Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov projektu:
Elektronické služby zdravotníctva
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Medzi informačnými systémami jednotlivých subjektov v zdravotníctve nie je postačujúca prepojenosť ani funkčná
a už vôbec nie sémantická interoperabilita, informačné systémy sa vyvíjali izolovane, bez koordinácie,
štandardizácie a na rôznych platformách. Jednotlivé IS majú rôznu architektúru, použité štandardy a mieru
funkcionality, s množstvom proprietárnych čŕt s dôsledkami sťaženej integrácie, nižšou mierou adaptability na
nové požiadavky zdravotníckej informatiky, zvýšených nákladov na implementáciu novej funkcionality,
obmedzenými možnosťami rozširovania funkcionality, zvýšených nákladov na prevádzku, vysokej miery závislosti
na dodávateľovi IS. Ďalej má každý subjekt svoju dátovú základňu, pričom informačné systémy slúžia hlavne na
interné potreby. Bezpečnosť systémov a ochrana osobných údajov v nich je veľmi často nepostačujúca. Aktuálna
situácia je hodnotená ako nedostatočná.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou aktivít projektu bude vytvorené základné eHealth prostredie s nasledovnými výsledkami:
Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií
• Národný zdravotný portál bude vybudovaný ako jednotný prezentačný komponent pre prístup k zdravotne
relevantným informáciám a osobným elektronickým službám,
• Všeobecný mechanizmus elektronického varovania bude zavedený.
eAlokácie
• Funkčný manažment plánovania alokácie pre poskytovateľov ZS,
• Procesy objednávania budú nastavené,
• Bude zavedená funkcionalita elektronickej čakacej listiny,
• V laboratóriach bude zavedený manažment vzoriek.
ePreskripcia a eMedikácia
• Pilotné používanie elektronických receptov vo vybranom meste,
• Používanie medikačných záznamov pacientov poskytovateľmi ZS a lekárňami,
• Používanie expertných systémov v procese preskripcie,
• Vytvorený DataWarehouse pre analýzy preskripčných procesov,
• Všeobecne prístupné portálové rozhranie a pripravené aplikačné rozhrania pre navrhnuté procesy.
Poskytovanie zdravotných informácií pacienta
• Zavedenie elektronickej zdravotnej knižky pre každého občana,
• Zdravotná knižka bude obsahovať stránky o vykázanej ZS,
Dostatočná úroveň bezpečnosti celkového riešenia.
c) Spôsob realizácie projektu
Pre úspešnú realizáciu Národného projektu Elektronické služby zdravotníctva - prvá prioritná etapa budú dodržané
nasledovné princípy a spôsob realizácie:
• Projekt bude realizovaný Národným centrom zdravotných informácii, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ
SR,
• Projekt bude riadený podľa metodiky PRINCE 2,
• Návrh, vývoj a implementácia riešenia bude postavená na metodike RUP,
• Náplň projektu bude rozdelená do pracovných balíkov pre business domény a ďalšie relevantné oblasti, ako

integrácia a bezpečnosť, pričom každý balíček bude prechádzať cez fázy určené základnými aktivitami projektu,
• Základné aktivity projektu sú:
- Analýza a návrh riešenia,
- Implementácia a testovanie,
- Rollout a stabilizácia,
- Rozšírenie a integrácia,
• Podporné aktivity sú:
- Riadenie projektu,
- Publicita a informovanosť,
• Projekt skončí po skončení aktivity rolloutu a stabilizácie, aktivita rozšírenie a integrácia je chápaná ako aktívna
prevádzka riešenia,
• Celková dĺžka projektu sú dva roky,
Projekt bude realizovaný pomocou odbornej asistencie dodávateľa, nákupu služieb a zariadení podľa finančného
plánu výdavkov
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu je aktívnym krokom v napĺňaní strategických cieľov eHealth. Projektom navrhovaná
elektronizácia služieb zdravotníctva prinesie zásadné prínosy v zdravotnej, ekonomickej, technologickej a
znalostnej sfére.
Projekt vystihuje súčasné najmodernejšie trendy. Implementácia jednotného eHealth prostredia, ktoré
jednoduchým spôsobom sprístupní služby a umožní rýchle vytvorenie používateľských návykov, môže výrazne
zlepšiť pozíciu SR v stupni rozvoja eHealth v porovnaní s ostatnými krajinami. Treba zdôrazniť, že projekt
predstavuje iba prvú pilotnú fázu smerovania k modernému eHealth prostrediu. Prijatím cesty vytvárania
integračnej aplikačnej platformy získavame inšpiračný potenciál na ďalšie rozvojové zámery. Integračná platforma
eHealth bude tak otvorená budúcim rozšíreniam a zdokonaleniam. Centrálna správa a prevádzka zabezpečí
stabilnú prevádzku služieb, možnosť plánovaného rozvoja, ako i pružné prispôsobovanie elektronických eHealth
služieb dopytu.
V relatívne krátkom časovom horizonte rieši závažné problémy a zvyšuje transparentnosť tokov v zdravotníctve.
Z ekonomickej analýzy vyplýva, že navrhované riešenie bude znamenať skutočný prínos pre občanov SR.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Prevádzku výsledkov projektu bude garantovať národný operátor eHealth - NCZI, ako subjekt v pôsobnosti
žiadateľa. Zabezpečí tak stanovenú úroveň elektronických služieb zdravotníctva, dokonca sa predpokladá ich ďalší
rozvoj a modernizácia. Prevádzka tak bude zaistená po technickej aj personálnej stránke. Národný operátor bude
mať vyčlenené finančné prostriedky na pokrytie operačných nákladov fungovania elektronických služieb v
rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva SR a sprostredkovane pre Národné centrum zdravotníckych
informácií ako prevádzkovateľa informačného systému. Elektronické služby zdravotníctva nebudú pre používateľov
spoplatnené.
Na základe výsledkov CBA analýzy predpokladáme ekonomickú udržateľnosť realizácie národného projektu.
Vypočítané výsledky modelu sú (za dobu životnosti):
• Celkové náklady projektu:
129,9 mil. EUR
• Celkové prínosy projektu:
1 245,5 mil. EUR
• Čistá súčasná hodnota:
662,8 mil. EUR
• Návratnosť investície:
5,21 rokov
• Vnútorné výnosové percento:
59,28 %
Výška schválenej pomoci:
39 999 731,10 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:

VK 22.9.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

