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Nájsť na internete informácie o zdraví, choro-
bách, liekoch,... dnes nie je problém. Ak sa má 
ale takáto informácia týkať nášho vlastného 
zdravia (zdravotného problému), musí byť 
prvoradé zodpovedať si aj otázku: „Nakoľko 
tomu môžem veriť?“ Preto je dôležité, aby 
sme mali istotu, že existuje zdroj aktuálnych 
a najmä overených zdravotníckych informácií. 
Práve toto má zabezpečiť Národný portál 
zdravia (NPZ), ktorého vytvorenie je súčasťou 
zavádzania elektronického zdravotníctva 
(eHealth) na Slovensku.

Národný portál zdravia – 
vstupná brána do eHealth

Ing. Ľuboš Černý
riaditeľ
Národné centrum 
zdravotníckych informácií

Zavádzanie eHealth do praxe je dlhodobý 
proces. Momentálne je realizovaná jeho 
prvá fáza s nosným projektom Elektro-
nické služby zdravotníctva (eSO1).
Projekt je financovaný z fondov EÚ for-
mou Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti – OPIS.
Jednou z priorít projektu eSO1 je práve vy-
tvorenie a uvedenie do prevádzky Národ-
ného portálu zdravia so základným 
obsahom. Národný portál má byť oriento-
vaný na tri kľúčové skupiny používateľov 
– občanov SR, zdravotníkov a cudzincov. 

•Občanovi má NPZ v cieľovom stave 
ponúknuť dostatok informácií ku kompe-
tentnému rozhodovaniu ohľadom svojho 
zdravia. 
Prinesie overené informácie týkajúce sa 
prevencie, ale aj informácie o ochoreniach 
a ponúkne podklady pre kľúčové rozhod-
nutia v priebehu ochorenia a v posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti. Prakticky 
a zrozumiteľne vysvetlí diagnostické a 
liečebné metódy a poskytne informačnú 
pomoc pri riešení zdravotného problému.

Prístupom do ďalších služieb eHealth 
umožní prehľad o predpísaných liekoch 
a poskytnutých zdravotných výkonoch, 
informácie o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti a zdravotných poisťovniach.

Vďaka spolupráci s inými inštitúciami (Úrad 
verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv, Slovenský hydrometeo-
rologický ústav,...) má portál obsahovať 
aj všetky dôležité varovania a informácie 
napr. o epidemiologickej situácii, peľovej 
situácii, chemickej bezpečnosti, stave 

životného prostredia, či potrebné informá-
cie v prípade mimoriadnej situácie.

•Zdravotníckym pracovníkom pomôže 
NPZ lepšie udržať krok s rýchlym rozvojom 
medicíny a bude ich spoľahlivým kompa-
som v orientácii v množstve požiadaviek, 
ktoré sú na nich denne kladené zo strany 
štátnych inštitúcií i pacientov.
Poskytne kompletný prehľad legislatívy 
v zdravotníctve v SR aj v EÚ spolu s výkla-
dom najdôležitejších zákonov. Ponúkne 
autorizované informácie o liekoch a zdra-
votníckych pomôckach, informácie o mož-
nostiach ďalšieho vzdelávania v zdravot-
níctve. 
Súčasťou má byť aj bezplatný prístup 
k medzinárodne uznávaným databázam 
odborných medicínskych informácií, ktoré 
sú tvorené lekármi pre lekárov a vďaka 
ktorým zdravotníci získajú unikátnu mož-
nosť využiť odborné poznatky a skúsenosti 
svojich kolegov z ich klinickej praxe.

•Cudzincom NPZ v niekoľkých jazykoch 
zabezpečí prístup k dôležitým informáciám 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
o ich dostupnosti, rozsahu poskytovaných 

služieb a o lekárenských službách. Rov-
nako aj informácie o mimoriadnych situ-
áciách a varovaniach v oblasti zdravia, 
informácie o systéme fungovania zdravot-
níctva na Slovensku, základné scenáre ako 
postupovať v prípade potreby urgentnej 
alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti 
počas pobytu na Slovensku.
Dôveryhodnosť a aktuálnosť informácií 
uverejňovaných na NPZ zabezpečí Redak-
čná rada NPZ zložená z odborníkov (au-
torít) viacerých zdravotníckych inštitúcií.
Tvorené texty sú jedinečné a prechádzajú 
viacstupňovou odbornou kontrolou. Dôraz 
sa kladie na odbornosť, objektívnosť,  
zrozumiteľnosť a úplnosť informácií. 

Spustenie NPZ so základným obsahom 
do prevádzky je plánované v tomto roku. 
Už teraz sú však verejnosti prístupné proto-
typy článkov, ktoré pripravila redakcia por-
tálu. Takýmto spôsobom môže ktokoľvek 
svojimi názormi, návrhmi a pripomienkami 
k uvedeným článkom prispieť k tvorbe 
obsahu portálu. 

Prototypy článkov nájdete na web 
stránke www.ezdravotnictvo.sk.


