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Bratislava, 3. februára 2006. – Národné centrum zdravotníckych informácií vzniklo 1. 2. 2006
rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR spojením Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky
a Slovenskej lekárskej knižnice.

–
–

Základným účelom zriadenia NCZI je vybudovanie materiálnej a odbornej bázy pre zabezpečenie
rozvoja zdravotníckej informatiky a štatistiky a poskytovanie knižnično-informačných služieb z oblasti
lekárskych vied a zdravotníctva na Slovensku. NCZI
sa zároveň stáva partnerom pre podobné inštitúcie
v Európskej únii a v zahraničí.

–

NCZI bude plniť štyri základné funkcie, čomu
bude zodpovedať aj organizačná štruktúra. Vzniknú
štyri špecializované národné centrá:
– Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku,
– Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva,
– Národné centrum pre štandardy informačnej
sústavy zdravotníctva,
– Slovenská lekárská knižnica.
Funkcie jednotlivých národných
centier NCZI
1. Národné centrum pre zdravotnícku
štatistiku:
– tvorba metodík zberu a spracovania štatistických údajov,
– zber a spracovanie zdravotníckych štatistických
údajov,
– zabezpečenie vedenia, aktualizácie a spracovania údajov národných zdravotníckych registrov,
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matematicko-štatistické analýzy,
meranie kvality a výkonnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
vydávanie zdravotníckych štatistických informácií a publikácií podľa plánu publikačnej činnosti,
zabezpečovanie úloh štatistického a informačného charakteru, vyplývajúcich z požiadaviek
EÚ, SZO a OECD.

2. Národné centrum pre poskytovanie
medicínskych a zdravotníckych
informácií:
– zhromažďovanie, odborné spracúvanie, uchovávanie a sprístupňovanie domácej a zahraničnej
vedeckej a odbornej literatúry,
– poskytovanie knižnično-informačných služieb,
– zabezpečenie slovenskej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
– koordinácia a metodické riadenie knižničných
činností v zdravotníctve,
– tvorba národnej databázy bibliografie z lekárskych vied a zdravotníctva,
– plnenie funkcie dokumentačného strediska SZO
a konzervačnej knižnice.
3. Národné centrum pre informatizáciu
zdravotníctva (eHealth):
– vypracovanie koncepcie informatizácie, zavádza
nie a využívanie informačných a komunikačných
technológií v rezorte MZ SR,
– podpora informatizácie prostredníctvom zavá
dzania internetu, počítačových sietí a budovania zdravotníckych informačných systémov
u poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti,

–

–
–
–

podpora pri zavádzaní a využívaní internetových
riešení pre verejnosť v rôznych oblastiach zdravotníctva,
budovanie Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS),
integrácia a prepájanie informačných systémov,
monitorovanie a vyhodnocovanie priebehu infor
matizácie.

4. Národné centrum pre štandardy
informačnej sústavy zdravotníctva (ISZ):
– definovanie štandardov a integračných ná
strojov,
– aktualizácia štandardov ISZ a vedenie katalógu
štandardov,
– zavádzanie a aplikácia medzinárodných štandardov a noriem.
Zriadením NCZI sa vytvára spoločný rozpočet
dvoch inštitúcií, pričom nedochádza k zvýšeniu
finančných prostriedkov. Pracovné miesta sa budú
reštrukturalizovať s dôrazom na posilnenie oblasti
informatizácie a štandardov pre informačnú sústavu
zdravotníctva.
S účinnosťou od 1. februára 2006 sa mení aj sídlo organizácie z Drieňovej 34, 820 09 Bratislava na
Lazaretskú 26, 811 09 Bratislava. Pôvodná adresa
a telefónne čísla zostávajú v platnosti minimálne do
konca marca 2006.
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím,
kontaktujte:
RNDr. Katarína Fandáková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
tel.: 02/448 717 74; 0918 733 968
e-mail: fandakova@uzis.sk
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