Inštalácia modulov pre eZdravie
Nevyhnutnou podmienkou inštalácie modulov pre eZdravie je, aby na počítači bol nainštalovaný program
APEX2017 verzia 5.0.1.2. Jednotlivé moduly eZdravie komunikujú pomocou internetu s ZP (modul eRecept) a

NZIS (modul eVyšetrenie). Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bola pred inštaláciou eZdravie nainštalovaná aj
čítačka elektronických kariet dodaná NCZI, aktivovaný preukaz zdravotníckeho pracovníka a nainštalovaná VPN
(virtuálna privátna sieť Cisco AnyConnect). Postup inštalácie čítačky a potrebný inštalačný balíček
(InstallEzdravie.exe) je prístupný na internetovej stránke NCZI (https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/zdravotnickypracovnik/uvod). V prípade problémov pri inštalácii čítačky VPN alebo aktivovaní karty zdravotníckeho
pracovníka poskytuje NCZI aj pomoc na diaľku cez program TeamViewer (potrebný program
C:\MEDIVOX\APEX2017\Teamviewer.exe). Inštalácia eZdravie pozostáva z nainštalovania nových programových
modulov do adresára „C:\MEDIVOX\... ”.

Pracovný postup
 Ukončite všetky bežiace programy vo Windows. Ak bol na počítači pred inštaláciou spustený program eRecept
je potrebné ukončiť aj modul pre komunikáciu s NZIS.
 Spustite inštaláciu programu pomocou setup.exe. Vyberte pevný disk, na ktorom je nainštalovaný program
APEX2017. Pri prvom spustení aktualizácie inštalujte všetky programové súčasti! Aktualizácia prebehne
štandardne do adresára „\MEDIVOX\... ”.
 Vložte kartu zdravotníckeho pracovníka do čítačky a prihláste sa do VPN NZIS (program Cisco AnyConnect je
súčasťou inštalačného balíčka dodávaného NCZI).
 Ak na počítači nebol inštalovaný modul eRecept, pokračujte nastavením prístupových hesiel a identifikačných
údajov PZS pre eRecept v3. Údaje sa nastavujú pre každú ZP samostatne (viď príručka k eRecept v3 časť pre
nastavenie parametrov používateľa).
 Pokračujte nastavením identifikačných údajov PZS pre eVyšetrenie v5 (viď príručka k eVyšetrenie v5 časť pre
nastavenie parametrov používateľa).
Ukončenie modulu pre komunikáciu s NZIS
Ak bol na počítači pred inštaláciou spustený program eRecept je potrebné ukončiť aj modul pre
komunikáciu s NZIS. Spustený modul indikuje ikona v pravom dolnom rohu obrazovky.
Po kliknutí pravým tlačítkom počítačovej myšky na ikonu bežiacého modulu sa zobrazí ponuka pre ukončenie
činnosti modulu. Potvrďte voľbu Koniec.

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 0944/404 648.
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