
 

 

 

 

 
 
OBJAVA ZA MEDIJE 
 

Zagreb, 17. veljače 2020. 

 

Najava Tjedna e-zdravstva u Hrvatskoj 

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske danas je, u sklopu Hrvatskog predsjedanja 
Vijećem Europske unije, najavilo obilježavanje 10. obljetnice renomirane konferencije o 
e-zdravstvu, najvećeg europskog događaja na visokoj razini o digitalnom zdravstvu. 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prepoznala je potrebu za stalnim 
fokusom na e-zdravstvo u svojim Političkim smjernicama Europskoj komisiji 2019.-2024., 
istaknuvši, 

„Moramo iskoristiti maksimum potencijala e-zdravstva za pružanje visokokvalitetne 
zdravstvene zaštite i smanjenje nejednakosti. Želim da radite na stvaranju Europskog 
prostora zdravstvenih podataka s ciljem promicanja razmjene zdravstvenih podataka i 
podrške istraživanju novih preventivnih strategija, kao i liječenja, lijekova, medicinskih 
proizvoda te ishoda. Kao dio toga, trebali biste građanima omogućiti da imaju kontrolu 
nad svojim osobnim podacima.” 

Hrvatska se dugi niz godina smatra naprednom europskom zemljom u pogledu zrelosti u 
digitalnom zdravstvu i pružanju usluga e-zdravstva, a u posljednje vrijeme Hrvatska ima 
brojne medijske naslove koji najavljuju revolucionarne prekogranične mogućnosti e-
recepata. Hrvatska je na 10. mjestu u EU po brojnosti online korisnika, 97% liječnika 
primarne zdravstvene zaštite koristi e-recepte, a 51% elektronički razmjenjuje i druge 
medicinske podatke. 

Hrvatski ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. rekao je: „Digitalna zrelost 
i sustavna primjena inovacija u zdravstvu nije prisutna u tolikoj mjeri kao u nekim drugim 
sektorima, no došlo je vrijeme za sustavni pristup oblikovanju sigurnih i uključivih 
digitalnih rješenja u zdravstvu namijenjenih svima. Zdravstveni sustavi diljem Europe i 
svijeta su pod sve većim pritiscima i ako ih želimo modernizirati, zajedno s uslugama 
pružanja zdravstvene zaštite, neophodne su promjene u pristupu digitalnom zdravstvu. 
Naš je cilj tijekom Tjedna e-zdravstva u Hrvatsku dovesti najbolje prakse iz raznih krajeva 
svijeta, pozvati na suradnju s našom europskom zajednicom u digitalnom zdravstvu te 
njegovati europska i međunarodna partnerstva. Želimo ubrzati sazrijevanje i korištenje 
digitalnih rješenja u zdravstvu kako bismo zajedno mogli rješavati neke od najvećih 
izazova s kojima se suočavaju naši zdravstveni sustavi.” 

2020. je godina također prva za Američko udruženje za upravljanje zdravstvenim 
informacijama (AHIMA), kao službenog suorganizatora konferencije o e-zdravstvu na 
visokoj razini. AHIMA je neprofitno udruženje koje predstavlja više od 103.000 stručnjaka 
za zdravstvene informacije širom svijeta i na konferenciju Tjedan e-zdravstva donosi više 
od 90 godina znanja i iskustva u području zdravstvenih informacija. 

 



 

 

 

 

 

 

Izvršna direktorica AHIMA-e dr. Wylecia Wiggs Harris, izjavila je: „Oduševljena sam što je 
AHIMA odabrana da podrži hrvatsku vladu u organizaciji ovog važnog događaja. Radujem 
se što ćemo podijeliti naše znanje i iskustvo s europskim državama i uspostaviti trajna 
partnerstva s europskim dionicima kako bismo mogli učiti i podržavati jedni druge u 
postizanju zajedničkog cilja omogućavanja boljih zdravstvenih ishoda za sve građane.“ 

Tjedan e-zdravstva u Hrvatskoj će se održati u živopisnom Rovinju od 15. do 17. travnja 
2020. Događaj će uključivati godišnji Sastanak na visokoj razini o e-zdravstvu, okupljanje 
visokih delegata iz svih država članica EU i EFTA, kao i redoviti Sastanak Mreže za e-
zdravstvo, hrvatsku konferenciju Hospital Days te Europski samit Aging 2.0. Nadalje, 
očekuje se da će konferencija okupiti oko 1000 sudionika iz Europe i šire. Konferencija 
će također ponuditi izložbene prostore i brojne mogućnosti umrežavanja. 

Glavna tema Tjedna e-zdravstva u Hrvatskoj je „Pouzdane informacije u preobrazbi 
zdravstva i skrbi namijenjenih svima“, s posebnim naglaskom na Europski prostor 
zdravstvenih podataka, interoperabilnost i razvoj radne snage za budućnost. 

 

Posjetite web stranicu za više informacija: www.ehealthweekcroatia.org ili kontaktirajte: 

Christina Roosen, potpredsjednica, AHIMA International, christina.roosen@ahima.org 

Ministarstvo zdravstva, Republika Hrvatska, hrpres2020@miz.hr 

  


