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Què és l’EEDS?

DIGITALITZANT LA SALUT:
ESPAI EUROPEU DE DADES SANITÀRIES (EEDS)

European Health Data Space (EHDS)

És el projecte de la UE per a l'intercanvi
i accés a diferents tipus de dades sanitàries (his-
tòries clíniques electròniques, dades genòmiques, 
dades dels registres de pacients, etc.)

Quins són els objectius del EEDS?

Empoderar els pacients 
en el control de les seves 
dades sanitàries

Facilitar l'accés a les dades 
sanitàries per a les

innovacions de la indústria

Ajudar els 
responsables polítics i 

els reguladors a 
accedir a les dades
sanitàries rellevants

Empoderar els
ciutadans perquè 

tinguin el control
de les seves dades 

sanitàries

Permetre que els
professionals sanitaris 
tinguin accés a les dades 
sanitàries pertinents

Garantir l'accés a les 
dades sanitàries als 
investigadors

Dades sanitàries
procedents d'aplicacions

i dispositius mèdics

Referències:

#EHDS
#HealthUnion

Fomentar un mercat
únic de serveis i
productes sanitaris
digitals

Alliberar el potencial de 
l'economia de les
dades sanitàries

Garantir la
interoperabilitat i la
seguretat de les dades
sanitàries

Garantir un marc
consistent i eficient 
per a la reutilització de les
dades sanitàries per a la
recerca, la innovació,
l'elaboració de polítiques
i les activitats normatives

Quines característiques té l’EEDS?
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Infraestructura digital
transfronterera: Connecta tots
els estats membres

Transparència: Publicació de la
informació sobre les sol·licituds 
d'accés a les dades

Dades en un format comú 
europeu d'intercanvi

Interoperabilitat,
seguretat, privacitat

Històries clíniques
electròniques

Millor diagnòstic i tractament, major seguretat del pacient, continuïtat 
de l'atenció i millora de l'eficiència sanitària
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Quins són els usos i els beneficis de l’EEDS?

Millor política sanitària, majors oportunitats de recerca i innovació

https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_es

