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Pripojenie k projektu eZdravie zatiaľ nie je 
reálne (MUDr. Peter Lipták) 
 
Dňa 20.12.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, 
generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Petra Blaškovitša, 
hlavnej odborníčky MZSR pre odbor VLD Moniky Paluškovej a krajskej odborníčky pre VLD 
Patrície Eftimove, tak ako nás o tom informuje ich článok:  

Buďte rozvážni. Na pripojenie k eZdraviu si 
vyberte pre vás najvýhodnejšiu možnosť  
Autori: Monika Palušková, Patrícia Eftimová, stiahnuté 23.12.2017 z  
http://www.primarnykontakt.sk/spravy/na-pripojenie-k-ezdraviu-si-vyberte-pre-
vas-najlepsiu-moznost/ 
 
Poznámky (pl) k tejto téme: 
 
V skutočnosti dnes väčšina lekárov má mnoho objektívnych prekážok, pre ktoré 
nemusia byť od 1.1.2018 pripojení do projektu elektronizácie zdravotníctva. 
Ako píše v článku dr. Palušková, eZdravie má veľa zásadných nedostatkov a sama ako hlavná 
odborníčka MZSR po porade s ministrom Druckerom a riaditeľom NCZI Blaškovitšom 
vyzýva lekárov aby zachovali rozvahu a nekonali unáhlene. Namiesto jasných pokynov 
vzniká tak iba stále väčší zmätok a strach zo sankcií. Je treba  povedať, že povinnosť pripojiť 
sa nastane pravdepodobne niekedy v roku 2018, ale až po splnení objektívnych podmienok 
umožňujúcich pripojenie lekárov a sfunkčnení projektu ezdravie. Tieto podmienky musia 
primárne najprv vytvoriť jeho organizátori (MZSR – minister Drucker s hlavnou odborníčkou 
Paluškovou a riaditeľ NCZI ing. Blaškovitš). Lekári sa môžu pripájať až sekundárne. 
 
Objektívne prekážky pripojenia, ktoré dnes existujú:  
1. Nedodanie elektronických preukazov, čítačiek a PIN kódov väčšine PZS.  
2. Nedodanie štartovacieho finančného balíka na zabezpečenie vybavenia ambulancií 
potrebným softvérom a hardvérom, ktoré preto v ambulanciách chýbajú.  
3. Nezabezpečenie zdrojov na udržateľné financovanie projektu.  
4. Nerealizovanie preškolenia lekárov a ich sestier, chýbanie zrozumiteľných a jednoznačných 
organizačných pokynov.  
       Veď ktorú, zo 4 možností si má lekár VLD vybrať, keď MZSR preferuje ako „najlepšiu“ 
1/ možnosť, t.j. prejsť na softvér od Medicomu a pripojiť sa cez NCZI. Len prečo to oznámili 
predstavitelia MZSR iba 10 dní pred ostrým štartom? To teraz máme meniť všetci softvér? 
5. V neposlednej rade nie je doriešená ochrana dát pacientov pred zneužitím ministerstvom 
vnútra (vydáva pacientom OP, ktoré majú slúžiť na autentifikáciu pacientov), alebo ochrana 
počítačov PZS pred kryptovírusmi. 
 
Ministerstvo zdravotníctva v zastúpení hlavných odborníčok pre VLD 
(Dr. Palušková a Dr. Eftimová sa chystajú diskutovať s odbornou 
verejnosťou VLD 18.1.2018. Tešíme sa na toľko potrebnú diskusiu. 
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Otázky, ktoré by mali byť určite zodpovedané sú: 
1. Kedy budú dodané chýbajúce elektronické preukazy, čítačky a PIN kódy? 
2. Ako bude doriešené financovanie elektronizácie zdravotníctva. Kedy nám budú poukázané 
potrebné financie na softvér a hardvér, aby mohli byť do ambulancií zakúpené? Ako bude 
zabezpečené udržateľné financovanie všetkých prevádzkových nákladov projektu? 
3. Kedy a ako bude zabezpečené preškolenie lekárov a ich sestier? Kto vydá a kedy, 
zrozumiteľné a jednoznačné organizačné pokyny? 
4. Ako bude doriešená ochrana dát pacientov pred možnosťou zneužitia ich dát MV SR a ako 
sa zabezpečí ochrana našich počítačov pred kryptovírusmi? 
 
Záver: 
Nakoľko je pre lekára VLD dnes rozhodujúca taká nezávislosť, ako uvádza v článku dr. 
Palušková: „Moja ľudská, odborná aj pracovná nezávislosť je pre mňa najdôležitejšia,“? 
Ale veď o nezávislosť sme my už dávno prišli. Dnes sme celkom závislí od nedostatočných 
platieb z poisťovní a sme ich rukojemníkmi. A sme rukojemníkmi aj neustálych 
legislatívnych zmien, ktoré s odbornou verejnosťou VLD nikto a nikdy a ani hlavná 
odborníčka MZSR, nekonzultuje!  
Pre nezávislosť VLD je dnes najdôležitejšia otázka, kto eZdravie zaplatí. 
Priemerná ambulancia VLD dnes má mesačný príjem o 1000 € menej ako priemerná 
ambulancia VLDD, iba cca 4800€ mesačne (Vestník UDZS 10/2017), čo nám 
neumožňuje pokryť ani minimálne nároky na personálne náklady lekára a sestry. 
Takže na naše náklady elektronizovať slovenské zdravotníctvo nie je reálne.   
Kardinálnou otázkou financovania projektu by malo MZSR začať. 

MUDr. Peter Lipták, 2.1.2018 
http://www.vpl.sk/sk/pocitace/ 
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