
Procesy spravovania a poskytovania registrových údajov OVM

Získanie informácií z RPO

(sluzba_is_1903)

Poskytovanie prehľadu o

Poskytovateľovi

zdravotnej starostlivosti

(sluzba_is_1891)

IS zdravotných

poisťovní

Záznam o

údajov zo

zdravotnej

poisťovne

Publikovanie informácií

Slovenskou lekárskou

komorou (sluzba_is_48658)

Poskytnutie informácií z

registra lekárov iným

zdravotníckym inštitúciam

(sluzba_is_48540)

Poskytnutie informácií z

registra lekárov

(sluzba_is_48539)

IS komory

Register

povoleni

Register licencií

Záznam o

zdravotníckych

pracovníkov

Overenie platných

kódov lekárov

(sluzba_is_25788)

Overenie kódu

poskytovateľa

zdravotnej starostlivosti

(sluzby_is_25789)

IS ÚDZS

Centrálny

register

poistencov

Register

poskytovateľov

zdr.

starostlivosti

Register

podaných

prihlášok na

verejné ZP

Register zdr.

pracovníkov

Register

zdravotníckych

poistení

Záznam z

registrov

UZ NCZI ISVS 7756 (JURZ)

IS MEPZP

Register

poisťovní

Register

organizácií

Národný

farmaceutický

register

Národný

register

príjimateľov

Národný

register PZS

Národný

register zdrav.

pracovníkov

ISVS 7755

IS Národných

zdravotných

registrov

Register peň./

nepeň. príjmov

Štatistika

Hlásenie

Záznam z

národných

zdravotných

registrov

Spristúpnenie informácií

Śtátnym ústavom pre

kontrolu liečiv (as_54572)

Vnútorný IS o liekoch

Databáza liekov

Databáza

zdravotníckej

techniky

Číselníky

Register

držiteľov

Register

výrobcov

Register

oprávnených

osôb

Záznam o

liekoch

Sprístupnenie

informácií ÚVZ SR a

RÚVZ v SR (as_54189)

IS EPIS
IS ASTR

IS Zdravé srdce

Epidemiologic

ké hlásenie

Štatistický

dataset

Záznam

rýchleho

varovania

SNARS

IS o pitnej vodeIS o kúpaliskách

Záznam o

vodách

Centrálny

register dávok

pracovníkov so

zdrojmi ion.

žiarenia

IS ÚVZ

Webové sídlo

RÚVZ BA

(as_54653)

Win ASU

(as_54656)

Win ASU

Správa Registra

odborne

spôsobilých osôb

(as_54636)

Register

odborne

spôsobilých

osôb

LIMS

Informovanie o

dostupnosti lieku,

doplatkoch a

alternatívach

(sluzba_is_1312)

Infomovanie sa o

mieste výskytu a

možnosti dodávky

lieku

(sluzba_is_1313)

Informovanie sa o

liekovej interakcii

(sluzba_is_1311)

Poskytnutie informácií o

liekoch, liečivách, zdrav.

pomôckách a diet.

potravinách v procese

kategorizácie

(sluzba_is_34194)

Údržba a

aktualizácia liekovej

a znalostnej

databázy

(sluzba_is_48269)

Informovanie sa o

liekoch, zdrav.

pomôckach a diet.

potravinách

(sluzba_is_1305)

ISVS 4852

Informačný

systém pre

databázu

referenčných

cien pre

potreby MZ SR

Záznam o

referenčných

cenách

Centrálny IS

Inšpektorátu

kúpeľov a

žrediel MZ SR

DALI - IS pre

kategorizáciu

Záznam

kategorizovaný

ch liekov

Portál MZ SR

(kategorizácia)

IS VÚC

Register

poskytovateľov

zdravotných a

zdravotníckych

zariadení -

Zdravotnícky IS

Zoznam odborne

spôsobilých osôb

Poskytovanie

údajov z

registra

Poskytovanie

údajov z

registra

Záznam o

vodách

Poskytovanie

údajov z

registra

Záznam
Záznam

Záznam o

epidemiologic

kých

chorobách

Záznam o

zdravotníckych

pracovníkov

Záznam o

poskytovateľo

v zdravotníckej

starostlivosti

Záznam
Záznam

poskytovateľov

zdravotných a

zdravotníckych

zariadení


