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Najnovšia výzva na národný projekt
rieši jednu z priorít Vlády SR

Informatizácia zdravotníctva je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky v
rámci procesu informatizácie spoločnosti. V súčasnosti sa totiž Slovensko nachádza v
rámci benchmarku krajín Európske únie na konci rebríčka implementácie a
využívania eHealth služieb. Nepriaznivý stav začne už čoskoro výrazne zlepšovať
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), pretože Ministerstvo financií
SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (eHealth).
Ministerstvo je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OPIS.
Zavádzanie týchto elektronických služieb podporí vytvorenie moderného
zdravotníctva. Naplní tiež požiadavky občanov týkajúce sa skvalitnenia zdravotnej
starostlivosti, zefektívnenia systému verejného zdravotníctva a zvýšenia dostupnosti
jeho služieb. Prínosmi teda budú efektívnejšie poskytovanie služieb v zdravotníctve
a tiež zníženie celkovej sumy stratených a narušených rokov života občanov
v dôsledku predčasného úmrtia, trvalých alebo dočasných zdravotných následkov.
Medzi prioritné elektronické služby eHealth bude patriť aj zabezpečenie
centrálneho poskytovania verejných zdravotne relevantných informácií. To sa
postará o informačnú podporu a zvýšenie povedomia občanov o prevencii,
zdravotných rizikách a spôsoboch reakcie na tieto riziká, liekoch, chorobách,
diagnostike, či liečbe. Ďalšou prioritou je elektronizácia objednávania. Ide o
skupinu služieb, ktorá umožní elektronické objednávanie sa k poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti, ako aj elektronické objednávanie laboratórnych vyšetrení,
očkovania, snímkovania a ďalších zdravotných výkonov. Medzi priority patrí aj
elektronizácia procesov preskripcie a medikácie. Tieto služby umožnia
elektronizáciu predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok, zber medikačne
relevantných údajov a ich poskytnutie občanovi a lekárovi pri liečebnom procese.
Prioritou je tiež poskytovanie zdravotných informácií. Tieto služby umožnia
občanovi získať informácie o vykázanej poskytnutej zdravotnej starostlivosti
a predpísaných liekov, vytvorí spätnú väzbu kontroly vo využívaní verejných zdrojov

v zdravotníctve. Umožní vytvárať, spracovávať, ukladať a najmä zdieľať zdravotnú
dokumentáciu pacienta v elektronickej podobe, za podmienky udelenia súhlasu
pacienta s prístupom k svojim zdravotným informáciám.
Všetky spomínané priority šetria verejné zdroje v zdravotníctve a tiež čas pacientov aj
lekárov.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky, subjektom v pôsobnosti žiadateľa je Národné centrum zdravotníckych
informácií. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa
vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od
dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená
na túto výzvu predstavuje 40 mil. € (1 205,04 mil. Sk) vrátane DPH.
Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 19. augusta 2009. Výzvu
na národný projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, na ktorých nájdete ďalšie podrobné informácie.
Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
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