného plánu zo strany pacienta a jeho sledovanie zo strany
lekára.

Liečebný plán bude štruktúra v EZK zobrazovaná na portáli a v IS PZS, kde lekár bude môcť zapísať všetky inštrukcie pre pacienta, napr. vytvoriť
liečebný plán vrátane nastavenia medikácie, nastaviť životosprávu, zadať pokyny na zaznamenávanie hodnôt vybraných fyzikálnych a fyziologických
veličín ako sú váha, krvný tlak, hladina cukru v krvi a podobne a frekvenciu merania, nastaviť ich cieľové hodnoty. Z dôvodu jednoduchosti pre lekára
sa predpokladá, že plán bude čiastočne štruktúrovaný a vo forme textového poľa. Pri doporučení lekára zapisovať  vybrané údaje sa bude jednať o
kombináciu štruktúrovanej časti, booleanov a voľného text, kde uvedie čo, akým spôsobom a v akej frekvencii vykonávať. Napríklad každý deň

 Zároveň môže po dohode s pacientom nastaviť zasielanie notifikácií prostredníctvom modulu ePrevencia. Okremdoobeda zmerať a zapísať tlak krvi.
zaznačenia príznaku zasielania notifikácií lekár nastaví aj čas a frekvenciu zasielania notifikácií.

Štruktúra bude vytvorená v aj prípade zápisu hraničných hodnôt fyzikálnych a fyziologických veličín, pre ktoré si lekár bude môcť nastaviť zasielanie
upozornení v prípade ich prekročenia (upozornenia si môže nastaviť aj pacient vrátane nastavenia upozornení pre lekára). Systém bude navrhovaný
s ohľadom na UX, t.j napríklad systém bude lekárovi v prípade známej a častej diagnózy poskytovať predvyplnený plán aj s fyzikálnymi a
fyziologickými veličinami, ktoré si má pacient merať (aj s definovanými hraničnými hodnotami). Pacient zároveň bude dostávať :

upozornenia, resp. notifikácie ak v danom časovom úseku nevyplní požadované fyzikálne veličiny
upozornenia na potrebu vykonať úkon uvedený v liečebnom pláne, upozornenia na užitie lieku, pričom upozornenia môžu byť realizované
personifikované upozornenia na základe zmien fyziologických hodnôt a zdravotnej dokumentácie (upozornenie budú generované na základe
kombinácie anamnézy, fyziologických parametrov a fyzikálnych veličín)

3.5.5. eVykazovanie

Vykazovanie zdravotných výkonov

Lekár v súčasnosti vedie zoznam realizovaných výkonov v súvislosti s poskytnutím ZS v IS PZS. Z pohľadu aktuálnej verzie eZdravia tento údaj nie
je previazaný so zdravotníckou dokumentáciou v EZK a ani inak evidovaný. Po ukončení  kalendárneho mesiaca lekár posiela sumár výkonov do
svojich zmluvných poisťovní vo forme štruktúrovaných dávok podľa rozhrania UDZS. Na základe týchto údajov následne prebieha finančné
zúčtovanie medzi PZS a ZP. Nepriamym dôsledkom neprepojenia údajov je rozdiel medzi výkonmi a samotnou zdravotnou dokumentáciou, pričom
tento nesúlad je približne v 20 percent prípadoch. Zároveň je však potrebné poznamenať, že výkony pre zúčtovanie ZS popisujú iba časť aktivít a nie
sú a zrejme ani nikdy nebudú na 100 percent verným obrazom klinickej dokumentácie. Môžu byť k dokumentácii pripojené a uložené v EZKO.

Cieľom je vytvorenie jedného zdroja pravdy, ktorým bude eZdravie. Lekár zaznamená realizovaný zdravotnícky výkon do EZK pacienta. Každý
zapísaný výkon bude mať väzbu na zdravotný záznam v eZdraví. Zapísané výkony budú následne zdrojom pre štatistické vykazovanie a podkladom
pre finančné zúčtovanie PZP zo ZP. Očakávaným efektom je odbremenenie lekára/PZS (alebo administratívneho pracovníka PZS) od
administratívnej záťaže. ZP a iné oprávnené subjekty získajú požadované údaje priamo z eZdravia. Benefitom bude rýchla dostupnosť údajov,
vysoká konzistencia údajov v dopyte/query a EZK. Tým sa zjednoduší spracovanie údajov aj na strane konzumenta dát. Cieľom je zabezpečiť, aby
pre vytvorenie väčšiny reportov postačovali údaje evidované výhradne v eZdraví.

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykazuje údaje o činnosti ambulancií elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré je
uvedené vo formulároch vykazovania.



Zároveň aj Poskytovateľ všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje ním poskytnuté výkony zdravotnej
starostlivosti elektronicky a rovnakou formou ako aj Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti a Poskytovateľ prepravy a dopravy, ako služby
súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V Súčasnej dobe Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej
starostlivosti a spracováva a vykazuje návrhy na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Súčasná situácia kladie nároky na lekára/PZS, keď je vyžadované niekoľkonásobné uvádzanie údajov o pacientovi a poskytnutých výkonoch rôznou
formou, v rôznej štruktúre a pre rôzne inštitúcie. Cieľom projektu je zavedenie princípu „jeden krát a dosť“ do praxe.

Aby bola umožnená evidencia výkonov pre lekára ktorú aktuálne lekári zasielajú do zdravotných poisťovní, je potrebná:

evidencia úkonov priamo v klinickej dokumentácii,
na základe analýzy bude rozhodnuté aj o evidencii atribútov zdravotných výkonov (aktuálne je to napríklad cenové ohodnotenie, MZ SR aktuálne
pripravuje metodickú zmenu oceňovania eRegulácia, ktorú potenciálny projekt v rámci analýzy bude musieť zobrať do úvahy).
definovanie statusov prípadov (prípad je otvorený/ uzavretý, lekár bude môcť uzavrieť prípad po ukončení všetkých výkonov na daného
pacienta, napr. sa čaká na laboratórne výsledky, v prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti bude prípad uzavretý po ukončení hospitalizácie)

Procesy opráv zdravotnej dokumentácie v EZK v rôznych situáciách (napr. ak lekár zabudol vyplniť výkon v EZK, ak poisťovňa oprávnene neuzná
nejaký výkon, alebo dôjde k chybe PZS atď.) budú dodefinované v EVS projekte a budú vstupom do časti analýza.

3.5.6. Optimalizácia a automatizácia štatistických výkazov a hlásení

eZdravie v súčasnom stave už obsahuje množinu údajov potrebných pre zostavenie štatistických výkazov, hlásení zdravotného stavu a hlásení pre
národné zdravotné registre v neštruktúrovanej podobe vo forme zdravotnej dokumentácie. Zámerom je definovanie množiny údajov v reportoch
vypĺňaných aktuálne zo strany PZS (vrátane ich obsahu a metodického postupu vypĺňania) a určenie potrebného rozšírenia existujúcich štruktúr v
EZK tak, aby ich bolo možne automatizovane generovať. Zároveň sa predpokladá aj a optimalizácia workflow týchto údajov eliminovaním duplicitne
zasielaných údajov.

Existujúce dátové štruktúry eZdravie budú doplnené o nové dátové triedy (archetypy) a ich atribúty tak, aby bolo možné implementovať dopyty/query
slúžiace na vytvorenie štatistických reportov priamo nad informáciami obsiahnutými v eZdravie/NZIS.



Cieľom je nahradenie viacnásobného vykazovania jedinej aktivity – realizovaného zdravotníckeho výkonu a zápisu do zdravotnej dokumentácie –
najprv do EZK pacienta a následne do rôznych štatistík a hlásení. Očakávaným efektom je odbremenenie lekára/PZS od administratívnej záťaže.
NCZI a iné oprávnené subjekty získajú požadované údaje v podstate online priamo z eZdravie. Benefitom bude rýchla dostupnosť údajov prakticky
online, možné zmeny manažmentu nákupu zdravotnej starostlivosti PZS umožnené priebežným sledovaním realizovaných zdravotných výkonov,
vysoká konzistencia údajov medzi štatistickými údajmi a údajmi v EZK. Tým sa zjednoduší spracovanie údajov aj na strane konzumentov dát ako sú
napr. Zdravotné poisťovne a rezortné organizácie. Je odôvodnený predpoklad, že pre vytvorenie väčšiny reportov s kompletnými údajmi budú po
zmene potrebné výhradne údaje evidované výhradne v EZK. V prípadoch ako napr. pri hláseniach zdravotného stavu a hláseniach pre národné
zdravotné registre, kedy nebude možné automatické generovanie z dôvodu chýbajúcich údajov v NZIS, sa vytvorí služba API umožňujúca inému
systému (IS ZI) pristúpiť k existujúcim údajom v NZIS (zostavených na základe požiadaviek jednotlivých formulárov) a poskytnúť údaje na
predvyplnenie formulárov v IS ZI. 

Na následnú publikáciu dát sa využije aplikačná a databázová architektúra navrhnutá v rámci štúdie uskutočniteľnosti s názvom Štúdia pre
identifikáciu požadovaných výkazov a cieľových skupín pre využívanie informácií v NZIS. 

3.5.7. ePrevencia 

Služby ePrevencie budú budované tak, aby podporili tvorbu obsahu, zapojenie viacerých subjektov prostredníctvom edukácie poistencov,
definovania relevantného obsahu, informovania a notifikovanie poistencov prostredníctvom rôznych frontendov (NPZ, rôzne (aj komerčné) weby a

 ako aj vyššiu účasť na preventívnych opatreniach a programoch (prostredníctvom notifikovania pacienta).aplikácie napojené na ekosystém eZdravie)

Cieľom primárnej prevencie je zabrániť vzniku ochorenia, buď odstránením príčin ochorenia, alebo vytvorením takých podmienok, aby sa ochorenie
nemohlo prejaviť. Realizované je mimo zdravotnej starostlivosti hlavne formou informovania a edukácie občanov ako napr. aktivity v poradni zdravia
zamerané na zlepšenie životného štýlu svojich klientov ( predchádzanie obezity či ischemickým chorobám srdca, zdravá výživa, ukončenie fajčenia,
pohybová aktivita a pod).

Primárnu prevenciu dopĺňa sekundárna prevencia ako napr. skríningové vyšetrenie, preventívne prehliadky ktoré sa najčastejšie realizujú ako napr.
meranie tlaku krvi, váhy, glukózy, cholesterolu, mamografia, ster z krčka maternice, glykémia pri bežnej prehliadke a pod.

Cieľom vytvárania prevenčných programov v eZdravie bude umožnenie včasnejšie detekcie možného ochorenia na základe údajov v EZK alebo
pozvania do skríningových programov a následne využitie nástrojov manažmentu pacienta na zabránenie jeho ďalšieho rozvoja najmä
prostredníctvom poskytnutím relevantných informácií či pripomenutí o pravidelných vyšetrovaniach alebo možnosti aktívneho zapojenia do
prevenčných programov a projektov. Cieľom je podporovať a rozvíjať tak primárny ako aj sekundárny typ prevencie. 

Funkcionalitu zavádzaných nástrojov v oblasti ePrevencie budú môcť využívať lekári, poradne zdravia ÚVZ SR, zdravotné poisťovne, MZ SR, ako aj
. Pre ich efektívnejšiu realizáciu, čo znamená najmä zvýšenie miery informovania občanov/neziskové organizácie ( napr. liga proti rakovine. atď)

poistencov a tým predpokladanú vyššiu participáciu pacientov na prevencii je potrebné dodať funkcionalitu presne adresovaných notifikácií
a nevyhnutného rozhrania na ich nastavenie a manažment obsahu. Táto funkcionalita zahŕňa:

nastavenie adresátov notifikácii podľa definovaných podmienok (fyziologické, geografické alebo sociologické údaje),
nastavenie atribútov notifikácii (frekvencia, typ, atď.),
nastavenie textu notifikácií
manažmentu obsahu prevencií, vysvetlení , motivácií
algoritmy na vyhodnocovanie a zasielanie prevencie na základe kombinácie udajov z EZK

Kombináciou súčasných funkcionalít a novej funkcionality eZdravia umožníme:

vytvorenie spätného komunikačného kanála/kontaktného bodu pre pacienta ohľadne prevenčných programov a realizovaných skríningov
(zatriedenie občanov do rizikových skupín podľa údajov v EZK), poskytovanie informácií zo strany lekára, UVZ a pod. (napr. upozornenia na
chrípkové a iné epidémie podľa bydliska občana).
efektívnejšiu komunikácia  prevenčných programov prostredníctvom relevantných subjektov ako napr. poradní  zdravia ÚVZ SR, ZP, NO,
zapojenie lekárov a špecializovaných preventívnych ambulancií (napr. kardiologicko-preventívna ambulancia SUSCH),
Pacient bude mať okrem vyššie uvedeného možnosť  podľa vlastného výberu pre odber istého typu notifikáciiprihlásiť/odhlásiť sa do programov
odosielaných napríklad zdravotnou poisťovňou. 

Súčasťou ePrevencie bude aj doplnenie a rozšírenie notifikovania poistencov na rôzne frontendy. Poistenci si búdu môcť spravovať oblasti
notifikovania ako navoliť spôsob notifikácii ako napr. email. mobilné číslo rôzne formy notifikácie (napr. push alebo iné typy správ). Ide o zásadne
rozšírenie notifikačného modulu, ktorý cez API budú môžu využívať rezortné organizácie, a budú môcť definovať obsah, algoritmy pre zasielanie.

Okrem správ a notifikácií zameraných na prevenciu budú obsahom ePrevencie aj všeobecné správy a notifikácie, týkajúce sa zlepšovania zdravia
obyvateľstva a notifikácie týkajúce sa nastavených liečebných plánov. Typy notifikácií budú nasledovné:



Generické:

Zasielanie upozornení pre pacienta, napr. informácie pre alergikov o peľovej situácii,
Zasielanie upozornení k šíreniu epidémií,
Všeobecné informácie o darovaní krvi,
Zasielanie informácií na základe výberu občana (na portáli alebo na mobil).

Personalizované:

Výzvy na darovanie krvi (krvná  skupina, región),
Informácie o stiahnutí šarží liekov z trhu,
Notifikácie pri prekročení nastavených hraníc vybraných fyzikálnych parametrov (tlak, váha, glukóza a pod.),
Notifikácie k odporučeniam lekára v liečebnom pláne. Notifikácie by mali chodiť nasledujúcimi smermi, t.j. pacientovi ak pravidelne nevypĺňa
dohodnuté údaje a zároveň aj lekárovi ak sa zmenia sledované parametre pacienta o kritickú hodnotu.

Hlavnými prínosmi využívania a rozšírenia notifikácií bude

zníženie rizík pri poskytovaní ZS,
zvýšenie bezpečnosti pacienta,
zvýšenie miery darcovstva krvi,
využitie mZdravia ako komunikačného kanála na poistencov.

3.5.7.1. Proces certifikácie aplikácii tretích strán

Súčasne so zavedením API pre aplikácie a portály tretích strán je nevyhnutné príslušne upraviť legislatívu, definovať štandardy a stanoviť procesy
pre certifikáciu medicínskych zaradení "kompatibilných" pre integráciu s platformou eZdravia. Návrhom je využiť základy procesu overenia zhody
podľa zákona 153/2013 Z.z., §11 nasledovne:

overenie zhody je platné pre potenciálne mobilné aplikácie ako aj webové aplikácie, ak je aplikácia v súlade, sú jej pridelené prístupové práva a
je uvedená v zozname certifikovaných aplikácii,
navyše oproti súčasnému stavu sa bude preverovať bezpečnosť aplikácii ako aj postupy a procesy pri vývoji z hľadiska bezpečnosti,
pre mobilné aplikácie navyše platí, že po overení zhody, bezpečnosti a spôsobu narábania s údajmi ich NCZI bude publikovať pod svojím
menom v app store príslušnej platformy (Android, iOS, Windows).
tento proces funguje aj v súčanosti pre overenie zhodny IS PZS, je popísaný na stránkach .NCZI

Priestor pre : ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", „Business Process Viewpoint"sumárny obrázok

 

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/udalosti/-/tag/overenie_zhody


Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe
Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

 

Výsledky integračných testov

Jednoduchosť a zrozumiteľnosť navrhnutého riešenia z architektonického hľadiska

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_10 Riziko vysokej komplexnosti a veľkého scope

R_11 Riziko nefunkčnosti navrhnutého riešenia

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.5.7.7. Architektúra informačných systémov

  Tabuľka 12 Architektúra  - informačných systémov budúci stav

Súhrnný popis

Architektúra informačných systémov pozostáva  (eVyšetrenie, eVykazovanie, ePrevencia)z logických celkov realizujúcich funkcie biznis architektúry
a z spoločných aplikačných komponentov, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku (API, IAM a podporné komponenty). Komponenty sú popísané v texte
nižšie.

Systém bude pripravený konzumovať aj referenčné  prostredníctvom  Modulu procesnej integrácie a API Gateway. Vzhľadom na povahu údajovúdaje
bude systém poskytovať svoje údaje a služby priamo, nie prostredníctvom Modulu procesnej integrácie. V rámci projektu budú realizované integrácie
na systémy nasledovných inštitúcii:

ÚVZ SR,
NTS.

Integrácie na ZP a IS PZS nie sú hradené z projektu, avšak predmetom je vytvorenie služieb pre IS PZS/ZP, ich otestovanie a sfunkčnenie.
Integrácie na IS PZS budú overené počas pilotnej prevádzky.

Po spustení systému do prevádzky nezaniknú žiadne služby, nakoľko .služby sa iba dopĺňajú

Pri zavádzaní nových dátových štruktúr bude systém využívať schválené URI a bude dopĺňať centrálny modelom údajov VS (ak sa bude v čase
implementácie model realizovať, resp. bude existovať).

3.5.7.8. eVyšetrenie

V rámci doplnenia logického modulu eVyšetrenie sa bude modifikovať nasledovná funkcionalita:

rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre fyzikálne a fyziologické údaje a veličiny,
rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre ošetrovateľskú dokumentáciu,
rozšírenie štruktúr o údaje potrebné pre hlásenia a štatistiku,
rozšírenie o štruktúrované atribúty vybraných, najpoužívanejších klinických správ,
rozšírenie o API, ktoré bude zjednodušovať vypĺňanie údajov lekárovi (a ktoré budú môcť dodávatelia IS PZS implementovať jednoducho do
svojich systémov):

 typické výkony podľa zadanej diagnózy, vopred zoradené podľa početnosti použitia (use case – číselník výkonov pre lekára v IS PZS),
 pomoc pri vypĺňaní údajov vyšetrenia, resp. klinickej správy podľa diagnózy, alebo iného kľúčového atribútu (pre najpoužívanejšie klinické
správy a vyšetrenia),
 iné optimalizácie použiteľné prostredníctvom API pre IS PZS. 



Zber fyzikálnych a fyziologických veličín

V rámci rozšírenie EZK pre funkciu Zber fyzikálnych  a fyziologických veličín vytvoríme nasledovné :služby

-          Zápis veličiny

-          Zobrazenie veličiny 

Nová štruktúra pre zápis fyzikálnej alebo  fyziologickej veličiny bude obsahovať najmä nasledovné atribúty:

- názov fyzikálnej veličiny (z predvoleného zoznamu)

- hodnota fyzikálnej veličiny meraná príslušnou fyzikálnou jednotkou

- dátum a čas zadania nameranej fyzikálnej veličiny (zapísaný automaticky)

- poznámka k nameranej hodnote fyzikálnej veličiny

- forma zápisu (manuál/ device)

- identifikácia ZPr alebo príznak „zapísané občanom“ 

Ošetrovateľská dokumentácia

V rámci tejto domény budú vytvorené nevyhnutné typy záznamov a logika potrebná pre funkčnosť ošetrovateľských záznamov, pričom budú využité
funkcionality EZK. Prístup ošetrovateľa k funkcionalite bude cez portál EZK, alebo cez iný front-end . Rozsah funkcionality je nasledovný:

-          Zápis zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrovateľom)

-          Zobrazenie zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti

-          Zápis odporučenia ošetrovateľa

Autentifikáciu, autorizáciu, identifikáciu ošetrovateľského pracovníka rieši projekt ESO1-D.

Rozšírenie relevantných klinických správ o údaje pre potreby štatistických výkazov a hlásení bude definované v analýze projektu na základe detailnej
analýzy. Pri tom však bude musieť byť zohľadnené množstvo práce a čas, ktorý bude musieť zdravotnícku pracovník na vypĺňanie potrebovať (s
cieľom ho minimalizovať). 

3.5.7.9. Rozšírenie EZK

V rámci rozšírenia EZK bude realizované rozšírenie back-endu :

rozšírenie EZK portálu a vytvorenie príslušného všeobecného API,
úprava a doplnenie archetypov a rozšírenie atribútov EZK,
doplnenie vzťahu zákonný zástupca-dieťa,
doplnenie smerníkov na obrazové záznamy a elektronické žiadanky,
doplnenie liečebného plánu.

Front-end EZK bude doplnený o nasledovnú funkcionalitu:

Doplnenie rozširovaných polí a atribútov,
Liečebný plán,
Ošetrovateľská dokumentácia,
Centrum notifikácii,
Zobrazenie výkonov ku klinickým údajom,
Vizualizáciu fyzikálnych a fyziologických údajov,
Správa prístupov
Zobrazenie žiadanky so záznamom zo zobrazovacieho vyšetrenia (so smerníkom na samotné výsledky)
Zobrazenie liečebného plánu a naviazaných fyzikálnych veličín. 

3.5.7.10. eVykazovanie

V rámci funkcionality vykazovanie zdravotných výkonov budú vybudované:



rozšírenie evidencie v EZK o výkony a ich atribúty,
atribúty výkonov, ktoré podporujú evidenciu výkonov ústavnej zdravotnej starostlivosti, t.j. okrem výkonu na pacienta aj hospitalizáciu,
API pre Zápis zdravotného výkonu do EZK prostredníctvom IS PZS (predpokladá sa implementácia vyvolanej zmeny IS PZS)
zobrazenie zdravotného výkonu na portáli EZK, ako aj v IS PZS,
sprístupnenie relevantných údajov zdravotným poisťovniam a ISZI,
automatická ponuka zjednodušeného zoznamu zdravotných výkonu podľa zadanej diagnózy – toto bude poskytované prostredníctvom API,
ktoré môže využiť IS PZS,
rozšírenie štruktúr JRUZ o register výkonov a súvisiace atribúty,
rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre štatistické vykazovanie spolu s optimalizáciou a automatizáciou štatistických výkazov s cieľom
odbremenenia PZS a automatických výkazov,
rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre zdravotné hlásenia,
príprava datasetu výkonov pre zdravotné poisťovne
štruktúry pre príjem stavu zapísaných výkonov (otvorený, uzavretý, preplatený...)

3.5.7.11. ePrevencia 

Funkcionalita ePrevencie využíva rozšírené API EZK, ktorú umožnuje čítanie fyzikálnych a fyziologických veličín. ePrevencia dodáva kontrolu
liečebného plánu, ktorý je napojený na subset fyzikálnych a fyziologických veličín, ktoré, ak je liečebný plán aktívny, bude potrebné sledovať (či ich
pacient pravidelne zapisuje a či neprekračujú definované hodnoty). Jedná sa teda o špecializovaný reporting a s tým spojenú vizualizáciu
(zdravotných, fyzikálnych a fyziologických) údajov.

Funkcionalitou je aj zasielanie a zobrazovanie všeobecných upozornení ako napríklad epidemiologické výstrahy ÚVZ SR, upozornenie NTS, atď. Na
základe údajov uvedených v EZK bude možné zasielať aj personifikované upozornenia ako napríklad peľové spravodajstvo pre alergikov,
upozornenie na problematickú šaržu lieku, ktorý pacient užíva a iné. Personifikované notifikácie bude môcť eZdravie adresovať aj v súvislosti s
objednaním sa na vyšetrenie, s potrebou absolvovania preventívneho vyšetrenia či v súvislosti s pripomienkou užitia lieku

Okrem sledovania liečebného plánu ePrevencia bude využívať nasledovnú funkcionalitu notifikovania dostupnú pre všetkých aktérov (t.j. aj na
integráciu):

Rozhranie a API na definíciu rozsahu notifikácie, t.j. vymedzenie adresátov podľa atribútov (fyziologické, geografické, prípadne sociologické),
Posielanie notifikácii definovaným adresátom – rozšírenie existujúcej funkcionality,
Zobrazenie notifikácií v EZK, v tzv. centre notifikácii,
Zobrazenie notifikácii v mobilnej aplikácii,
Sledovanie doručenia a prečítania notifikácií,
Používateľské centrum notifikácii bude súčasťou profilu používateľa a bude tu možné nastaviť kanál (email, sms, mobilná aplikácia), frekvenciu
zasielania, prípadne tvorbu denného/týždenného sumáru miesto okamžitých notifikácii. 

Súčasťou ePrevencie je aj API modul a súvisiaci frontend, ktorý umožní používateľovi nastaviť smerovanie notifikácií podľa preferencií a umožňuje aj
ďalšiu interakciu s eZdravím a prístup k vybraným údajom EZK. Funkcionalita bude nasledovná:

frontend predstavuje rozhranie pre prístup do EZK prostredníctvom mobilného zariadenia. Jej funkčný základ je podobný ako v prípade EZK
portálu, len zobrazuje inak usporiadané údaje.
frontend bude schopný pracovať v offline režime, teda zbierať dáta a ukladať ich na lokálnom úložisku zariadenia. Po pripojení ku sieti odošle
aplikácia zozbierané údaje v dávke,
prostredníctvom geolokalizácie sa používateľovi frontendu napr. zobrazí zoznam najbližších otvorených lekárni v ktorúkoľvek dennú i nočnú
hodinu, resp. vyhľadá najbližšiu lekársku pohotovostnú službu,
frontend umožní zobrazovať pacientovi rôzne notifikácie v jednoduchom textovom formáte. 

3.5.7.12. API, IAM a podporné komponenty

Komunikačná platforma predstavuje doplnenie kanálov a služieb pre definované kanály, aby mohli jednotliví aktéri biznis služby používať. Jedná sa
o nasledovné komponenty, resp. kanály:

IS PZS, IS lekárnika,
Rozšírený portál EZK,(financovaný s prostriedkov mimo tohto projektu)
Príjem notifikácií

Všetky spomenuté kanály by mali byť obsluhované jednotnými spoločnými službami (API), ktorých základ tvoria aplikačné služby. API pre EZK portál
ako aj pre mobilnú aplikáciu bude jednotné. Jedná sa o nasledovné druhy služieb:



API pre čítanie, vyhľadávanie a zápis dát,
Zápis a čítanie údajov z registrov, číselníkov a EZK,
API spoločné pre mobilnú aplikáciu ako aj EZK portál (nakoľko funkcionalita je podobná),
Notifikačné API,
Doplnené API pre IS PZS za účelom využívania rozšíreného EZK,
API za účelom čítania a zápisu smerníkov na obrazové (napr. DICOM) údaje,
Štandardizované API pre zápis údajov z medicínskych prístrojov (napríklad ISO/IEEE 11073-10101 /IHE Patient Care Device (PCD) protokol
alebo HL7/FHIR protokol).

Všetky API vytvorené v projekte budú k dispozícii cez štandardný krabicový produkt – API gateway. Tento bude prepojený na aktuálne používanú
ESB zbernicu a tým pádom budú API dostupné aj ostatným častiam a modulom NZIS / eZdravie.

eZdravie IAM

Primárnou úlohou IAM je byť zdrojom informácií a profilov pre rôzne aplikácie v heterogénnom prostredí IT, t.j. zjednodušene povedané zdroj
informácií o právach a privilégiach všetkých používateľov v rôznych moduloch a systémoch. Aj z tohto dôvodu zostane v eZdravie iba jedno IAM.
Aktuálne IAM sa dopĺňa v rámci projektu .OPE

V súčasnosti je prijímateľom zdravotnej starostlivosti umožnené využívať služby eZdravia  iba prostredníctvom  overenia pomocou eID a v blízkej
budúcnosti veľmi pravdepodobne prostredníctvom  plánovaného mobilného eID. Občan prostredníctvom portálu eZdravie vie spravovať jemu
sprístupnené existujúce služby elektronického zdravotníctva

V rámci návrhu nových služieb alebo rozšírenia existujúcich služieb elektronického zdravotníctva bude umožnené spárovanie separátneho tokenu (
napr. ID mobilnej aplikácie) a eID (rodného čísla). Spárovanie umožní využívanie nových a rozšírených služieb eZdravia aj bez potreby
 podpisovania/autorizácie používateľom.  Pre zápis údajov  do eZdravia Občanom využitím eID  karty nie je vyžadované ich podpisovanie, rovnakú
možnosť budú poskytovať nové alebo rozšírené služby elektronického zdravotníctva. V prípade potreby budú zapísané údaje overené a spracované
PZS. Takto sa stanú údaje zapísané Občanom a overené PZS súčasťou zdravotnej dokumentácie Občana v zmysle platnej legislatívy. V súvislosti 
s uvedenými zmenami funkcionality rozšírením existujúceho IAM bude potrebné:

Rozšíriť existujúcu Databázu IAM o informácie súvisiace s párovaním tokenu eID (RČ) občana
Rozšíriť existujúcu funkcionalitu federalizovaných ID, kedy si občan po prihlásení sa s eID dokáže aktivovať/deaktivovať prostredníctvom
front-end portálu eZdravia nové alebo rozšírené služby
Spravovať prístupy k údajom, prostredníctvom tejto funkcionality bude možné upravovať oprávnenie na prístup k vlastným údajom pre iné iným
osoby (napr. rodič-dieťa) a aplikáciám tretích strán (povoliť prístup takýchto aplikácii k mojim vybraným údajom, typicky iba také ktoré si Občan
sám zapísal).

Spárovanie tokenu a eID takto pomerne jednoduchým spôsobom umožní bez potreby využívania elektronického podpisu interaktívne zapojiť Občana
do správy a aktualizácie údajov v zdravotnej dokumentácii aj bez potreby dodatočne vyvolaných nákladov na nákup certifikátov, licencií, HSM
serverov, atď. 

Číselníky a registre JRUZ

Ako nevyhnutná podporná funkcionalita pre biznis služby budú v rámci projektu rozšírené registre a číselníky JRUZ o nasledovné:

Register cudzincov
Register výkonov vrátane ich nevyhnutných atribútov (bodovanie, ceny, pričom je potrebné v priebehu analýzy zohľadniť pripravovaný projekt
zmeny oceňovania – eRegulácia). Tu je potrebné zvážiť aj fakt, že exituje aj číselník výkonov DRG a pripočítateľných položiek pre nemocnice
a jeho  zapracovanie do JURZ v závislosti od jeho využívania v budúcnosti .
Číselník vzťahov zákonný zástupca – dieťa
Ďalšie pomocné a podporné číselníky.

 Tieto číselníky budú doplnené v súlade so súčasnými princípmi a architektúrou JRUZ, ktorý sa týmto projektom neplánuje meniť.

Výkonová vyrovnávacia cache

Vzhľadom na predpokladaný nárast používania systému eZdravie, ako aj prechod k intenzívnejšiemu používaniu API služieb (v súčasnosti sa na
odbremenenie systému vo veľkom rozsahu používa cachovanie vzhľadom na obmedzenia ESB) je v systéme okrem jednoduchej API gateway
navrhovaná aj výkonnostná cache, ktorá bude obsahovať údaje, ku ktorým by inak bolo potrebné pristupovať cez ESB.

Vzhľadom na predpokladaný nárast používania systému eZdravie, ako aj prechod k priamemu volaniu číselníkov (v súčasnosti je väčšina údajov
cachovaných, a to na všetkých úrovniach systému, vrátane IS PZS) bude oveľa väčšia záťaž na ESB.

Vyrovnávacia cache však bude slúžiť na zlepšenie výkonu ale aj za účelom synchronizácie údajov (najmä EZK) počas paralelnej prevádzky
viacerých verzií API (aktuálnej verzie -cez ESB a novej verzie – cez API gateway).

Synchronizácia údajov by mala byť zabezpečená napojením sa na ESB a paralelným spracovávaním všetkých záznamov, ktoré cez ESB pôjdu na
staré verzie API. Nové údaje sa budú počas doby paralelnej prevádzky zapisovať synchrónne do cache ako aj do údajových štruktúr rozšíreného
EZK, a asynchrónne pôjdu aj na spracovanie do ESB.

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?spaceKey=SU&title=SU-MD-su_198


Demografické údaje budú zabezpečené jednosmernou matematickou funkciou čím bude zabezpečené oddelenie demografických a klinických dát
analogickou úrovňou bezpečnosti ako v súčasnom riešení.

Navrhované sú nasledovné aplikačné služby:

eVyšetrenie

Životný cyklus fyzikálnych a fyziologických veličín v eZdravie
Životný cyklus ošetrovateľskej dokumentácie v eZdravie
Čítanie liečebného plánu a prepojených fyzikálnych veličín v eZdravie

eVykazovanie

Životný cyklus zdravotných výkonov a atribútov z EZK
Nahrávanie výkazov do ISZI

ePrevencia

Poslanie notifikácie na definovaných adresátov eZdravie
Čítanie stavu zaslaných notifikácií eZdravie

Rozšírené EZK

Životný cyklus žiadanky na vyšetrenie v eZdravie

 

 

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.5.7.13. Technologická architektúra

  Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis



1.  
2.  
3.  

Systém bude fungovať na technológii dodávanej SU 333.

Plánovaná technologická architektúra počíta s nasledujúcimi miestami prevádzky:

Miesto prevádzky eZdravia – DC Kopčianska, v súlade so stratégiou rozvoja a centralizácie dátových centier.
Vládny cloud – DC Kopčianska, v súlade so stratégiou rozvoja a centralizácie dátových centier.
Miesta prevádzky OVM – VÚC, ZP, UDZS

Ako už bolo uvedené v štúdii IS OPE, tak v rámci rezortu zdravotníctva aj tento projekt sleduje rovnaké princípy, a to:

 V súlade s princípmi uvedenými v dokumente „Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude" je pre časti, ktoré sa majú
nachádzať v cloude požadované realizovať ich formou natívnych cloudových aplikácii. 
Kde pod pojmom natívna cloudová architektúra chápeme sadu pravidiel a princípov, ktoré vedú k vyššej schopnosti absorbovať (pomocou jasného
oddelenia unikátnej biznis logiky aplikácie od IT prostredia/zdrojov/infraštruktúry/zdieľaných modulov či aplikácií prostredníctvom rozhraní) a lepšie
využívať (napr. biznis logika je písaná tak, aby vedela v každom kroku spracovania využívať možnosť paralelizácie a bolo ju tak možné flexibilne
škálovať) dynamicky sa meniace prostredie, v ktorom je daný ISVS prevádzkovaný. Z pohľadu samotnej prevádzky je natívna cloudová architektúra
postavená na filozofii štandardizácie (štandardizované prostredia, zjednotené prevádzkové postupy), vďaka ktorému zrýchľuje celý proces, znižuje
riziko (výpadkov) nasadzovania nových verzií (tzv. kontinuálny vývoj), a v neposlednom rade optimalizuje (ľudské) zdroje potrebné na prevádzku
ISVS (automatizáciou manažmentu kompletných prostredí). 
Nasledujúce princípy spísané na stránke " , predstavujú požiadavky, ktoré musia byť pri návrhu, implementácii a prevádzkehttps://12factor.net/
riešenia dodržané a zároveň tvoria kritéria kvality pre aplikačnú, technologickú a prevádzkovú časť riešenia. 

V štúdii nebudeme konkretizovať, ako by mali z pohľadu využitia PaaS služieb vyzerať jednotlivé aplikácie, očakávane však je plné použitie PaaS
aplikačných skupín tak ako budú poskytované vo vládnom cloude. Pri PaaS natívnych aplikáciách však už v súčasnej dobe môžeme konštatovať, že
dôjde k posunu od virtualizácie smerom ku kontajnerizácii (t.j. technologická separácia jednotlivých celkov bude na úrovni tzv. kontajnerov na báze
Kubernetes). 
Je požadované aby jednotlivé IS boli vyvinuté formou open-source (EUPL licenčný model) s maximálnym využitím nelicencovaných cloud PaaS
služieb. Pre lepšiu predstavivosť, bez ujmy na všeobecnosti je rozsah technológii podporujúcich PaaS natívne aplikácie enormný vid. napr. https://git

, takže táto podmienka nemôže ovplyvňovať potenciálnu súťaž.hub.com/cncf/landscape

Súčasťou technologickej architektúry bude aj open source komponent na sledovanie kľúčových parametrov riešenia, minimálne na úrovni koncových
a aplikačných služieb, alebo sa použije už existujúci komponent na monitoring eZdravie.

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

 

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.5.7.14. Implementácia a migrácia

  Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

Z hľadiska implementácie je projekt navrhovaný ako jeden celok, cez ktorý sa budú realizovať všetky navrhnuté zmeny. Implementácia je navrhovaná
prostredníctvom projektu rozdeleného na podprojekty, čo v kombinácii s fixnými postupmi štrukturálnych fondov a verejného obstarávania znamená:

https://12factor.net/
https://github.com/cncf/landscape
https://github.com/cncf/landscape
https://ezdravie.nczisk.sk/sk


jednotlivé projektové fázy sa prelínajú, nakoľko napríklad analýza a možné doplnenie trvajú prakticky počas celého životného cyklu projektu,
dokumenty,  ako napr. detailná funkčná špecifikácia budú môcť byť odovzdávanie po častiach podprojektov ,
funkcionalita  bude nasadzovaná, testovaná a akceptovaná priebežne v definovaných časových intervaloch podľa podprojektov (tzv. sprintoch
napr. v dĺžke dva týždne, alebo mesiac),
súčasťou projektu budú aj UX dizajnéri, ktorí navrhnú API v konzultácii s IS PZS, aby bolo možné s využitím API optimalizovať obrazovky pre
lekárov,
do  projektu budú už vo fáze analýzy preukázateľne zapojení podľa možností zástupcovia všetkých aktérov (zástupcovia lekárskej komory,
zástupcovia  dodávateľov IS PZS, zástupcovia nemocníc), napr. vo forme kľúčových  používateľov jednotlivých funkcionalít, API atď. Títo
používatelia môžu pomôcť definovať obsah jednotlivých sprintov ako aj dávať spätnú väzbu  k dodávanej funkcionalite. Skorým zaintersovaním
aktérov sa minimalizuje  riziko odmietnutia riešenia.

Vzhľadom na charakter projektu je plánované aj pilotné riešenie a následná duálna prevádzka, kde budú overená funkčnosť jednotlivých častí
riešenia. Pilot je navrhovaný v dĺžke 6 mesiacov, pričom zapojenie aktérov je uvažované nasledovne:

minimálne 1 dodávateľ nemocničného IS a aspoň 2 zapojené nemocnice, nezávislý od dodávateľa,
minimálne 2 dodávatelia IS PZS a aspoň 15 zapojených ambulancií, nezávislý od dodávateľa,
podľa možností by mal byť zapojený aspoň 1 IS ZP za účelom overenia domény eVykazovanie.

Duálna prevádzka znamená, že v produkcii bude aktuálna (t.j. stará) verzia systému paralelne s novou. Toto prechodné obdobie duálnej prevádzky je
odhadované na 1 rok, počas ktorej by sa mali všetky systémy certifikovať a postupne prejsť na novú verziu. Duálna prevádzka nie je súčasťou
projektu, keďže jej začiatok je plánovaný až po ukončení projektu. 

Vzhľadom na spôsob prepojenia nových častí systému s súčasným riešením prostredníctvom ESB a výkonnostnej cache nie je potrebná migrácia
údajov. Synchronizácia údajov medzi aktuálnym a novým API bude automatická.

Indikatívny plán verejného obstarávania predpokladá jedno verejné obstarávanie, ktoré bude zahŕňať všetky komponenty, aby sa minimalizovali
riziká z manažovania samostatných VO, ktoré nie sú pre NCZI akceptovateľné. Tento stav umožňuje vlastníctvo zdrojových kódov a práv k
jednotlivým komponentom eZdravia. Harmonogram VO predpokladá začiatok v 09/2019 a ukončenie v 07/2020, kedy by bol aj začiatok projektu
(podpis zmluvy s dodávateľom). Systém by mal byť dodaný do 06/2023. Rozdiel oproti predpokladanému trvaniu projektu (30 mesiacov) je rezerva (5
mesiacov).

 

Indikatívny časový harmonogram prípravy a realizácie verejného obstarania na dodávku IS RISEZ je v nasledujúcej tabuľke:

 
 

 

Príprava a realizácia VO OD DO

Príprava súťažných podkladov- časti OPZ a PHZ a zmluva 3.6.2019  31.7.2019  

Ex ante kontrola 1.8.2019  24.9.2019  

Vyhlásenie VO 25.9.2019   

Realizácia VO 25.9.2019  27.7.2020  

Podpis zmluvy na realizáciu hlavných aktivít 31.7.2020   

 Popis hlavných a podporných aktivít projektu je nasledovný:

 Analýza a dizajn zabezpečí:

detailnú identifikáciu všetkých relevantných požiadaviek (funkčných a nefunkčných) a obmedzení,
analýzu architektúry existujúcich systémov, procesov a požiadaviek na prostredia, t.j. dodanie detailnej špecifikácie cieľovej biznis, IS a
technologickej architektúry vzhľadom na existujúce prostredie,
navrhnutie metodiky testovania a detailných testovacích scenárov,
vypracovanie a schválenie dokumentu detailnej funkčnej špecifikácie. 

Implementácia zabezpečí dodanie požadovanej funkcionality jednotlivých funkčných celkov. Vysokoúrovňová aktivita bude pozostávať zo samotnej
implementácie jednotlivých výstupov, v súlade so schválenou DFŠ. Implementácia zabezpečí:



prípravu technologických prostredí,
implementáciu funkcionality jednotlivých výstupov implementačných projektov,
integráciu výstupov/produktov,
akceptáciu produktov,
dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.).

Testovanie

Aktivita „testovanie“ sa zameriava na realizovanie funkčného i nefunkčného testovania.

Bude realizované funkčné aj nefunkčné testovanie, vrátane:

Integračného testovania
Regresného testovania
Akceptačného testovania
Pilotná prevádzka
Testovania pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia.

Nákup HW a krabicového softvéru zabezpečí nákup softvéru pre realizáciu modulu interná API gateway (čo je dnes štandardná, na trhu dostupná
funkcionalita).

Nasadenie - aktivita zabezpečí školenia a nasadenie riešenia do prevádzkového prostredia.

 

Podporné aktivity sú:

Publicita a informovanosť

Aktivita sa bude realizovať zmysle pravidiel definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu (vzhľadom na predpokladaný termín podpisu
Zmluvy o poskytnutí NFP) a bude trvať počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít
informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. NCZI bude priebežne informovať o stave projektu na svojej
webstránke a  taktiež osadí na hlavnom mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou tabuľou. V
neposlednom rade budú súčasťou aktivity aj činnosti zabezpečované partnerom projektu v zmysle Metodiky riadenia kvality a projektového riadenia
ÚPPVII a to najmä v oblasti nákupu priestoru nadlinkovej komunikácie a produkcie a výroby mediálnej kampane.

Riadenie projektu

V rámci tejto aktivity budú stanovené základne role a vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný projektový manažér za stranu NCZI, ako aj za
stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami. V neposlednom rade bude aktivita pokrývať zaistenie dohľadu nad
kvalitou riešenia (quality assurance) a projektovým riadením aj zo strany partnera projektu v zmysle Metodiky riadenia kvality a metodiky
projektového riadenia UPPVII.

Výsledkom projektu budú nasledovné výstupy



eVyšetrenie  

 Služby pre zápis štrukturovanej   ošetrovateľskej dokumentácie

 Služby pre zápis   vyšetrenia rozšírené o atribúty pre štatistické vykazovanie

 Doplnenie služieb   pre zápis fyzikálnych veličín pacienta cez IS s overením zhody

 Doplnené rozšírené   atribúty pre zápis štrukturovaných klinických údajov a príslušné procesné a   integračné scenáre pre IS PZS

 API na   optimálizáciu vykazovanie výkonov podľa diagnózy indikovaných  výkonov

Rozšírenie EZK  

 Vytvorenie   príslušného všeobecného API

 Úprava archetypov a   rozšírenie atribútov EZK

 Vzťahy zákonný   zástupca-dieťa

 Smerníky na obrazovú dokumentáciu uloženú v úložisku PZS   v PACS systémoch

 Liečebný plán

eVykazovanie  

 Rozširenie atribútov o výkony

 Rozšírenie   integrácií ZP

 Zmena spôsobu   doručovania dokladov na zúčtovanie výkonov

ePrevencia   

 Pravidlá a algoritmy vyhodnocovania

 Notifikácie

 Centrum správy prevencie a notifikácii

Podporné kompnenty

 Výkonová vyrovnávacia pamäť

 Doplnenie nových  a rozšírenie   existujúcih API

 Úpravy IAM

 Napojenie na ESB a zabezpečenie konzistencie dát

Integrácie  

 Integrácia na ZP

 Integrácia na IS PZS

 Integrácia na NTS, ÚVZ SR, NCZI

Harmonogram projektu je znázornený na obrázku nižšie



 je znázorenný na obrázku nižšie, žltou farbou je znázornený pilotHarmonogram projektu

Trvanie aktivít je nasledovné:

Aktivita Trvanie od Trvanie do

Analýza a dizajn T1 T26

Nákup HW a krabicového SW T22 T23

Implementácia T5 T26

Testovanie T15 T28

Nasadenie T22 T30

Projektové riadenie T-6 T30

Publicita a informovanosť T-3 T30

 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.5.7.15. Bezpečnostná architektúra

  Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis



Tento projekt zásadne nemení bezpečnostnú architektúru súčasného riešenia a využíva komponenty, ktoré sú v prevádzke v súčasnom systéme
eZdravie, ako aj nové komponenty dodávané projektom  a projektom .OPE SU333

Všetky komponenty a organizačno-administratívne opatrenia sa budú riadiť metodikou „Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej
“správy v oblasti informačnej bezpečnosti

Bezpečnostné opatrenia podľa špecifikované týmto dokumentom sa delia do týchto skupín:

1.Organizačné opatrenia – organizačné zabezpečenie  bezpečnosti IS

2.Technické opatrenia – technické zabezpečenie bezpečnosti IS

3.Administratívne opatrenia – súhrn smerníc, politík a pracovných postupov, ktoré musia byť implementované na zabezpečenie základnej úrovne
bezpečnosti IS v závislosti od jeho typu

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

 

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.5.8.  Prevádzka

  Tabuľka 16  - Prevádzka budúci stav

Súhrnný popis

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?spaceKey=SU&title=SU-MD-su_198
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=31654099
https://www.csirt.gov.sk/informacna-bezpecnost/osvedcene-postupy/metodika-zabezpecenia-ikt-8a6.html
https://www.csirt.gov.sk/informacna-bezpecnost/osvedcene-postupy/metodika-zabezpecenia-ikt-8a6.html


 

Návrh zabezpečenia prevádzky predstavuje dôležitú súčasť projektových aktivít ako aj aktivít súvisiacich s trvalou udržateľnosťou riešenia počas
horizontu minimálne ďalších 5 rokov.

Aktivity zabezpečenia prevádzky počas projektu

Z pohľadu organizácii, ktoré budú zainteresované na príprave riešenia bude prevádzka počas projektu koncipovaná nasledovne:

•             Vlastnými kapacitami NCZI budú zabezpečované

o             aktivita konsolidácie domén, za účelom riešenia IAM

o             asistencia/podpora pri riešení komunikačnej infraštruktúry na strane NCZI

•             Projektovým teamom (v rámci obstarania projektu) budú zabezpečované aktivity

o             pre oblasť riadenia zmien (v rámci priebehu projektu)

o             pre oblasť aplikačnej podpory a riadenia zmien (v rámci priebehu projektu)

o             pre oblasť riadenia nasadzovania a dohľadu prevádzky aplikácii (v rámci priebehu projektu)

•             L2 teamom na strane poskytovateľa cloudových služieb (v rámci obstarania projektu) budú zabezpečované aktivity

o             pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb bude využívaná podpora dodávaná projektom SU333.

Prevádzka riešenia bude koncipovaná nasledovne:

•             L1 teamom na strane NCZI

o             Centrálny help-desk, pre telefonickú podporu štandardizovaných problémov

o             Service-desk, pre centrálny spôsob nahlasovania a sledovania problémov

•             L2 teamom na strane NCZI

o             pre oblasť aplikačnej podpory a riadenia zmien

o             pre oblasť riadenia nasadzovania a dohľadu prevádzky aplikácii

•             L2 teamom na strane MVSR

o             pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb vo vládnom cloude

•             L3 teamom na strane dodávateľa (zabezpečeného servisným kontraktom)

zabezpečovania opráv chýb a riešenie incidentov v aplikáciách

Systém bude fungovať v cloude NCZI, ktorý je budovaný v projekte . V prípade nedostupnosti infraštruktúry a služieb tohto projektu budúSU333
výstupy fungovať na náhradnom riešení, buď vo vládnom cloude alebo na rozšírených súčasných zdrojoch NCZI.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

 

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

3.5.9.  Ekonomická analýza

  Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=31654099


Súhrnný popis

Úvodné informácie 
 (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 233 384 808

Rok návratu investície (PBP) = 4

Rozpočet projektu = 18 973 806

 

Aktivita EUR s DPH

Analýza a dizajn 3271961,07

Nákup HW a krabicového SW  

Implementácia 10338763,05

Testovanie 3395048,79

Nasadenie 626658,9

Publicita a informovanosť 380774,34

Projektové riadenie 951935,85

Spolu 18965142

Mimo rozpočtu je vytvorenie modelovej mobilnej aplikácie, ktorá bude používať API vytvorené týmto projektom. Aplikácia bude financovaná z
rozpočtových prostriedkov NCZI v odhadovanej výške 80 000 EUR.

 



1.  

2.  

3.  

4.  

Prínosy

Projekt RISEZ predstavuje najmä rozšírenie údajovej základne, zlepšenie jej kvality (modul eVyšetrenie) a pridanie biznis modulov ePrevencia a
eVykazovanie. Projekt sa teda sústredí na základné funkcie elektronického zdravotníctva - t.j. mať kvalitné údaje. Kvalitné údaje sa však zložito
priamo oceňujú, prínosy sú najmä kvalitatívne. Z tohto dôvodu sú kvantitatívne prínosy najmä nepriame.

Kvantitatívne prínosy za jednotlivé moduly sú nasledovné:

Sprievodný list. Elektronizácia sprievodných listov sa implementuje ako súčasť implementácie rozšírenia o smerníky na DICOM údaje.
Úspora spočíva v elektronizácii samotnej žiadanky sprievodného listu, ktorú predtým musel pracovník ručne prepísať do systému NIS
alebo IS PZS. Táto činnosť zaberá jednu minútu času ZPr, pričom počet relevantných vyšetrení je 6.2 milióna.
Prínos v oblasti ePrevencia je aproximovaný aplikáciou výsledkov vedeckej štúdie (https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2
008.0701) o prínosoch prevencie v USA, ktorá hovorí, že pri plnom využívaní súčasne dostupných prevenčných opatrení je možné
ušetriť 0.2 percenta nákladov na zdravotnú starostlivosť.
V oblasti eVykazovanie je hlavným prínosom zrušenie vybraných štatistických zisťovaní NCZI. Po implementácii projektu si NCZI bude
vedieť údaje do príslušných výkazov nahrať priamo z údajov eZdravie a lekárom tak odpadne povinnosť vypĺňať formuláre. Údaje do
eZdravia nahráva IS PZS, pričom lekár buď už príslušnú evidenciu viedol v IS PZS, alebo ju tam presunie. Nakoľko lekár bol povinný túto
evidenciu mať, iba sa presúva miesto evidencie a zrušenie formulárov je čistým prínosom.
Prínos eVyšetrenia je kvantifikovaný pomocou zahraničnej štúdie (https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.1658), ktorá sledovala vplyv
zavedenia nových funkcií elektronického zdravotníctva do nemocníc. Jej výsledky hovoria o prvotnom náraste úmrnosti pacientov v
prvom roku o 0.11 percenta a následnom poklese o 0.21 percenta v ďalších rokoch. Hodnota ľudského života je ocenená podľa metodiky
OPII.

Kvantitatívne prínosy vyplývajú predovšetkým zo zlepšenia údajovej základne a je možné ich odvodiť od princípu Value of information, nie sú však
priamo monetarizovateľné. Z lepšej údajovej základne budú môcť byť vyčítané nasledovné informácie:

hodnotenia kvality  PZS,
štatistiky úspešnosti liečby jednotlivých diagnóz,
porovnanie nákladovosti naprieč PZS pri jednotlivých diagnózach a postupoch.

Druhým druhom kvalitatívnych prínosov sú prínosy priamo z realizovaných funkcionalít:

otvorenie systému prostredníctvom API umožní jednoduchú integráciu iných ISVS a tvorbu aplikácií tretích strán, pričom inovačný potenciál (a
jeho prínosy) v tejto oblasti nie je možné odhadnúť s dostatočnou mierou presnosti,
sprístupnenie údajov detí rodičom,
vytvorenie predpokladov pre okamžitú dohľadateľnosť a lepšiu dostupnosť grafických údajov z vyšetrení pre lekárov a pacientov,
zobrazenie a pripomínanie liečebného plánu pacientovi umožní realizovať efektívnejšiu liečbu a má potenciál znížiť počet návštev u lekára,
vytvorenie predpokladov pre odbúranie procesu reportovania zdravotných výkonov do ZP.

 

Prílohy

 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotné poisovne

 

percentuálne zníženie nesúladu medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou
ePrevencia a teda skoršia liečba ochorení.

https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2008.0701
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2008.0701
https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.1658
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