
La ESC analitza el paper de la salut digital en cardiologia 
 

Els continguts de la ESC Digital Health Week encara es poden visualitzar des del web oficial 

 

 

La European Society of Cardiology (ESC) ha organitzat un event totalment online al voltant de la 

salut digital aplicada a la cardiologia. Durant una setmana, la ESC Digital Health Week ha analitzat 

les últimes actualitzacions digitals sobre dispositius i aplicacions mòbils; intel·ligència artificial (IA) i 

big data: i teleconsultes i monitorització remota. 

 

La salut digital ja representa el tercer sector industrial en l'àmbit sanitari europeu, per darrere del 

sector farmacèutic i dels dispositius mèdics. És per això, que l’ESC va organitzar un event totalment 

gratuït i online adreçat als professionals del sector per tal de debatre sobre l’aplicació de la salut 

digital en la pràctica clínica de la cardiologia, les oportunitats i els reptes de futur. 

 

Segons el professor Martin Cowie, president del Comitè de Salut Digital de la ESC, “aquest event no 

és per a experts, sinó per a tots nosaltres”. I va afegir que “durant aquests dies oferirem 

coneixements i perspectives d’experts de cada camp i l’últim dia tindrem l’oportunitat de preguntar 

en directe”. 

 

“La ESC Digital Health Week ha analitzat les últimes actualitzacions digitals sobre            

dispositius i aplicacions mòbils; intel·ligència artificial (IA) i big data: i teleconsultes i             

monitorització remota” 

 

 

La primera jornada va explorar els reptes de futur i les dificultats dels dispositius mòbils per a 

prevenir malalties cardíaques. La segona jornada va reflexionar sobre la utilitat de la intel·ligència 

artificial i el big data, amb exemples reals de la seva aplicació. 



 

Durant la tercera jornada es van analitzar dos conceptes que han estat més freqüents especialment 

durant la pandèmia: la teleconsulta i la monitorització remota. 

 

Per últim, la ESC Digital Week va concloure amb un debat d’experts sobre el paper de la 

telemedicina amb pacients de cardiologia en el marc actual de pandèmia.  

 

Alguns dels continguts de la ESC Digital Week encara es poden veure des del web oficial. Pots 

visualitzar-los des d’aquest enllaç. 
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https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Digital-Health-Week
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/ESC-Digital-Health-Week-pushing-the-boundaries-of-digital-medicine

