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Elektron səhiyyə
EU4Digital təşəbbüsü, Şərqi tərəfdaşlıq
ölkələrində və Aİ daxilində uzlaşdırılmış
və uyğunlaşdırılmış elektron səhiyyə
xidmətlərinin formalaşdırılması istiqamətində
Avropa İttifaqının səylərini genişləndirmək
məqsədi daşıyır.
EU4Digital təşəbbüsünün elektron səhiyyə
şəbəkəsinin fəaliyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:
	ŞT regionu üzrə vahid uzlaşdırılma və uyğunlaşdırılma
prosesinə dair təlimatlar və standartların hazırlanması;
	Transsərhəd elektron səhiyyə platforması.
	ŞT regionunun Aİ-nin müvafiq proqram, layihə və
təşəbbüslərinə cəlb edilməsi.

Uzlaşdırılma və
uyğunlaşdırılma
Tərəfdaş ölkələrdə səhiyyə
infrastrukturunun vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi.
Aİ-nin qabaqcıl təcrübə və
standartlarına uyğun olaraq

səhiyyə sahəsinə dair
məlumat mübadiləsinin
uzlaşdırılmasının dəstəklənməsi.

Təşkilatlar, maraqlı tərəflər və
sərhədlər arasında uyğunluğun
təmin edilməsi və bu da pasiyentlərin
maneəsiz tibbi qulluqdan
yararlanmasına imkan verir.

Transsərhəd
elektron səhiyyə
platforması
Şərqi tərəfdaş ölkələrindəki
elektron səhiyyə sahəsində çalışan
mütəxəssislər arasında regional
əməkdaşlıq üzrə yeni kanal.
Sözügedən platforma b i l i k

mübadiləsinə şərait
y a r a t m a q l a v ə p ro b l e m l ə r i

vurğalamaqla islahatları
optimallaşdırmağa kömək edir,
eyni zamanda qabaqcıl təcrübələri
bölüşməyə və qonşu ölkələrlə birlikdə
həll yolları tapmağa imkan yaradır.

Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı elektron
səhiyyəni sadə şəkildə “informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
səhiyyə üçün istifadə edilməsi” kimi xarakterizə etmişd-

ir. Elektron səhiyyə, müxtəlif
səhiyyə müəssisələri arasında
əməkdaşlığı asanlaşdıran və
pasiyentlər ilə qarşılıqlı əlaqələrin yeni formalarını təmin
edən sistem olmaqla yanaşı, o
cümlədən vacib məlumatların
paylaşılmasına imkan verməklə
səhiyyə xidmətləri göstərməyin
yeni yollarını təqdim edir.

Aİ-nin proqram
və təşəbbüsləri
Aktiv və Sağlam Yaşlanma
ü z r ə Av r o p a İ n n o v a s i y a
Tərəfdaşlığı (AHA üzrə EIP)

proqramında iştirakın artırılması.
B u p l a t f o rm a İ s t i n a d s a y t l a r ı
şəbəkəsini əlaqələndirir və digər
əməkdaşlıq imkanları ilə yanaşı,
faydalı təcrübələrin bazası rolunu
oynayır.
Proqramda fərdi şəxslərdən tutmuş
təşkilatlara, o cümlədən hökumət
qurumlarına, özəl sektorda fəaliyyət
göstərən şirkətlərə, tədqiqat yönümlü
təşkilatlara və sosial tərəfdaşlara kimi
hər kəs iştirak edə bilər.

Elektron səhiyyəyə dair faktlar:

Elektron səhiyyə konsepti elektron vasitələr ilə
müxtəlif səhiyyə mühitləri arasında səmərəli
rabitənin tətbiq olunması ideyasını dəstəkləyir.

Transsərhəd elektron səhiyyə
infrastrukturu hər hansı Şərqi tərəfdaş
ölkəsində səfərdə olan həmin ölkələrin
vətəndaşlarının fasiləsiz tibbi xidmətdən
yararlanmasına imkan verir.

Pasiyentlərə aid qısa məlumatlar
və Elektron resept xidməti EU4Digital

təşəbbüsü tərəfindən dəstəklənən iki tanınmış
elektron səhiyyə xidmətidir.

Pasiyentə aid transsərhəd qısa
məlumat xidməti tibb işçilərinin və pasiyentin
eyni dildə danışmadığı təqdirdə, tibb işçilərinə
hər hansı pasiyentin xəstəlik tarixçəsini daha
yaxşı anlamağa kömək edəcək.

COVID-19 haqqında məlumat mübadiləsi
Koronavirus böhranı ərzində EU4Digital
təşəbbüsünün Elektron səhiyyə şəbəkəsi
COVID-19 virusuna qarşı mübarizə tədbirlərini
müzakirə etmək üçün tərəfdaşlar arasında bir
neçə tədbir təşkil edib. EU4Digital təşəbbüsünün
Elektron səhiyyə şəbəkəsi tərəfindən təşkil
olunan onlayn seminar elektron səhiyyənin

pandemiyaya qarşı qlobal mübarizə tədbirləri
barədə fikir mübadiləsi aparmağa imkan yaradıb.
Avropa Komissiyası və Şərqi tərəfdaşlar arasında
keçirilən virtual iclasda yoluxma hallarını izləmək,
xüsusilə də COVID-19 virusunun yayılması ilə bağlı
məlumatların toplanması ilə əlaqədar qabaqcıl
təcrübələri müzakirə etmək mümkün olmuşdur.

https://eufordigital.eu/az/thematic-area/ehealth/

