Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1

V Bratislave, 06.08.2019
Číslo: NCZI-00488-20 19-3300-003

Rozhodnutie

Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len "NCZT") ako vecne príslušný správny orgán podľa
§ ll ods. l zák. č. 153/20 13 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa lej len "Zákon o NZIS") v konaní o žiadosti o overenie
zhody informačnéh o systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, názov: DentMax ver. 1.6.5 (ďalej len
" informačný systém") podanú výrobcom Proflland s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 84103 Bratislava, IČO:
46384880, zastúpenú konatel'om Michalom Švecom (ďalej len "výrobca"), vydáva podl'a §ll ods. 2 Zákona
o NZIS v spojitosti so zák. č .71 / 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "Správny
poriadok")

OSVEDČENIE O ZHODE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

DentMax ver. 1.6.5

výrobcu Proftland s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 84103 Bratislava.

Osvedčenie sa vydáva na dobu neurčitú . Neodde liteľnou súčasťou osvedčenia je príloha Integrované procesné
scenáre v DentMax ver. 1.6.5 so zoznamom procesných scenárov, pre ktoré sa vydáva toto osvedčenie.

Odôvodnenie:

Národnému centru zdravotn íckych informácií bola dňa 14.06.2019 doručená žiadosť výrobcu o overenie
zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, názov: DentMax ver. 1.6.5.
K žiadosti bola priložená technická dokumentácia a predmet žiadosti.
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NCZI vykonalo testovanie informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, na základe ktorého
bolo zistené, že informačný systém pos kytovateľa zdravotnej starostlivosti slúžiaci na prepojenie s národným
zdravotníckym informačným systémom spÍiía požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu
informačnému systému podľa § ll ods. 3 Zákona o NZIS.
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Proti tomuto rozhodnutiu možno
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Integrované procesné scenáre v DentMax ver. 1.6.5
Profiland s.r.o.
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Procesný scenár služieb (verzia 3.4)
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Nazov sluzby (x070)
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Imp lementácia IS
PZS

Lekárske Vyšetrenie

Zapísanie záznamu z odborného vyšetrenia

ZapisZaznamOVysetreni_vS

Povinné

Lekárske Vyšetrenie

Zapísanie záznamu z odborného vyšetrenia s vytvorením odporúčania na vyšetrenie

Lekárske Vyšetrenie

Vyhradanie .,odporúčania na vyšetrenie" pacienta

ZapislaznamOVysetreni_vs
VyhladajZaznamyOVysetreniPreZiadatela_vS

Lekárske Vyšetrenie

Kontrolné vyšetrenie na základe vykonaných záznamov z vyšetrení k .,odporúčanému vyšetreniu"

Vyh ladajZaznamyOVysetren i PreZiadatela _vS

Povinné
Povinné
Povinné

Lekárske Vyšetrenie
Lekárske Vyšetrenie

Vyhradanie záznamov z vyšetrenia
Vyhradanie záznamov z vyšetrenia

VyhladajZaznamyOVysetreniach_vS

Povinné
Povinné

Pacientsky Sumár

Vyhradanie kontaktných údajov v pacientskom sumári

DajZaznamOVysetreni_ vS
DajPacientskySumarKontaktneUdaje_v3

Pacientsky Sumár

Individuálne zaznamenanie zdravotného problému do pacientskeho sumáru

ZapisPacientskehoSumaruZdravotneProblemy_v2

Povinné

Pacientsky Sumár

Aktualizácia kontaktných údajov v pacientskom sumári

ZapisPacientskehoSumaruKontaktneUdaje_v3

Povinné

Storno záznamu z vyšetrenia
Storno l zneplatnenie klinických záznamov z pacientskeho sumáru

StornujZaznamOVystreni_vS

Povinné
Povinné

Lekárske Vyšetrenie
Pacientsky Sumár
Pacientsky Sumár

Storn o kontaktných údajov z pacientskeho sumáru

Pacientsky Sumár
Pacientsky Sumár
Podporné služby

Vyhradanie doplnkových zdravotných údajov
Vyhradanie klinických údajov v pacientskom sumári
Získanie šifrovacieho JRÚZ identifikátora pacienta (ESID)+ príslušnosti k ZP zadaním RČ

Podporné služby

Vyhradanie aktuálneho číselníka na základe dátumu/ identifikátora číse l níka

Začiatok

testovania:

Koniec testovania:
Verzia prostredia Preprod:
Testovaný lekár:
Testovaný pacient:

UID:
Identifikátor zdroja
záznamu:
Záver:
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Overenie zhody prebehl o dňa 27.06.2019 a 19.07.2019

9:00
12:00
R9.4.0
Martin Elinger
Roman Dzurjan (S811287130)
PROFI_DENTM_1_2_0_8AD7AS25F6454CBEAA578006E761E604
04000

Všetky testovacie scenáre boli vykonané s pozitívnym výsledkom, tým boli splnené podmienky pre vydanie osvedčenia o zhode IS.

ZrusZapisZPacientskehoSumaru_v2
ZrusKontaktneUdajePacientskehoSumaru_v3
DajPacientskySumar_ v2

Povinné

Povinné
Povinné

DajPacientskySumarEDS

Povinné

OajJ RUZidentifikator_GW_v2

Povinné
Povinné

OverVerziuCiselnikov_vl

