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Úvod
Doplnkový modul eVyšetrenie je súčasťou elektronického zdravotníctva. Umožňuje zapisovanie
a získavanie výsledkov vyšetrení z NZIS. Zabezpečuje aj prístup do Pacientského sumáru a EDS
(Emergency Data Set) údajov pacienta. Pre svoju činnosť vyžaduje pripojenie na internet a aktivovanú
eZPr kartu zdravotníckeho pracovníka. Pre rozšírený prístup k údajom pacienta musí byť k počítaču
pripojená aj čítačka eID karty (občiansky preukaz z čipom) pacienta. Na počítači musí byť nainštalovaný
aj modul pre komunikáciu s NZIS (modul je súčasťou inštalácie eVyšetrenie aj eRecept).
Upozornenie! Každý vystavený doklad v module eVyšetrenie je automaticky posielaný do centrálnej
databázy NZIS. Tým je sprístupnený pre všetkých používateľov NZIS. Každý záznam posielaný do
centrálnej databázy NZIS obsahuje identifikačné údaje odosielateľa. Používajte preto modul eVyšetrenie
len na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a zabráňte jeho zneužitiu!
Časť zdravotnej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou modulu eVyšetrenie, sa stále vedie v papierovej
forme a bude sa postupne do modulu implementovať (napr. informovaný súhlas pacienta, zmluva
o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, PACS a atď. ). V prípade, že existuje zdravotná dokumentácia
v elektronickej forme a pacient nepotrebuje papierovú kópiu, nie je potrebné papierovú dokumentáciu
tlačiť. Modul eVyšetrenie aktuálne obsahuje časti:
Pacientsky sumár
Kontaktné údaje pacienta
Klinické údaje pacienta (EDS)
Záznam o vyšetrení
Vyšetrenie bez výmenného lístka
Vyšetrenie na výmenný lístok
Kontrola výsledkov vyžiadaných vyšetrení
Archív vyšetrení NZIS

Použité skratky
Zdravotnícky pracovník.
Elektronický identifikačný doklad zdravotníckeho pracovníka (preukaz s čipom).
Informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Rodné číslo pacienta.
Bezvýznamové identifikačné číslo poistenca.
Identifikačné číslo poistenca pridelené príslušnou zdravotnou poisťovňou, ktoré sa nachádza
na preukaze poistenca vydanom zdravotnou poisťovňou.
PrZS Prijímateľ zdravotnej starostlivosti.
eID
Elektronický identifikačný doklad (občiansky preukaz s čipom).
ZP
Zdravotná poisťovňa.
NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií.
NZIS Národný zdravotnícky informačný systém.
VPN
Virtuálna privátna sieť.
SSL
Zabezpečené internetové prepojenie.
JRÚZ Jednotná referenčná údajová základňa.
Id
Identifikačný kód (najčastejšie 11 miestny identifikátor v JRÚZ).
EDS
Emergency Data Set. Klinické údaje pacienta.
OV
Odborné vyšetrenie.
ZV
Zobrazovacie vyšetrenie.
VL
Výmenný lístok (žiadanka, odporúčanie na vyšetrenie).
EZKO Elektronická zdravotná knižka občana.
ZPr
eZPr
IS PZS
PZS
RČ
BIČ
IČP
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Základná programová ponuka
Programový modul eVyšetrenie je vyvolaný z modulu APEX2017 – Ambulancia cez voľbu
eZdravie - eVyšetrenie. Pri spustení modulu eVyšetrenie sa kontroluje pripojenie na internet. Ak je
pripojenie aktívne, programový modul bude pracovať v režime On-Line. Na konci programovej ponuky
bude zobrazený zelený pruh. Ak pripojenie na internet nebude aktívne, program prejde do režimu OffLine. Na konci programovej ponuky bude zobrazený červený pruh. Zároveň v Off-Line režime nebudú
prístupné služby, ktoré vyžadujú priamu komunikáciu s NZIS cez internet (napr. Overenie poistného
vzťahu, Vyžiadané vyšetrenie, Kontrola výsledkov). Základná programová ponuka pozostáva z
nasledovných volieb:
Poistný vzťah - výsledok overenia poistného vzťahu poistenca. Overovanie prebieha manuálne alebo
automaticky po spustení modulu eVyšetrenie (podľa nastavenia v parametroch programu).
Kontaktné údaje - 1.časť Pacientského sumáru pre získanie kontaktných údajov pacienta.
Klinické záznamy - 2.časť Pacientského sumáru pre získanie klinických údajov pacienta (EDS).
Nové vyšetrenie bez výmenného lístka - vystavenie záznamu z vyšetrenia vyžiadaného pacientom.
Nové vyšetrenie na výmenný lístok - vystavenie záznamu z vyšetrenia vyžiadaného iným lekárom na
základe výmenného lístka (žiadanky).
Kontrola výsledkov - získanie výsledkov vyšetrení od iných lekárov na základe výmenného lístka
(žiadanky).
Zoznam prevedených vyšetrení - zoznam vyšetrení prevedených lekárom čakajúcich na odoslanie do
NZIS alebo už odoslaných do NZIS, zmena stavu záznamu, tlačové zostavy.
Archív vyšetrení NZIS - získanie záznamov vyšetrení z databázy NZIS.
Nastavenie - nastavenie základných parametrov programu.

Nastavenie
Jednotlivé voľby programu sa sprístupnia používateľovi až po doplnení základných parametrov
programu. Program obsahuje vlastnú sadu parametrov nazávislú na nastavení modulu Ambulancia.

Identifikácia zdravotníckeho pracovníka
Základné identifikačné údaje zdravotníckeho pracovníka slúžia na prihlásenie do NZIS.
Identifikujú zdravotníckeho pracovníka počas pripojenia v NZIS.
Identifikačný kód - identifikačný kód zdravotníckeho pracovníka je získavaný z vloženej karty eZPr.
Id kód špecializácie - kód špecializácie zdravotníckeho pracovníka podľa zoznamu špecializácií JRÚZ.
Id kód OÚ PZS - kód odborného útvaru PZS podľa zoznamu OÚ PZS v JRÚZ (Pozor, nezamieňať s
kódom PZS!).
Pre overenie správnosti nastavených identifikačných kódov je potrebné vložiť do čítačky kartu ZPr a
potvrdiť tlačítko [Identifikuj ZPr]. Ak sú nesprávne zadané kódy pre špecializáciu ZPr alebo OÚ PZS,
identifikácia nie je úspešná.
Poznámka: Identifikačný kód ZPr je jednoznačný údaj načítaný z vloženej elektronickej karty ZPr. Určenie
kódu špecializácie a OÚ PZS prebieha výberom z číselníkov JRÚZ. Po potvrdení tlačítka [Identifikuj ZPr]
je v NZIS overená kombinácia zadaných kódov. Prístup do NZIS môže mať len identifikovaný ZPr.
Proces identifikácie ZPr je preto potrebné opakovať až do úspešnej identifikácie.
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Identifikácia aktuálneho pacienta
Modul eVyšetrenie automaticky overuje ošetrovaného pacienta v databáze NZIS podľa rodného
čísla. Ak pacient existuje v NZIS je mu pridelený identifikačný kód podľa JRÚZ (IdPZS). Uvedené
parametre sú doplňované programom. V tejto časti má lekár dostupnú informáciu o ošetrovanom
pacientovi.

Automatické operácie
Zaškrtnutím zodpovedajúceho ovládača budú vybrané operácie vykonávané automaticky (inak
cez tlačítko).
Maximálny počet záznamov na jednu stranu zobrazenia - Parameter može byť nastavený v rozsahu 1
až 15 záznamov. Udáva počet vrátených záznamov pri získavaní záznamov z NZIS na jedno zavolanie
služby.
Potvrdzovanie prítomnosti pacienta eID kartou – Nastavenie spôsobu overovania prítomnosti
pacienta pomocou eID karty (občianského preukazu z čipom). Povolené hodnoty:
Bez potvrdenia prítomnosti – pacient nemá občiansky preukaz s čipom.
Potvrdenie prítomnosti a zadanie PIN – pacient má občiansky preukaz s čipom a pozná PIN kód.
Potvrdenie prítomnosti bez zadania PIN – pacient má občiansky preukaz nepozná PIN kód.
Potvrdenie prítomnosti cez výzvu – pacient má občiansky preukaz a nepotrebuje PIN.
Súhlas k zdravotným záznamom – nastavenie úrovne dôvernosti zdravotných záznamov pri udelení
súhlasu. Povolené hodnoty:
[3] Záznamy okrem psychatrických.
[5] Všetky záznamy (potrebná úroveň pre udelenie súhlasu).
Overiť pri spustení modulu automaticky poistný vzťah pacienta - Nastavuje automatické overovanie
poistného vzťahu pacienta pri spustení modulu eVyšetrenie.
Odoslať po ukončení modulu neodoslané záznamy - Nastavuje automatické dodatočné odosielanie
neodoslaných záznamov do NCZI. Každý záznam sa ihneď po zapísaní do lokálnej databázy programu
posiela do NCZI. Výnimkou je napríklad výpadok internetu alebo komunikácie NZIS v čase odosielania
záznamu. Takýto záznam musí byť odoslaný do NCZI okamžite po obnovení komunikácie!

Číselníky
Modul obsahuje číselníky z JRÚZ, ktoré sú pravidelne NCZI aktualizované. Voľba obsahuje
informáciu o verzii aktuálne nainštalovaných číselníkov.

Preddefinované názvy pre OV a ZV
Záznam z odborného (OV) alebo zobrazovacieho (ZV) vyšetrenia môže byť pre lepší prehľad
identifikovaný názvom vyšetrenia. Preddefinované názvy sú ponúkané pri zápise nového vyšetrenia.
Zoznam je možné zmeniť alebo doplniť podľa potreby.
Príklad názvov pre odborné vyšetrenie:
Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie
Preventívna stomatologická prehliadka
Cielené stomatologické vyšetrenie
Akútne stomatologické vyšetrenie
Príklad názvov pre zobrazovacie vyšetrenie:
RTG snímka zubov a ústnych tkanív intraorálna
RTG snímka ortopantomogram
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Používanie číselníkov
Program využíva pri doplňovaní alebo kontrole údajov číselníky JRÚZ. Zoznam použitých
číselníkov je prístupný vo voľbe Nastavenie - Číselníky. Prepojenie číselníka na zodpovedajúci údaj vo
formulári je pomocou roletovej ponuky (číselník obsahuje len niekoľko položiek),

alebo pomocou samostatného ovládacieho tlačítka (číselník môže obsahovať niekoľko tisíc položiek).

V prípade roletovej ponuky sa obsah číselníka zobrazí po kliknutí na [v], alebo doplnením začiatočných
písmen pre požadovanú hodnotu údaja.

Podľa doplnených písmen sa mení obsah roletovej ponuky. Požadovaný údaj sa do formulára prenesie
kliknutím na vybraný riadok v roletovej ponuke.
Pri použití samostatného tlačítka sa obsah číselníka zobrazí v samostatnom okne. Samostatným
tlačítkom sú zobrazované číselníky, ktoré môžu obsahovať aj niekoľko tisíc položiek. Preto je okno
rozdelené na dve časti. V dolnej časti okna sa nachádza zoznam položiek číselníka (jeden alebo viacej
stľpcov). V hornej časti na nachádza editačný ovládač pre filtrovanie zobrazených údajov. Doplnením
začiatočných písmen pre hľadanú hodnotu sa mení obsah zoznamu v dolnej časti. Požadovaná položka
je prenesená do formulára po dvojitom kliknutí na vybraný riadok v zozname.
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Poistný vzťah
Overenie poistného vzťahu pacienta - poistenca prebehne automaticky alebo manuálne (podľa
nastavenia v parametroch programu) po spustení modulu eVyšetrenie. Identifikačné údaje pacienta
(meno, priezvisko, ZP) sa do modulu eVyšetrenie prenášajú podľa ošetrovaného pacienta vybraného v
module Ambulancia.

Overenie poistného vzťahu môže vrátiť nasledovné hodnoty:



Pacient je poistencom ZP (VšZP kód 25, Dôvera kód 24, Union kód 27).
Pacient nie je poistencom ZP (VšZP kód 25, Dôvera kód 24, Union kód 27).

Pacientský sumár
Slúži na poskytnutie život zachraňujúcich údajov pacienta, ktoré sú nevyhnutné pre lekárov a
zdravotníckych pracovníkov (najmä pre prípad záchrannej zdravotnej služby a operačného strediska).
Uložené údaje môžu napomôcť k rýchlej orientácii záchranára a iného zdravotníckeho pracovníka.
V tabuľke nižšie sú popísané jednotlivé časti pacientskeho sumára.
Pacientsky sumár
Klinické údaje

Časti

Pôrodnícka anamnéza

Predpokladaný dátum pôrodu

Zdravotné problémy

Život ovplyvňujúce diagnózy (choroby)
Implantované zdravotné pomôcky
Vydané lieky (dispenzované záznamy)

Lieková anamnéza

Podané lieky (medikačné záznamy)
Varovania

Alergie
Nežiaduce účinky z očkovaní

Kontaktné údaje
pacienta

Informácie o pacientovi

Identifikačné údaje pacienta

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje pacienta
Núdzový kontakt (ICE kontakt)

Kontakt na ošetrujúceho lekára

Všeobecný lekár s uzatvorenou dohodou
s pacientom o poskytovaní zdr. Starostlivosti
Preferovaný lekár – lekár, ktorý má najviac
informácii o zdravotnom stave pacienta

Kontaktné údaje
Voľba slúži na získanie kontaktných údajov z Pacientského sumára. Eviduje kontaktné údaje
pacienta, ktoré môže vyplniť zdravotnícky pracovník alebo pacient prostredníctvom svojej elektronickej
zdravotnej knižky občana (EZKO).
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Po spustení každej požiadavky na získanie alebo uloženie údajov do NZIS sa zobrazí v pravom dolnom
rohu obrazovky počítača okno modulu pre komunikáciu s NZIS.

Rýchlosť komunikácie závisí od rýchlosti internetu a počtu pripojených používateľov do NZIS (môže to
byť aj niekoľko minút). Po obdržaní odpovede z NZIS program zobrazí požadované údaje.
Poznámka: Okno pre komunikáciu s NZIS sa v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazuje vždy
keď modul eVyšetrenie kumunikuje (prijíma alebo odosiela údaje) s NZIS. Neprerušujte preto
neodvôvodnene túto komunikáciu! Tlačítko [x] je možné použiť ak sa táto komunikácia zasekne z
nepredvídateľného dôvodu, napr. prerušenie internetového spojenia alebo výpadok služby NZIS počas
komunikácie.
Kontaktné údaje pacienta pozostávajú zo základných identifikačných údajov (JRÚZ), t.j.
identifikačných údajov, adresy trvalého pobytu a informácií o zdravotnom poistení pacienta. Tieto údaje
sú získavané z databázy eZdravie a nie je možné ich meniť. Doplňovať je možné Kontaktnú adresu,
Kontaktné osoby a Preferovaných zdravotníckych pracovníkov.

Kontaktná osoba
Voľba slúži na zobrazenie kontaktných osôb uvedených v Pacientskom sumáry, doplnenie ďalšej
kontaktnej osoby do Pacientského sumáru, alebo vymazanie (stornovanie) kontaktnej osoby z
Pacientského sumáru. Eviduje núdzový kontakt pre pacienta – informáciu komu volať, ak pacientovi bola
poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť (prípadne nastalo úmrtie pacienta). Typ kontaktu je údaj
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podľa číselníka z JRÚZ. Okrem mena a priezviska je nutné doplniť telefónne číslo alebo emailovú adresu
novej kontaktnej osoby.

Kontaktná adresa
Voľba slúži na doplnenie novej kontaktnej adresy do Pacientského sumáru, alebo aktualizáciu
existujúcej kontaktnej adresy. Eviduje kontaktné údaje pacienta, ktoré môže vyplniť zdravotnícky
pracovník alebo pacient prostredníctvom svojej elektronickej zdravotnej knižky občana (EZKO).

Údaje Obec, PSČ, Kraj a Štát sú preberané z číselníkov JRÚZ a nedajú sa doplniť priamo. Okrem týchto
základných údajov je potrebné doplniť telefónne číslo alebo emailovú adresu.
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Preferovaný zdravotnícky pracovník
Voľba slúži na zobrazenie preferovaných zdravotníckych pracovníkov v Pacientskom sumáry,
doplnenie ďalšieho preferovaného zdravotníckeho pracovníka do Pacientského sumáru, alebo vymazanie
(stornovanie) preferovaného zdravotníckeho pracovníka z Pacientského sumáru. Eviduje dva typy
lekárov:



Všeobecný lekár (kapitujúci), ktorý je evidovaný z dávok ZP nahlasovaných jednotlivými PZS a je
vypĺňaný automaticky z databázy eZdravie.
Preferovaný zdravotnícky pracovník – lekár, ktorý vie najviac informácií o zdravotnom stave
pacienta a vie poskytnúť reálne informácie o zdravotnom stave (napr. onkologický pacienti budú
evidovať ošetrujúceho onkológa), tohto lekára je možné zaevidovať priamo daným zdravotníckym
pracovníkom alebo pacientom prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky občana (EZKO)
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Nový preferovaný zdravotnícky pracovník sa vyberá zo zoznamu (číselníka) zdravotníckych pracovníkov
z JRÚZ. Okrem základných identifikačných údajov prebratých z číselníka je nutné doplniť telefónne číslo
alebo emailovú adresu. Údaj Poznámka nie je povinný.

Klinické záznamy
Po potvrdení voľby je možné zadať podmienku pre získanie všetkých klinických záznamov z
Pacientského sumáru alebo len platných záznamov. Medzi zrušené záznamy patria stornované alebo
zneplatnené záznamy.

Klinické záznamy sú rozdelené na:
Varovania - alergie a nežiadúce reakcie,
Liekovú anamnézu - zoznam prepísaných liekov (zo záznamov o vyšetrení),
Pôrodnícku anamnézu - predpokladaný dátum pôrodu,
Zdravotné problémy - závažné alebo život ohrozujúce diagnózy,
Zdravotné pomôcky - zdravotné pomôcky a implantáty.
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Varovania
Voľba slúži na prehľad alebo doplnenie nového varovania na nežiadúcu reakciu spôsobenú
liečivom alebo alergizujúcou látkou. Okrem nepovinného údaj Poznámka sú všetky ostatné položky
preberané z číselníkov JRÚZ a nemôžu sa doplniť priamo vlastným textom.

Lieková anamnéza
Lieková anamnéza obsahuje predpísané lieky. Obsahuje len záznamy, ktoré boli zapísané v
rámci záznamu o vyšetrení. Neobsahuje záznamy (Liekovú knižku) z modulu eRecept.
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Pôrodnícka anamnéza
Voľba obsahuje informáciu o predpokladanom dátume pôrodu. Záznam môže aktualizovať len
odbornosť gynekológ. Je možné ju zaevidovať len na pohlavie žena. Pri zápise musí žena súhlasiť, že je
možné uviesť záznam do pacientskeho sumáru (napr. z dôvodu, že sa môže rozhodnúť pre utajovaný
pôrod alebo potrat). Súhlas nie je žiadnym spôsobom prenesený do NZIS, je to na ústnej dohode medzi
lekárom a pacientkou.

Zdravotné problémy
Voľba slúži na zobrazenie alebo doplnenie závažných zdravotných problémov. Eviduje život
ovplyvňujúce diagnózy (podľa číselníka diagnóz, atribút „Život ohrozujúce diagnózy“). Lekár uvedie
diagnózu ako zdravotný problém v rámci diagnostického záveru. V prípade, že viacerí lekári
zaznamenajú tú istú diagnózu, táto je uvádzaná v pacientskom sumári pre účely prehľadnosti len raz
a spolu so záznamom je uvedený aj počet záznamov evidovaných k danej diagnóze. Údaj Biohazard
určuje, že uvedená diagnóza môže ohrozovať aj ošetrujúceho lekára.
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Zdravotné pomôcky
Voľba slúži na zobrazenie alebo doplnenie použitých (implantovaných) zdravotných pomôcok.
Eviduje implantované zdravotné pomôcky a implantované zubné náhrady (implantáty). Evidencia slúži
primárne pre pracovníkov, ktorí vykonávajú zobrazovacie vyšetrenia, prípadne pre záchranárov
(informácia o zubnej náhrade). Druh pomôcky je naviazaný na číselník JRÚZ. Pre upresnenie použitej
pomôcky, je možné doplniť text do údaja Popis pomôcky. To isté platí ak pomôcka nie je uvedená v
číselníku.
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Zmena stavu záznamu
Voľba je určená na zmenu stavu doplneného záznamu. Klinické záznamy môžu byť v stave:
Ukončený - stav má automaticky každý nový zapísaný záznam,
Zneplatnený - záznam môže nadobudnúť tento stav na pokyn lekára,
Stornovaný - záznam môže nadobudnúť tento stav na pokyn lekára.

Pri zmene stavu záznamu musí byť uvedený dátum a dôvod zmeny stavu záznamu. Povolená je len
zmena zo stavu Ukončený na Zneplatnený alebo Stornovaný. Stornovaný záznam nie je možné
znovu zmeniť na Ukončený.

Záznam o vyšetrení
Elektronický záznam o vyšetrení umožňuje vytvoriť záznam o poskytnutej zdravotnej starostlivosti
a je rozdelený podľa typu zdravotnej starostlivosti, ktorá bola pacientovi poskytnutá. Zápis záznamu
z vyšetrenia a prístup k jeho obsahu je v súlade s legislatívnym rámcom:
1. Zákon 576/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2. Zákon 153/2013 Z.z. o NZIS
3. Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
4. Zákon 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
Záznam o vyšetrení

Typ zdravotnej starostlivosti

Záznam z odborného vyšetrenia

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Prepúšťacia správa

Ústavná zdravotná starostlivosť
Jednodňová zdravotná starostlivosť

Záznam zo zobrazovacieho vyšetrenia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky –
zobrazovacie vyšetrenia

Záznam o odporúčaní na zdravotnú starostlivosť
(výmenný lístok/ žiadanka na zobrazovacie
vyšetrenie)

Ambulantná zdravotná starostlivosť
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky –
zobrazovacie vyšetrenia ako aj rehabilitácie
Ústavná zdravotná starostlivosť
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Záznam z odborného vyšetrenia
Záznam o odbornom vyšetrení vzniká počas poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
a poskytuje štruktúru pre vytvorenie v praxi používaného dekurzu. Záznam o odbornom vyšetrení sa
použije ako:
a) Záznam o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti (VAS, LSPP)
b) Záznam o preventívnej prehliadke (VAS, LSPP)
c) Záznam o poskytnutí špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ŠAS)
d) Záznam o poskytnutí urgentnej zdravotnej starostlivosti (ÚPS)
Záznam o vyšetrení je vytváraný zdravotníckym pracovníkom PZS s použitím pre:
a) všeobecnú ambulanciu
b) špecializovanú ambulanciu
c) lekársku službu prvej pomoci
 lekárska služba prvej pomoci pre dospelých
 lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast
 špecializovaná zubno-lekárska služba prvej pomoci
d) urgent
e) záchrannú zdravotnú službu
f) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
g) stacionár

Prepúšťacia správa
Lekárska prepúšťacia správa sa používa pre účely zdokumentovania poskytnutej ústavnej
zdravotnej starostlivosti, vytvára sa v momente fyzického prepustenia pacienta od poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti (nemocnice, kúpeľov). Prepúšťacia správa nie je vytváraná medzi jednotlivými
prekladmi v rámci rôznych oddelení v tom istom zariadení. Prepúšťacia správa je vytvorená s použitím
pre:
a) Nemocnicu (všeobecná, špecializovaná)
b) Špecializované zdravotnícke zariadenie (Liečebňu)
c) Hospic
d) Dom ošetrovateľskej starostlivosti
e) Prírodné liečebné kúpele

Zobrazovacie vyšetrenie
Zobrazovacie vyšetrenie slúži na zdokumentovanie starostlivosti v SVaLZ zobrazovacích
vyšetrovacích zložkách. Ide o špecializované pracoviská, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť s
použitím zobrazovacej techniky.
Sem patria aj pracoviská, kde ošetrujúci lekár v rámci vyšetrenia realizuje vyšetrenie zobrazovacou
technikou (napr. gynekológ, zubný lekár), kedy záznam z vyšetrenia môže byť realizovaný:
1. Samostatne ako záznam zo zobrazovacieho vyšetrenia a záznam z odborného vyšetrenia (v
prípade, že je vyšetrenie zapísané ako samostatná entita, lekár má výhodu pri vyhľadávaní
výsledkov, kedy vie vyhľadávať podľa kritéria Typ vyšetrenia, napr. zobrazovacie vyšetrenie)
2. Iba záznam z odborného vyšetrenia, v ktorom bude uvedený záver zo zobrazovacieho vyšetrenia
(v prípade, že lekár zapíše ako záver z odborného vyšetrenia, nebude ho vedieť lekár vyhľadať
medzi zobrazovacími vyšetreniami podľa typu vyšetrenia)
Aktuálne sa do NZIS zapisuje len textový popis zo zobrazovacieho vyšetrenia, obrazová príloha (PACS)
sa do NZIS neposiela, zostáva uložená v IS PZS a v zázname z vyšetrenia môže byť uvedený smerník
pre ďalšie dohľadanie lekárom, ktorý pracuje u rovnakého PZS.

Zobrazovacie vyšetrenie je vytvorené pre:
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Odborné
Odborné zameranie – názov
zameranie - kód
023

Rádiológia

043

Radiačná onkológia

047

nukleárna medicína

187

Funkčná diagnostika

228

Magnetická rezonancia

232

Osteodenzitometria

247

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

279

Echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému

303

Abdominálna ultrasonografia u dospelých

393

Pediatrická rádiológia

533

Ultrazvukové vyšetrovacie metódy

534

Utrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve

558

endoskopické vyšetrovacie metódy

576

Počítačová tomografia – CT

585

diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia

588

ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia)

593

Intervenčná rádiológia

594

Intervenčná ultrasonografia v urológii

595

Mamodiagnostika v gynekológii

596

Mamodiagnostika v rádiológii

597

Endoskopia respiračného systému

701

Pediatrická echokardiografia

711

Echokardiografia

712

Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému

Výmenný lístok
Odporúčanie na špecializované vyšetrenie (Odporúčané vyšetrenie) je definované v zákone
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Zákon definuje aj podmienky, kedy nie je potrebné vystaviť
odporúčanie na špecializované vyšetrenie (vrátane zobrazovacieho vyšetrenia).
Záznam o odporúčaní lekára je vytvorený a používa sa ako:
a) záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
b) záznam o odporúčaní na zobrazovacie vyšetrenie (žiadanka)
c) záznam o odporúčaní na rehabilitácie (žiadanka)
d) záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti
Odporúčané vyšetrenie je súčasťou elektronickej zdravotnej dokumentácie a autorovi umožňuje
sprístupnenie záznamu z vyšetrenia, ktorý inicioval bez potreby získania samostatného súhlasu pacienta.
Poznámka: Záznamy z vyšetrení sú sprístupňované až na základe elektronického súhlasu pacienta
(vloženie eID karty pacienta do čítačky a potvrdenia prítomnosti). Vynimku tvorí len všaobecný lekár
ošetrujúci kapitovaného pacienta.
Následne zabezpečuje prepojenie výsledku na pôvodný záznam bez potreby príchodu pacienta do
ambulancie s informáciou o vytvorení záznamu (výmenný lístok si lekár vie sám vyhľadať).
Forma výmenného lístka - žiadanky nie je legislatívou jednoznačne definovaná, definovaný je len rozsah
odporúčania. Identifikátor odporúčania na vyšetrenie taktiež nie je legislatívou definovaný. Každé
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vytlačené odporúčanie na vyšetrenie (výmenný lístok/žiadanka) však musí obsahovať numerické
označenie (identifikátor výmenného lístka/žiadanky), ktoré je možné manuálne prepísať do IS PZS pre
vyhľadanie VL. Celkový identifikátor odporúčania na vyšetrenie je 21 miestny reťazec (číslo), v ktorom je
zvýraznených posledných 6 znakov, ktoré sa použijú pri prepise pre vyhľadanie u lekára, ku ktorému
pacient prichádza s odporúčaním.
Príklad vrátane voliteľného čiarového kódu:

V praxi sú používané dva názvy pre odporúčanie na špecializované vyšetrenie, ktoré bude používané
v NZIS:
Výmenný lístok – pre špecializované odborné vyšetrenie
Žiadanka – pre zobrazovacie vyšetrenie alebo vyšetrovacie SVaLZ

Vyšetrenie bez výmenného lístka
Voľba je určená pre zapísanie záznamu z vyšetrenia vyžiadaného pacientom (pacient prichádza
na vyšetrenie bez výmenného lístka od iného lekára). K dispozícii je možnosť zapísať záznam z
odborného vyšetrenia (OV), zobrazovacieho vyšetrenia (ZV), alebo len vystaviť samostatný výmenný
lístok (VL) - žiadanku pre odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie.
Poznámka: Výmenný lístok pre odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie je aj súčasťou každého záznamu
o vyšetrení. Program však umožňuje vystavenie výmenného lístka aj bez zápisu záznamu o vyšetrení.

Po potvrdení voľby pre Odborné vyšetrenie sa zobrazí formulár pre doplnenie údajov o odbornom
vyšetrení. Pri vyplňovaní záznamu je potrebné zaznamenať názov vyšetrenia a záver z vyšetrenia v
rozsahu:
Anamnéza pacienta.
Popis vyšetrenia. Do popisu je možné pomocou funkčných kláves [Ctrl] [S] prebrať prevedené
stomatologické výkony za daný deň. Preberá sa kód diagnózy, pozícia ošetrovaného zuba a textový
popis výkonu vrátanie špecifikácie.
Poznámka: Prevedené stomatologické výkony za daný deň je možné do údaja Popis prebrať aj kliknutím
pravým tlačítkom myšky na textové okno Popisu a vybraním položky z menu.
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Odporúčanie pre pacienta.
Urgentnosť vyšetrenia (Bežné, Neodkladné).
Diagnostický záver prostredníctvom MKCH, prípadne ďalšie spresnenie k diagnostickému záveru v
časti Upresnenie. Označenie hlavnej diagnózy (HDg) v prípade viacerých diagnóz.
Interná poznámka v prípade, že lekár stanovil záver, ktorý by mohol ohroziť úsudok a rozhodovanie
pacienta. Interná poznámka bude sprístupnená lekárom po vyhľadaní záznamu z vyšetrenia, ale
pacientovi nebude prístupná v rámci Elektronickej zdravotnej knižky.
Poznámka: Diagnostický záver je povinný údaj a musí byť vyplnená aspoň jedna diagnóza. Táto musí byť
označená ako hlavná. V prípade viacerých diagnóz musí byť len jedna označená ako hlavná. Život
ohrozujúce diagnózy program označuje automaticky podľa aktuálneho zoznamu (číselníka) MKCH. Ako
život ohrozujúcu diagnózu je možné označiť každú diagnózu (t.j. aj tú, ktorá v číselníku takto nie je
označená).
Záznam z vyšetrenia môže byť doplnený o vstupy do Pacientskeho sumáru v prípade, že pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti boli zistené nasledovné skutočnosti:
Život ohrozujúce diagnózy (ŽODg),
Alergické reakcie na látku alebo liečivo,
Použité zdravotné pomôcky (pre odbornosti chirurgia, ortopédia a zubný lekár),
Medikácia (v prípade, že bola poskytnutá medikácia v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti).

Diagnostický záver je možné doplniť priamym zadaním kódu diagnózy (napr. K04.4) alebo kliknutím na
ovládacie tlačítko [...] pri kóde diagnózy a vybraním diagnózy z číselníka JRÚZ MKCH.
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Ďalší záznam diagnózy je možné doplniť pomocou klávesy [Šípka dole]. Pre vymazanie riadku z
diagnózou je potrebné stlačiť súčasne klávesy [Ctrl] [Del].
K záznamu o vyšetrení je možné pomocou ponuky Výmenný lístok pre pripojiť jeden alebo viac
výmenných lístkov pre vyžiadanie ďalších vyšetrení od iných lekárov/PZS.
Po vyplnení potrebných údajov o vyšetrení sa pomocou ovládacieho tlačítka [OK] odošle záznam do
NZIS. Najprv však prebehne kontrola vyplnenia údajov. Kontroluje sa či má záznam vyplnené všetky
povinné údaje.

Ak je záznam po formálnej stránke v poriadku, spustí sa proces odosielania záznamu do NZIS. O
úspešnom odoslaní je používateľ informovaný správou.

Zároveň je možné záznam z vyšetrenia a pripojené výmenné lístky vytlačiť na tlačiarni.
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Zmena stavu záznamu
Voľba je určená na zmenu stavu zapisovaného záznamu. Záznamy z vyšetrení môžu byť v
stave:
Ukončený - stav má automaticky každý nový zapísaný záznam,
Neukončený - záznam môže nadobudnúť tento stav na pokyn lekára (len pri zápise nového záznamu),
Stornovaný - záznam môže nadobudnúť tento stav na pokyn lekára.
Každý nový zapisovaný záznam má automaticky priradený stav Ukončený. Tento stav je možné pri
zápise nového záznamu nastaviť na Neukončený. Takto zapísaný záznam je možné neskôr aktualizovať
o nové informácie o vyšetrení (napríklad pridaním laboratórnych výsledkov). Záznam po aktualizácii
zmení stav na Ukončený. Záznam z vyšetrenia môže meniť svoje stavy v poradí Neukončený ->
Ukončený -> Stornovaný. Opačná zmena nie je povolená. Pri každej zmene stavu je potrebné doplniť
dátum a dôvod zmeny stavu záznamu.

Výmenný lístok
Modul eVyšetrenie rozlišuje dva druhy výmenných lístkov. Výmenný lístok od (VL - žiadanka
predložená pacientom od iného lekára/PZS) obsahuje žiadosť o vyšetrenie. Výmenný lístok pre (VL žiadanka vystavená spolu so záznamom o vyšetrení pre iného lekára/PZS).

Výmenný lístok pre
Výmenný lístok pre tvorí súčasť záznamu o vyšetrení. K jednému záznamu o vyšetrení je
možné pripojiť jeden alebo viac výmenných lístkov so žiadosťou/odporúčaním na ďalšie vyšetrenie.
Výmenný lístok sa v NZIS neadresuje na konkrétneho PZS ale na množinu vybraných PZS podľa
špecializácie a odborného zamerania (napr. VL pre špecializovaný útvar ambulancia a odborné
zameranie stomatológia umožňuje pacientovi vybrať si pre ďalšie vyšetrenie ambulanciu ľubovoľného
PZS s uvedeným odborným zameraním).
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Ďalším povinným údajom je Požadované vyšetrenie (odborné alebo zobrazovacie), Diagnóza pri
odoslaní a Urgentnosť vyšetrenia (Bežné, Neodkladné). Ostatné údaje sa doplňujú len v prípade VL žiadosti o zobrazovacie vyšetrenie. Záznam sa dokončí a údaje sa uložia pomocou ovládacieho tlačítka
[v]. Údaj v záhlaví okna sa zmení z [-1/0] na [1/1].
Poznámka: Nový výmenný lístok pridávajte vždy pomocou ovládacieho tlačítka [+] určeného na pridanie
nového záznamu. Položky Špecializovaný útvar a Urgentnosť vyšetrenia sa automaticky nastavia na
hodnotu "ambulancia" a "Bežné". Tlačítkom [-] sa vymaže záznam s výmenným lístkom.
Po uložení základných údajov VL sa sprístupní aj voľba Súvisiace záznamy. Odosielajúci lekár pomocou
tejto voľby môže k výmennému lístku priradiť ďalšie potrebné záznamy z vyšetrení. Prijímateľovi
výmenného lístka sa tieto záznamy automaticky sprístupnia pri načítaní výmenného lístka.

Záznamy sa pridávajú priamym doplnením typu záznamu (OV, ZV) a čísla záznamu alebo kliknutím na
ovládacie tlačítko [...] pri položke Typ a vybraním záznamu zo zoznamu vyšetrení.
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Výmenný lístok od
Výmenný lístok od je súčasťou záznamu o vyšetrení len v prípade vyžiadaného vyšetrenia.
Údaje sú do formulára načítavané automaticky (voľba Vyšetrenie na výmenný lístok).

Vyšetrenie na výmenný lístok
Voľba je určená pre zapísanie záznamu z vyšetrenia vyžiadaného iným lekárom (pacient
prichádza na vyšetrenie s výmenným lístkom - žiadankou od iného lekára). Vyžiadané vyšetrenie začína
krokom pre vyhľadanie výmenného lístka v NZIS.

Ak sa pacient preukáže výmenným lístkom vystaveným pomocou certifikovaného programu pre
eVyšetrenie, VL je identifikovaný svojim 21 miestnym číslom (napr. 00700-60449-17012 / 822676).
Takýto výmenný lístok je možné vyhľadať doplnením posledných 6 znakov. Ak výmenný lístok nie je
nájdený, je potrebné doplniť všetkých 21 znakov bez pomlčiek a lomítka.
Ak sa v tomto kroku nedoplní číslo výmenného lístka, program vyhľadá v databáze NZIS všetky výmenné
lístky pacienta určené pre danú špecializáciu a odborného zameranie.
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V

Výmenné lístky - žiadanky sú zoradené zostupne od najvyššieho po najnižší dátum vystavenia. Počet
zobrazených výmenných lístkov závisí od príslušného parametra v nastavení programu. Ďalšie záznamy
je možné načítať ovládacím tlačítkom [Ďalšie záznamy].
Poznámka: Počet zobrazených výmenných lístkov údáva parameter Maximálny počet záznamov na
jednu stranu zobrazenia. Može byť nastavený v rozsahu 1 až 15 záznamov. Čím vyššie je nastavená
táto hodnota, tým dlhšie trvá proces načítania záznamov.
Vyhľadať súvisiace záznamy - ak žiadateľ o vyšetrenie pripojil k výmennému lístku ďalšie záznamy o
vyšetrení, záznamy sú prístupné pomocou tejto voľby. Po potvrdení voľby je možné zároveň prebrať
zvolený výmenný lístok a získať prístup k zdravotnej dokumentácii pacienta na 1440 minút (hodnotu
určuje NZIS).

Zobraz žiadanku - potvrdením ovládacieho tlačítka sa zobrazí obsah výmenného lístka - žiadanky o
vyšetrenie.
Vyšetrenie - potvrdením ovládacieho tlačítka sa spustí proces zápisu nového záznamu z vyžiadaného
vyšetrenia. Formulár pre vyžiadané vyšetrenie obsahuje navyše voľbu pre zobrazenie výmenného lístka
so žiadosťou o vyšetrenie Výmenný lístok od.

Kontrola výsledkov
Po potvrdení voľby pre kontrolu výsledkov sa zobrazí zoznam vystavených výmenných lístkov
určených pre iných lekárov s odporúčaniami na ďalšie vyšetrenie. Zobrazené sú všetky výmenné lístky
pre vybraného pacienta (údaje sa načítavajú z lokálnej databázy, nie z NZIS) .
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Zobraz odporúčanie - potvrdením ovládacieho tlačítka sa zobrazí obsah výmenného lístka odporúčania na ďalšie vyšetrenie.
Vyhľadaj výsledky - potvrdením ovládacieho tlačítka sa spustí požiadavka na vyhľadanie výsledkov
odporúčaných vyšetrení v databáze NZIS.

Zoznam prevedených vyšetrení
Zoznam vyšetrení obsahuje záznamy o vyšetreniach prevedených lekárom, ktoré boli odoslané
do NZIS, alebo len čakajú na odoslanie do NZIS. Tieto záznamy sú uložené v lokálnej databáze
programu. Vyšetrenia sú zoradené zostupne od najvyššieho po najnižší dátum zápisu záznamu.

Záznamy s vyplneným interným číslom záznamu aj číslom záznamu v NZIS sú záznamy, ktoré boli
odoslané do NZIS. Záznamy bez čísla záznamu v NZIS sú záznamy, ktoré ešte čakajú na odoslanie do
NZIS.
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Zobraziť záznam - slúži na zobrazenie obsahu záznamu z vyšetrenia.
Tlačiť záznam - umožňuje opakované vytlačenie záznamu z vyšetrenia a pripojených výmenných lístkov.
Aktualizovať záznam - neukončené záznamy (t.j. stav záznamu Neukončený) je možné doplniť o ďalšie
informácie. Povolená je len jedna aktualizácia. Po aktualizácii prejde záznam do stavu Ukončený.
Stornovať záznam - voľba slúži na zmenu stavu záznamu na Stornovaný.
Vybrať záznamy - filtruje zobrazenie záznamov podľa vybraného stavu záznamu (Všetky, Neukončené,
Ukončené, Stornované).
Poznámka: Neodoslané záznamy sa dodatočne odosielajú do NZIS po obnove internetového spojenia pri
ukončení programu.

Archív vyšetrení NZIS
Voľba slúži na zobrazenie vybraných záznamov z archívu vyšetrení NZIS. Prvým krokom je
potvrdenie prítomnosti pacienta a získanie súhlasu na zobrazenie vyšetrení od všetkých PZS.

Prístupné sú nasledovné možnosti:
Bez potvrdenia prítomnosti – pacient nemá občiansky preukaz s čipom. Po potvrdení voľby sa môžu
zobraziť podľa podmienky na výber záznamov len vlastné záznamy z vyšetrení.
Potvrdenie prítomnosti a zadanie PIN – pacient má občiansky preukaz s čipom a pozná PIN kód. Po
potvrdení voľby sa podľa podmienky na výber záznamov môžu zobraziť záznamy z vyšetrení všetkých
PZS.
Potvrdenie prítomnosti bez zadania PIN – pacient má občiansky preukaz a nepozná PIN kód. Po
potvrdení voľby sa podľa podmienky na výber záznamov môžu zobraziť len vlastné záznamy z vyšetrení.
Potvrdenie prítomnosti cez výzvu – pacient má občiansky preukaz a nepotrebuje PIN. Po potvrdení
voľby sa podľa podľa podmienky na výber záznamov môžu zobraziť záznamy z vyšetrení všetkých PZS.
Po potvrdení prítomnosti pacienta sa zobrazia podmienky na výber záznamov.
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Len vlastné vyšetrenia - zobrazia sa len vlastné vyšetrenia. Pre zobrazenie vyšetrení od iných PZS je
potrebný súhlas pacienta a elektronický občiansky preukaz pacienta (táto voľba je prístupná len pri
potvrdení prítomnosti pacienta cez výzvu alebo zadaním PIN kódu).
Kompletné záznamy - textové údaje presahujúce dľžku 2 000 znakov (napr. Popis, Anamnéza,
Odporúčanie) sa zobrazia v plnom rozsahu. Ak podmienka nie ja zaškrtnutá, zobrazí sa prvých 2 000
znakov z každého údaja (rýchlešie načítavanie záznamov). Vybraný záznam je potom možné pomocou
samostatnej voľby zobraziť v plnom rozsahu.

Po potvrdení výberových podmienok začne proces načítania záznamov. Rýchlosť načítania závisí od
rýchlosti internetu a počtu pripojených používateľov do NZIS (môže to byť aj niekoľko minút). Po obdržaní
odpovede z NZIS program zobrazí požadované údaje. Počet naraz zobrazených záznamov závisí od
príslušného parametra v nastavení programu. Ďalšie záznamy je možné načítať ovládacím tlačítkom
[Ďalšie záznamy].
Poznámka: Počet naraz zobrazených záznamov udáva parameter Maximálny počet záznamov na
jednu stranu zobrazenia. Može byť nastavený v rozsahu 1 až 15 záznamov. Čím vyššie je nastavená
táto hodnota, tým dlhšie trvá proces načítania záznamov.
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Potvrdenie prítomnosti pacienta
Potvrdenie prítomnosti pacienta prebieha pomocou občianského preukazu pacienta (občiansky
preukaz s čipom). Pre načítanie občianského preukazu musí byť k počítaču pripojená čítačka eID karty
s displejom a numerickou klávesnicou (napr. čítačka Reiner SCT poskytovaná NCZI). Prítomnosť
nainštalovanej eID čítačky je indikovaná v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.

Čítačka eID karty sa aktivuje pri potvrdení prítomnosti pacienta (voľba Archív vyšetrení NZIS) a
nastavení spôsobu potvrdenia prítomnosti cez:
Potvrdenie prítomnosti a zadanie PIN.
Potvrdenie prítomnosti bez zadania PIN.
Potvrdenie prítomnosti cez výzvu.

Po vložení občianského preukazu je pacient vyzvaný na zadanie svojho 6 miestného PIN kódu (BOK).
PIN kód pacient doplní pomocou numerickej klávesnice na eID čítačke a potvrdí klávesou [OK].
V prípade potvrdenia prítomnosti cez výzvu pacient len potvrdí výzvu zobrazenú na displeji eID čítačky
pomocou klávesy [OK].
Text výzvy:
„Suhlasim

s pristupom k EZK“
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Modul pre komunikáciu s NZIS
Program eVyšetrenie posiela údaje do NZIS alebo prijíma údaje z NZIS pomocou samostatného
modulu pre komunikáciu s NZIS. Modul pre komunikáciu je spustený automaticky pri prvej požiadavke
pre prijatie alebo odoslanie údajov. Spustenie modulu je indikované v pravom dolnom rohu obrazovky.

Komunikácia s NZIS môže prebiehať pomocou VPN (virtuálna privátna sieť) alebo priamo cez
zabezpečené prepojenie (SSL). Ak je pri prvom spustení modulu prístupná VPN, modul nadviaže
spojenie s NZIS cez VPN. Ak pri prvom spustení modulu nie je prístupná VPN, modul nadviaže spojenie
s NZIS cez SSL. Pre viaceré výhody je odporúčaná komunikácia s NZIS pomocou VPN.
Poznámka: Pri správnom nainštalovaní a nastavení všetkých komponentov systému eZdravie sa VPN
spúšťa pri zapnutí počítača (VPN klient Cisco AnyConnect). V opačnom prípade je potrebné pred
použitím eZdravie spustiť najprv VPN. Najdôležitejšou výhodou komunikácie cez VPN je okamžitý
prehľad o výpadku internetového spojenia s NZIS a automatické obnovenie komunikácie s NZIS po
odstránení výpadku.
Spustenú VPN a modul pre komunikáciu indikujú príslušné ikony v pravom dolnom rohu obrazovky.
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ikona indikuje spustený modul pre komunikáciu s NZIS.
ikona indikuje spustenú VPN.
Po kliknutí pravým tlačítkom počítačovej myšky na ikonu modulu pre komunikáciu s NZIS sa zobrazí
ponuka pre ukončenie činnosti modulu a ponuka pre zobrazenie informácie o spôsobe komunikácie s
NZIS.
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