Activitat col·legial. Noves tecnologies i projectes d’innovació

El web col·legial potencia la difusió de vídeos
com a eina per comunicar continguts als metges
os anys després de la posada en marxa del
nou portal del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, el projecte del web col·legial s’ha consolidat com el portal mèdic i científic de referència
i qualitat per als metges de Catalunya.
L’any 2007, les gravacions en vídeo dels actes celebrats al COMB han esdevingut un dels formats
de més èxit del portal pel que fa als continguts i al
nombre de visites. Aquest format ha permès que
els metges que no hagin pogut acudir presencialment a una jornada la segueixin, poques setmanes
després d’haver-se celebrat, a través de comb.cat.
S’han gravat i emès actes d’interès notable per a
la professió, com la jornada de debat sobre l’Atenció Primària com a eix de reforma dels sistemes
de salut, la presentació de l’estudi demogràfic dels
metges del COMB i de la posició del Col·legi de
Metges de Barcelona sobre la falta de metges, i la
jornada sobre el model participatiu dels metges en
la gestió dels hospitals, entre d’altres.
Seguint en la línia de continguts iniciada el
2006, el portal ha comptat amb entrevistes a personalitats destacades del món de la medicina i la
ciència sobre temes de màxima actualitat per a la
comunitat medicocientífica i també per a la societat. El vídeo ha estat també el format de la majoria
d’entrevistes realitzades per la redacció de comb.
cat a col·legiats del COMB, entrevistes on els metges han estat protagonistes i que han esdevingut
un reconeixement a la seva feina.
Amb l’objectiu de seguir millorant el portal i de
fer més còmoda la visualització als metges, el projecte d’Internet del COMB ha estrenat combTV.
cat, un nou lloc exclusivament per a vídeos, amb
un reproductor de dimensions més grans i amb un
disseny funcional i actual. En la mateixa línia, l’actualització de comb.cat també inclourà adequar-lo
a les noves tendències en línia perquè els metges
puguin penjar-hi continguts.
Gràcies a les millores i actualitzacions del gestor
de continguts, s’ha aconseguit que la publicació de
la informació del web sigui cada cop més àgil i ràpida. L’equip de Meditecnologia està treballant diàriament perquè totes les persones que publiquen
informació a comb.cat, tant si són de la seu collegial com de fora, tinguin accés a aquest gestor.
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WMA al Sistema Nacional de Salut i a l’OMS

L’interès que els pacients i usuaris de salut mostren
per estar més ben informats sobre temes sanitaris
és cada vegada més important. Segons l’estudi realitzat per PIC Salut, Internet constitueix la segona
font d’informació més freqüent sobre temes de salut.
Amb l’objectiu d’oferir orientacions per a la utilització responsable de la informació obtinguda a la xarxa
i del correu electrònic amb fins sanitaris, Web Mèdica Acreditada (WMA) ha iniciat un projecte finançat
pel Fons d’Investigacions Sanitàries (FIS) de l’Institut
de Salut Carles III, amb la col·laboració de la UAB i
la UOC, per elaborar un decàleg de recomanacions
de bon ús pel Sistema Nacional de Salut.
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Per altra banda, segons informa Miquel Àngel
Mayer, director de Web Mèdica Acreditada, s’ha
posat en marxa el projecte QUATRO PLUS del
programa Safer Action Plan Plus de la UE. També
s’ha signat un acord de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de
desenvolupar línies d’investigació en comunicació
i salut. Finalment, en el marc del projecte europeu
VACSATC, en el qual WMA participa en l’elaboració del web Siemprevacunados.org, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) va incloure aquest web
en la seva Xarxa de Seguretat i d’excel·lència.
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