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Príprava


Začiatkom roka 2017 prezentácia eHealth pre lekárov OÚSA, kde som vysvetlil čo poskytne
eHealth lekárom.



Hľadanie spôsobu ako hromadne požiadať o vydanie ePZP.



Zverejnenie informácií na intranete OÚSA vrátane vzoru zmluvy a žiadosti o vydanie ePZP.



Konsolidácia národných registroch lekárov.



Zosúladenie vydaných kódov PZS od ÚDZS s platným povolením od MZ SR a VÚC.





Správne a aktuálne údaje v Registri zdravotníckych pracovníkov v príslušnej komore nevyhnutné
pre vydanie elektronického Preukazu zdravotníckeho pracovníka.
Podpisovanie zmlúv lekárov s NCZI a vydávanie ePZP.

Inštalácia a testovanie


Cisco AnyConnect VPN client nevhodné riešenie pre veľké nemocnice.



Vytvorenie “site to site” VPN medzi OÚSA a NCZI.



Inštalácia software a ovládačov cez GPO v doméne.



2 ambulancie začali testovať, po mesiaci viac ako 1000 zápisov v eHealth.



Rôzne časové odozvy eHealth (5 až 30 sekúnd).



Pri nedostupnosti služieb sa NIS správal ako bez eHealth.



Po pripojení služieb možnosť odosielať záznamy dodatočne.

Pilotná prevádzka


Postupné zapájanie viacerých ambulancií, neskôr aj 7 lôžkových oddelení.



Pri zapájaní jednotlivých pracovísk sme opravovali chyby v národných registroch.



Lekári si musia zvyknúť nosiť ePZP so sebou.



Menej IT zdatní si často zamknú účet, 5x možno opakovať zadanie PIN.



Následná asistencia IT pracovníkov OÚSA v spolupráci s NCZI odblokovanie ePZP.





Občasné výpadky pilotu eHealth pripravili lekárov na situácie ako sa zachovať keď
služby eHealth nebudú dostupné.
K dnešnému dňu bolo odoslaných viac ako 44 000 záznamov z OÚSA do eHealth.

Čo poskytuje lekárom eHealth?


Počas pilotnej prevádzky by mala byť otázka položená opačne:




„Čo poskytuje eHealthu lekár?“

Po spustení ostrej prevádzky:


Rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



Konsolidovaný pacientsky sumár pre posúdenie stavu pacienta.



„Správne údaje, na správnom mieste, v správnom čase.“



Odstránenie duplicitných vyšetrení.



Zníženie administratívnej záťaže na zdravotníckych pracovníkov.

Ďakujem za pozornosť

