Jornada: Salut 2.0, la Xarxa al
servei dels professionals

29 de novembre de 2012
Sala d’actes del Col·legi de Metges de Barcelona

La comunicació 2.0 és ja una realitat en la nostra societat, pel
que volem conèixer totes aquelles experiències que esteu duent
a terme els professionals de la salut, per establir nous canals de
comunicació 2.0 amb els pacients/ciutadans.
Calaix d’experiències
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona organitza la Jornada
“Salut 2.0, la xarxa al servei dels professionals” que se celebrarà
el dia 29 de novembre per analitzar com la xarxa pot servir als
professionals de la salut en la seva tasca.
La Jornada compta amb un espai on hi pugueu participar aquells
que ja l’esteu utilitzant i que ens podeu explicar les vostres
experiències. Per això us animem a presentar les vostres
iniciatives.
Les comunicacions enviades seran avaluades per un comitè
científic. Com que disposem d’un temps limitat, durant la jornada
es podran presentar deu projectes i la resta d’experiències es
publicaran en l’espai web de la jornada.
Normes per l’enviament d’experiències
• Data límit d’admissió d’experiències: 1 de novembre 2012.
• Només s’admetran experiències enviades a través de la
secretaria tècnica especificant nom/s del/s partipant/s i número
de col·legiat.
• S’haurà d’incloure un breu resum de “500 paraules”, on
s’inclogui 5 apartats:objectiu de l’experiència, descripció de
l’experiència, resultats (beneficis-limitacions...), aplicabilitat i
conclusions, més un enllaç web.
• S’inclouran 3 paraules clau.
• El dia 8 de novembre es comunicaran els projectes-experiències
seleccionats per ser presentatsEl temps de durada de les
presentacions serà de cinc minuts.
• La presentació de treballs a la jornada implica l’acceptació
d’aquestes bases.

T’agrairíem que confirmessis la teva assistència a
través del web del COMB, www.comb.cat.
Places limitades a l’aforament de la sala per rigorós ordre d’inscripció.
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