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Krajiny V4

Na úrovni
krajov výmena
lekárskych správ.
Na centrálnej úrovni
príprava legislatívy a
rozvoj cez parciálne
projekty.

Centrálny
systém, lekárske
správy vo formáte
PDF, povinnosť pre
všetkých lekárov
od 2020.

P1 na centrálnej
úrovni sa vytvára
index zdravotnej
dokumentácie
s odkazom do
úložiska u PZS.

Centrálne
ukladanie zdravotnej
dokumentácie
v štruktúrovanej
forme.
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Stav eHealth | Česko
Primárne na úrovni krajov - výmenu zdravotníckych informácií v rámci krajov
(záchranky a spravidla v rámci holdingov) a zapojenie do cezhraničnej spoluprácie
(Kraj Vysočina) - Národné kontaktné miesto pre eHealth ČR (go live 9/2019)
Príprava legislatívy o eHealth. Pripravuje sa medzirezortné pripomienkovanie.
Vytváranie predpokladov a základných stavebných kameňov – parciálne projekty:
> Národné registre - NRPZS, NRZP, registre poistencov – centrálna služba (k 7/2020)
> Centrálna preskripcia receptov – pokrytie cca 94 %, 100+ mil vybavených receptov
Tvorba IDRR (Informačné dátové rezortné rozhranie) (k 7/2020):
> Zdieľanie zdravotnej dokumentácie
> Register mandátov a súhlasov
> Index zdravotnej dokumentácie
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Stav eHealth | Maďarsko
Prevádzkujú centrálny systém EESZT. IT infraštruktúra v zdravotníctve zabezpečujúca
centrálne elektronické služby v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ide o celoštátne
riešenie, na ktoré sa integrujú IS PZS.
Pokryté oblasti:
> ePrescription – prekripcia, dispenzácia a medikačná história
> EHR Repository – zdravotná dokumentácia v pdf formáte,
> Event catalogue – „log“ návštev lekára
> eRefferal – odporúčanie / objednávanie sa na vyšetrenie
> eProfile – pacientsky sumár
> Digital Image Transfer – zdieľanie prístupov k PACS
> Digital Consent Management – riadenie prístupov
Zapojení (od 2020 povinné zapojenie pre všetkých):
> 6 000 + všeobecných lekárov
> 300 + špecializovaných ambulantných zariadení
> 100 + nemocníc
> 3 000 + lekární
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Stav eHealth | Poľsko
P1 na centrálnej úrovni, existujú aj regionálne riešenia na úrovni vojvodstiev
Sú vytvárané indexy zdravotnej dokumentácie, ktoré poskytujú smerníky
na PZS, ktorí disponujú požadovanou zdravotnou dokumentáciou.
Elektronická platforma pre zber, analýzu a zdieľanie digitálnych zdravotných
záznamov (P1) – 2 fáza
> ePreskripcia, eReferals
> EDM – dokumenty čitateľné pre lekárov/nie automat (regionál. riešenia)
Do ePreskripcie (projektu zdieľania informácií) je zapojených 100% lekární,
od 8.1.2020 je ePreskripcia povinná pre všetkých (680k receptov denne)
Odporúčania na vyšetrenie (pilot od 10/2018) – celkovo 7k, povinné 1/2021

Plán zapojenia do cezhraničnej výmeny údajov je pre oblasť ePreskripcie
v roku 2021 (3 vlna)
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Stav eHealth | Slovensko
Prevádzkuje Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) – eZdravie. Centrálny
informačný systém, ktorý poskytuje centrálne elektronické služby na zber a zdieľanie
elektronickej zdravotnej dokumentácie.
Pokryté oblasti:
> eRecept – prekripcia, dispenzácia a medikačná história
> eVysetrenia – lekárske správy z vyšetrení, pacientsky sumár
> eObjednávanie – objednávanie na doplnkové ordinačné hodiny
> eLab – laboratórne vyšetrenia
> eService – podporné funkcionality – Dohody o poskytovaní ZS, PIX
> Bezpečnosť – IAM, správa súhlasov, bezpečnostné prvky na rôznych úrovniach
Zapojení:
> 17 000 + lekárov
> 16 500 + pracovísk
> 12 400 + ambulancií
> 125 nemocníc
> 2 000 + lekární
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eHealth v číslach
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