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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

MIREIA SANS,
vocal de la Junta de Govern. Presidenta de la Secció 
Col·legial d’e-Salut

El COMB impulsa 
iniciatives 2.0 en el 
camp de la salut

cació i qualitat de pàgines web de salut del 
COMB; Miquel Reguant, metge de família 
de l’EAP Goretti Badia de Súria; Bernat 
Goula, advocat de l’Assessoria Jurídica del 
COMB, i Jordi Graells, que va concloure 
la taula parlant d’e-government i de les ac-
cions que ha dut a terme l’Administració a 
les xarxes per tal de facilitar als ciutadans 
l’accés a les dades i a la informació, fomen-
tant la participació i la col·laboració i sent 
transparents.

En la tercera taula, moderada per Adria-
na Bataller, vocal de la Junta del COMB, 
es van presentar 11 iniciatives de salut 2.0 
gestionades per metges, escollides prèvia-
ment per un comitè científi c, entre un total 
de 29 de presentades, segons els criteris de 
selecció següents: impacte, navegabilitat, 
continguts, target, aplicabilitat, extrapola-

ció i interès, les quals poden ser consultades 
a l’enllaç: http://www.comb.cat/cat/altres/
salut20comb/home.asp.

La Jornada va comptar amb 200 partici-
pants presencials, més de 850 tuits (trending 
topic a Barcelona) i va ser retransmesa en 
temps real, amb 800 persones d’arreu con-
nectades.

Aquesta Jornada és una aposta del COMB 
per les iniciatives 2.0 en el camp de la salut i 
vol tenir continuïtat amb una segona Jorna-
da 2.0 i amb la creació d’una secció especí-
fi ca, per tal d’anar coneixent com treballen 
els metges i la resta de professionals sanitaris 
a la xarxa. 

El 14 de juny del 2011 va néixer el nou 
portal comb.cat del Col·legi Ofi cial de 

Metges de Barcelona, un web totalment re-
novat, tant en estructura com en disseny i 
contingut, per apropar més la institució als 
col·legiats i a la resta de la societat, mitjan-
çant noves vies, com les xarxes socials i el 
canal de televisió, combTV. El COMB ha 
continuat treballant en aquesta línia, com 
n’és una mostra la realització de la prime-
ra jornada “Salut 2.0, la xarxa al servei dels 
professionals”, al novembre de 2012, amb 
l’objectiu d’analitzar la utilitat de les xar-
xes socials per als professionals de la salut 
i conèixer experiències gestionades per pro-
fessionals d’aquest sector per establir nous 
canals de comunicació 2.0 entre pacients i 
companys.

La Junta de Govern del COMB creu que 
és molt important que els professionals sa-
nitaris liderem l’ús de les eines 2.0,  ja que 
ens poden permetre una millor comuni-
cació amb els pacients, els professionals, 
els mitjans de comunicació i la societat en 
general. L’ús de les xarxes socials provoca 
canvis en les nostres esferes personal, social 
i professional.

En l’àmbit professional, l’actual escenari 
de gran connectivitat entre persones i la ges-
tió de la informació generada fan inevitables 
els canvis en les organitzacions i en els pro-
fessionals, i és per això que es va organitzar 
una primera jornada de sensibilització sobre 
aquesta nova realitat. Segons l’informe red.
es, el 48% dels ciutadans consulta les xarxes 
per temes de salut, un 40% ho fa per temes 
de malalties, un 16% per hàbits saludables i 
un 16% per temes de medicaments. El 30% 
ja han fet cerques a la xarxa abans de visitar 
el metge i un 58% en fa després de la con-
sulta. Ja no és el futur, és el nostre present.

Jornada 2.0
La Jornada es va estructurar en dues tau-
les de debat i una d’experiències, les quals 
podeu veure a http://www.youtube.com/
playlist?list=PLYYGGoYc1QtyzFsF42iic0
M0D7VOsxTac. La primera taula, mode-
rada per Mireia Sans, vocal de la Junta del 
COMB, versava sobre l’aplicació i la utilitat 
de les xarxes socials a les consultes. Hi van 
intervenir Miquel Molina, metge de famí-
lia de l’EAP Lluís Millet d’Esplugues de 
Llobregat; Jorge Juan Fernández, director 
de l’Àrea e-Health i Salut 2.0 a l’Hospital 
Sant Joan de Déu i responsable del projecte 
Hospital Líquid; Rosa Pérez, infermera de 
professió i bloguera, i Teresa López Fando, 
psicooncòloga i representant de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer (AECC).

La segona taula, moderada per Núria 
Terribas, directora de l’Institut Borja de 
Bioètica, va versar sobre els dilemes etico-
legals que planteja l’ús de la xarxa i sobre 
la qualitat dels continguts. Hi van interve-
nir Miquel Àngel Mayer, director de Web 
Mèdica Acreditada, programa de certifi -

> La Junta de Govern del COMB 
creu que és molt important que 
els professionals sanitaris liderem 
l’ús de les eines 2.0, ja que 
ens poden permetre una millor 
comunicació amb els pacients, 
els professionals, els mitjans de 
comunicació i la societat en general

1 i 3. Mireia Sans, a la jornada Salut 2.0: la xarxa al servei 
dels professionals, 29 de novembre de 2012. 
2. Sala d’actes del COMB durant la jornada. 
4. Pàgina del web col·legial. Xarxes socials. 
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