Activitat col·legial. Innovació i tecnologia

El web col·legial es consolida com a portal mèdic i científic
de referència amb 2,8 milions de visites l’any 2008
l projecte comb.cat s’ha consolidat com el
E
portal mèdic i cientíﬁc de referència i qualitat per
als metges catalans. La participació dels col·legiats en
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les activitats del portal converteixen el comb.cat en
un dels espais de comunitat virtual més importants
d’àmbit nacional.
El web col·legial ha apropat el Col·legi
al col·lectiu de metges, fent del col·legi
virtual un lloc de visita freqüent, amb
un augment de les visites diàries que teníem l’any 2007 ﬁns a arribar a més de
12.500 visites/dia (auditat per Google
Analytics). Durant tot l’any s’han rebut
2,8 milions de visites, amb un total de
5,1 milions de planes vistes. D’altra
banda, la ﬁdelitat dels usuaris del web
ha continuat creixent. Fa dos anys, els
usuaris que visitaven menys de dos cops
la plana al mes eren els més habituals;
avui són majoria els usuaris que visiten
el web col·legial més de 10 vegades al
mes (auditat per Google Analytics).
L’any 2008 les gravacions en vídeo
dels actes celebrats al COMB han continuat sent un dels formats més visitats
del portal i han permès als metges que no han pogut
assistir presencialment als esdeveniments seguir-los a través de comb.
En un acte conjunt amb Google
cat poques setmanes després d’haEspaña, Web Mèdica Acreditada va
ver-se celebrat. Amb l’objectiu de
presentar l’any passat a Barcelona el
seguir millorant el portal i de fer
“Buscador WMA y Google”, que permet
més còmoda la visualització per als
centrar les cerques d’informació en
metges i per a la resta d’usuaris, el
els webs sanitaris de més rellevància
COMB ha estrenat combtv.cat, un
i qualitat en l’àmbit nacional i
nou portal exclusivament per a víinternacional i en el conjunt de webs
deos amb un reproductor de més
de referència de la comunitat virtual
grans dimensions i amb un disseny
de WMA
funcional i actual. En la mateixa línia, l’actualització futura de comb.cat també inclourà
adequar-lo a les noves tendències en línia perquè els
metges puguin penjar-hi continguts.
Seguint amb la línia de continguts iniciada uns anys
enrere, el portal ha entrevistat personalitats destacades
del món sanitari sobre temes de màxima actualitat
per a la comunitat medicocientíﬁca i també per a la
1. Imatge de la pàgina d’inici del
societat. El vídeo ha estat el format més utilitzat per
web www.comb.cat.
la redacció de comb.cat per a la majoria d’entrevistes
2. Josep Baselga, cap del
realitzades a col·legiats del COMB.
Servei d’Oncologia Mèdica
Un any més, l’equip d’Internet del COMB treballa
i Coordinador d’Oncologia
Mèdica, Hematologia Clínica i
per millorar i actualitzar la tecnologia del gestor de
Radioteràpia de l’Hospital Vall
continguts, amb l’objectiu d’aconseguir que la pud’Hebron, en l’entrevista editada
al web www.combtv.cat.
blicació de la informació del web sigui cada cop més
3. Llistat de l’arxiu de vídeos
àgil i ràpida. Des de comb.cat es treballa diàriament
a www.combtv.cat.
perquè totes les persones que publiquen informació al
4. Cercador personalitzat
portal del COMB, tant si són de la seu col·legial com
d’informació de Web Mèdica
Acreditada i Google.
de fora, tinguin accés a aquest gestor.
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W 2.0 al servei dels usuaris
Web
i de la qualitat amb WMA

E Web 2.0, conegut també com a “Web
El
SSocial”, amb els blocs, els wikis i els cerccadors personalitzats, entre d’altres eines,
ss’està convertint el darrer any en la forma més habitual de compartir i accedir
m
a la informació a Internet. Conscients
d’aquests nous avenços, des de Web Mèd
dica Acreditada (WMA), s’han desenvolupat durant
l’any 2008 diverses eines i activitats relacionades amb
el Web 2.0. Segons informa Miquel Àngel Mayer,
director de WMA, cal destacar la creació de dos cercadors personalitzats basats en Google. Així, per una
banda, es va presentar en un acte conjunt amb Google
España el “Buscador WMA y Google”, que permet
centrar les cerques d’informació als webs sanitaris de
més rellevància i qualitat en l’àmbit nacional i internacional i en el conjunt de webs de la comunitat virtual de WMA. Per altra banda, es va crear el cercador
“Vaccine Safety Net Websites” que reuneix els webs
d’excel·lència sobre vacunes de l’Organització Mundial de la Salut. Igualment s’ha desenvolupat una wiki
sobre vacunes i un web que recull informació dels diversos serveis i programes que caracteritzen el Web 2.0
en Medicina.
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WMA va participar també exposant les noves tendències de Web 2.0 en les jornades sobre portals cientíﬁcs del Consell Superior d’Investigacions Cientíﬁques (CSIC) del Ministeri de Ciència i Innovació.
Finalment, cal assenyalar que s’ha conclòs l’elaboració
del díptic amb un decàleg d’indicacions bàsiques per al
maneig responsable de la informació sanitària, obtinguda en aquest medi per part dels usuaris d’Internet,
dintre del projecte ﬁnançat pel Fons d’Investigacions
Sanitàries (FIS) de l’Institut de Salut Carles III.
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