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Legislatíva
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 zákon 579/2004  § 5

(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah,
8) je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zásahu a jeho

písomné vyhotovenie odovzdať

 zákon 579/2004  § 9

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 

Do 31. decembra 2016 môže poskytovateľ záchrannej zdravotnej
služby, ktorý vykonal zásah, vyhotoviť elektronický záznam o 
zásahu v rozsahu podľa § 5 ods. 4, ak používa informačný systém
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu. 
6a)



Východiská
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 na Slovensku neexistuje systém pre komplexnú elektronizáciu 

práce ZZS

 jednotlivé ZZS - parciálne riešenia podľa vlastných možností

 neexistuje jednotný elektronický register pre ZZS

 neexistuje systém na porovnávanie kvality poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v ZZS 

DATALAN

 skúsenosti v oblasti cloud-ových riešení a mobilných technológií

 existujúca referencia podobného systému

projekt NOVORODENEC
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Hlavné ciele

 skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

 prístup k dátam „História pacientov“ 

 prepojenie na NCZI

 okamžité zdieľanie informácií pre ďalšie posádky, 

nemocnice, kardiocentrá

 zjednodušenie dokumentácie

 minimálna chybovosť a čitateľnosť záznamov

Elektronizácia dát



Vývoj a testovanie

Marec 2016
Začiatok vývoja
—
Cloudové riešenie 
prostredníctvom Microsoft 
Azure a aplikácií na tabletoch 
na platforme MS Windows

November 2016
Testovanie

v teréne
—

Štart testovacej prevádzky 
na stanici RZP SNV, školenie 

zamestnancov 



Integrácia

Apríl 2017
Rozšírenie projektu 
na ďalšie stanice Falck

Jún 2017
GO LIVE

—
Ostrá prevádzka



Testovaný hardware

 Panasonic 

 Lenovo

 Dell

 Elcom

 HP 



Držiak



Tlačiareň



Práca s tabletom



Ukážka systému EHR



Ukážka systému EHR



Ukážka systému EHR



Ukážka systému EHR



Ukážka systému EHR



Písaný vs tlačený



Zmena

 Kvalita

 Chybovosť

 Čitateľnosť

 Uniformita

 Konektivita

 Štruktúrované dáta



Historicky 1. záznam 
odovzdaný na urg. príjme



Prvé skúsenosti

 Časová náročnosť implementácie / testovanie

 Chýbajúci hardware na testovanie

 Potreba tlače v ambulancii / časové zdržanie

 Potrebný update po testovacej fáze 

(po 6-12 mes.užívania)

 Implementácia v starších ambulanciách

 Časové zdržanie pri vypisovaní v závisloti od typu 

výjazdu



VIDEO



Koncepcia



Koncepcia



OS ZZS SR

 Prenos výzvy priamo do „tabletu“ prostredníctvom 

dátovej vety

 Aktualizácia statusov

 Vzájomná komunikácia/výmena dát ZZS - OSZZS



Poskytovatelia ZZS

 Hardvér 

 Softvér

 Úprava zástavby vozidiel 

(menič napätia, zásuvky 12V/220V, držiak na tlačiareň, držiak na tablet)



Urgentný príjem

 Určenie závažnosti klinického stavu ZZS pre urgentný 

príjem „triáž“

Možnosť nahliadnuť do záznamu ešte pred 

príchodom ZZS na urgentný príjem

 Lepšia pripravenosť v prípade urgentného pacienta

Odovzdávanie/prijímanie elektronického záznamu 



NCZI

 Kompletné zastrešenie elektronizácie v ZZS

 Pacientsky sumár

 Kompletné zbieranie dát a ich triedenie

Národné registre 

Ročný výkaz činnosti poskytovateľa ZZS –

štatistické výstupy



Prihlásenie do NCZI
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 potreba tabletu s integrovanou čítačkou

 čítačka cez bluetooth...?



Doplňujúce funkcionality

 Prepojenie prístrojovej techniky na elektronický 

záznam/softvér

 Telemetria – posielanie/zdieľanie dát 

s kardiocentrom,...

 Konzultácie s lekárom 

 e-Prepojenie poskytovateľov (odovzdávanie 

pacienta inému poskytovateľovi RLP vs RZP)



Komora záchranárov

Od 1.1.2016 - plnenie Národného registra 

zdravotníckych pracovníkov

Od 30.3.2017 - 100% naplnenie registra (vrátane 

odbornej spôsobilosti)

 Do 31.10.2017 – žiadosti o EPZP (lehota zo zákona 

153/2013)

 Vydávanie EPZP – kooperácia s poskytovateľmi

 Pilotná prevádzka (preukazy, role, ...)



Koncepcia – priebeh výjazdu

Dátová veta s rodným číslom

pacientsky sumár – emergency data set

Potvrdenie výzvy cez AVL

synchronizácia časov AVL a tabletu

Príjem dátovej vety do

AVL Tablet



Koncepcia – priebeh výjazdu

tlač a zdieľanie záznamu
na urgentnom príjme

tlačí v sanitke zdieľa s RLP
notifikácia

do nemocnice

priepustnosť – obsadenosť, 
systém upozorní posádku

nemocnicaRZPponechaný

Vypísanie záznamu



Hlavné prínosy

32

Pacient

 skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Záchranná zdravotná služba

 zvyšovanie kvality (monitoring štandardov, analýza dát)

 minimálna chybovosť záznamov

 rozšírenie edukačných možností

 pacientský sumár (emergency data set)

Zdravotnícke zariadenia

 spätná väzba od ZZ + budovanie bázy dát o pacientovi

 okamžité zdieľanie informácií (telekonzultácie, pripravenosť)

Poisťovňa

 získavanie informácií o poistencoch
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