
Inițiativa EU4Digital își propune să extindă 
eforturile Uniunii Europene pentru dezvoltarea 
serviciilor de e-Sănătate, armonizate și inter-
operabile, în țările partenere din est și în cadrul UE.

Activitățile echipei e-Sănătate a EU4Digital includ:

  Elaborarea orientărilor și standardelor comune de 
armonizare și interoperabilitate pentru regiunea PaE.

  Platforma transfrontalieră de e-Sănătate.

  Implicarea regiunii PaE în programele, proiectele și 
inițiativele relevante ale UE.

Organ izaț ia  Mond ia lă 
a  Sănătă ț i i  de f ineș te 
e-Sănătatea ca „utilizarea 
tehnologiei informației și a 
comunicațiilor (TIC) pentru 
sănătate” . e-Sănătatea 
introduce noi modalități de 
furnizare a serviciilor de 
asistență medicală, facilitând 
colaborarea între diferite 
instituții și făcând posibil 
schimbul de informații critice, 
permițând îngrijiri medicale 
mai bune și mai eficiente 
pentru pacienți.

Armonizare și 
interoperabilitate

Evaluarea stării infrastructurii de 
sănătate din țările partenere.

Susținerea armonizării schimbului de 
informații despre sănătate cu cele 
mai bune practici și standarde ale UE. 

Asigurarea interoperabilității între 
organizații, părți interesate și granițe, 
permițând îngrijirea neîntreruptă 
a pacienților.

Platforma 
transfrontalieră de 

e-Sănătate

Un nou canal de colaborare regională 
între experții din domeniul sănătății 
electronice din țările partenere din est.

Platforma va facilita schimbul de 
cunoștințe, contribuind la optimizarea 
reformelor prin evidențierea provocărilor, 
schimbul de bune practici și găsirea 
soluțiilor împreună cu țările vecine.

Programele și 
inițiativele UE

Facilitarea participării la Parteneriatul 
European pentru inovare privind 
îmbătrânirea activă și în condiții 
bune de sănătate (EIP - AHA), o 
platformă care conectează o rețea 
de site-uri de referință și conține un 
repozitoriu de bune practici, printre alte 
oportunități de colaborare.

Oricine poate participa - de la 
persoane fizice la organizații, organisme 
publice și sectorul privat, instituții 
orientate spre cercetare și organizații 
sociale.

e-Sănătate

#EU4Digital

https://eufordigital.eu/thematic-area/ehealth/
https://www.who.int/ehealth/en/
https://www.who.int/ehealth/en/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en


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

Conceptul de e-Sănătate susține ideea de a introduce 
comunicări eficiente între diferite medii de 
asistență medicală prin mijloace electronice.

Fișa pacientului și e-Prescripția sunt cele două 
servicii de e-Sănătate cunoscute susținute de 

inițiativa EU4Digital.

Împărtășirea informațiilor despre COVID-19
În timpul crizei de coronavirus, rețeaua e-Sănătate 
a EU4Digital a reunit partenerii pentru a aborda 
răspunsurile la focarul de COVID-19. Un atelier 
online a servit drept oportunitate pentru echipa 
e-Sănătate a EU4Digital de a împărtăși informații 
despre răspunsurile globale la pandemie în materie 

de e-sănătate, în timp ce o întâlnire virtuală între CE 
și partenerii estici a servit drept oportunitate pentru a 
face schimb de informații cu privire la cele mai bune 
practici, în special colectarea datelor privind COVID-19, 
pentru urmărirea ratelor de infectare.

Infrastructura transfrontalieră de e-Sănătate 
asigură continuitatea îngrijirii pentru cetățenii 

Parteneriatului Estic, în timp ce aceștia călătoresc 
peste hotare în țările partenere din est.

Serviciul transfrontalier Fișa Pacientului îi va 
ajuta pe furnizorii de servicii medicale să înțeleagă 
mai bine istoricul medical al pacientului, mai ales 
atunci când specialistul medical și pacientul nu 

vorbesc aceeași limbă.

Fapte despre e-Sănătate:

https://eufordigital.eu/ehealth/
https://eufordigital.eu/ehealth/
https://eufordigital.eu/ehealth-solutions-to-dealing-with-covid-19-virtual-workshop-highlights-global-and-eastern-partner-responses/
https://eufordigital.eu/ehealth-solutions-to-dealing-with-covid-19-virtual-workshop-highlights-global-and-eastern-partner-responses/
https://eufordigital.eu/eu4digital-ehealth-network-meeting-highlights-covid-19-data-information-responses-in-eastern-partner-countries/

