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El web col·legial crea noves seccions
i amplia l’espai de tràmits on line
EDNA MURILLO,
cap d’Innovació i Tecnologia

Les xarxes socials es
consoliden: Twitter ha
arribat a gairebé 5.000
seguidors, i ha crescut
un 36%

Pàgina d’inici del web
www.comb.cat.
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urant l’any 2013, el web comb.cat ha rebut
gairebé 2 milions de visites, de les quals un
22% han estat d’usuaris nous. Pel que fa a les pla·
nes vistes, s’ha produït un augment del 33% res·
pecte al mateix període de l’any anterior i la durada
mitjana de la visita és de més de tres minuts. Aques·
ta situació s’explica en bona part per l’increment de
les visites des de dispositius mòbils, que han crescut
un 25% respecte de fa 12 mesos.
Pel que fa a la plataforma e-COMB tràmits on
line, cal destacar que el servei de cita prèvia s’ha
duplicat respecte a l’any 2012, i ha passat de 1.467
cites a 3.076. Els tràmits més demanats han estat la
recollida del carnet col·legial amb certificat digital,
amb 900 cites; l’alta de col·legiació MIR, amb 854,
i l’alta de col·legiació, amb 584.
El web compta amb nous espais com “el meu
rebut col·legial”, on els metges col·legiats poden
consultar el seu rebut col·legiat amb les quotes per
cada concepte; “delegacions”, amb informació de·
tallada de les quatre seus comarcals; “obituaris”, on
es recorda la figura dels metges que ens han dei·
xat; “metges i música”, on es promociona l’activitat
musical dels nostres metges, i altres espais com les
“gestions amb accés restringit” i les “activitats en
grup”. El web col·legial ha donat cobertura a les

Metges e-Salut, espai de trobada
sobre l’ús de les noves tecnologies
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Metges e-Salut pretén
erigir-se com un punt
de referència dels
metges interessats en
les TIC aplicades al
sector sanitari
Jornada #salut20comb:
Apps i salut, un pas endavant,
maig de 2013.
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l Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
compta amb una nova secció col·legial, Metges
e-Salut, un espai de trobada per a metges interessats
en la salut i la relació metge-pacient i entre profes·
sionals de la salut vinculats a l’ús de les tecnologies
de la informació i comunicació.
Aquesta nova secció col·legial es va aprovar en
l’Assemblea de Compromissaris del 19 de març de
2013. L’actual junta permanent està constituïda
pels doctors: Mirea Sans, presidenta; Jordi Serra·
no, vicepresident; Xavier Alzaga, secretari; Albert
Casasa, tresorer; Jenaro Fernández-Valencia, Móni·
ca Moro, Miguel Molina, Toni Iruela, Frederic
L1ordachs, Adriana Bataller i Marta Puig-Soler,
vocals, i 35 membres adherits. Metges e-Salut pre·
tén agrupar metges amb
vincles i característiques
comunes: que utilitzin
o estiguin interessats a
utilitzar tecnologies de
la informació en la seva
activitat professional en
relació amb els pacients
o que es dediquin espe·
cíficament a la creació
de nexes entre metges i
pacients.

eleccions col·legials, amb un espai destinat a infor·
mar de tot el procés electoral.
A finals del 2013, ha vist la llum el primer número
de la nova Revista COMB, els continguts de la qual
estan molt lligats amb el web perquè contenen codis
QR que enllacen directament amb vídeos i infor·
macions del web i del blog.
Les xarxes socials es consoliden: Twitter ha arri·
bat a gairebé 5.000 seguidors, i ha crescut un 36%.
Facebook ha acabat l’any 2013 amb 870 seguidors.
S’ha donat força al canal de YouTube, que ara allotja
el contingut de combTV. S’han publicat 540 víde·
os i el canal ha rebut 10.489 visites. El blog man·
té posicions amb una mitjana de 51 visites diàries
i demostra l’interès de la col·legiació per les noves
tecnologies. L’article més popular de l’any ha estat
“Nova jornada sobre e-Salut: #salut20comb: apps i
salut, un pas endavant”.
La Secció Col·legial de Metges e-Salut pretén, així
mateix, erigir-se com un punt de referència dels
metges interessats en les TIC aplicades al sector sa·
nitari i, de manera especial, en la seva incidència
en l’exercici de la medicina per millorar l’atenció
al pacient, però també per millorar la pràctica pro·
fessional. Les eines digitals faciliten la nostra feina
i els professionals sanitaris hem de liderar el canvi
de paradigma relacional causat per l’aparició de les
noves tecnologies.
Algunes de les finalitats de la secció són:
• Sensibilitzar els col·legiats en l’ús de les noves tec·
nologies.
• Potenciar la generació i la transferència de conei·
xement en l’ús de les eines TIC.
• Detectar les necessitats de formació i d’informa·
ció i organitzar activitats formatives adients.
• Traslladar als òrgans col·legials el debat i les pro·
postes en aspectes deontològics vinculats a l’exercici
relacionat amb les TIC.
• Impulsar l’organització de jornades i seminaris
sobre tots aquests temes, seguint el camí de les
jornades #salut2.0comb que ja s’han endegat al
COMB (al novembre de 2012 i al maig de 2013)
sobre salut 2.0.
Els reptes més immediats són organitzar la III Jor·
nada salut2.0comb, al juny de 2014, fer visible el
nou web de la secció i iniciar el desplegament d’ac·
tivitats formatives en aquest sector.

