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Consumidors d’informació sobre 
Ciències de la Salut

• Metges

• Personal sanitari

• Pacients

• Familiars dels pacients

• Públic en general



El pacient i la informació

• El pacient té dret a estar informat 
de la seva malaltia

• El pacient rep informació del metge

• És molt fàcil buscar informació 
sobre salut a internet



Creixement de pàgines web

http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html

http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html


Informació i informació de qualitat

• Qualitat de la informació sobre salut a 
Internet

• La “pseudomedicina” s’amaga darrera 
l’apariència de recursos científics

• Codis de conducta i segells de qualitat de la 
informació sobre salut a internet



De què depèn la qualitat de la 
informació sobre salut a internet

•De l’autoria

•De la font

•Dels interessos comercials

•Actualització de la informació



Com podem saber si la informació és 
de qualitat

• Segells de qualitat i certificacions (COMB)

• Codis de conducta (Hon Code)

• Filtres

• Qüestionaris

http://wma.comb.es/seal.php?INTWMA=468
http://www.hon.ch/HONcode/Spanish/?HONConduct159669
http://www.pwmc.org/pwmc.php3?func=detail&par=10


Com millorar la qualitat de la 
relació metge-pacient

• Sinceritat

• Honestitat

• Professionalitat

• Privacitat

• Responsabilitat

• Qualitat



Televisió per a pacients?



Portals d’informació per a pacients

• http://www.fisterra.com/Salud/index.asp

http://www.fisterra.com/Salud/index.asp


Portals de Salut per a metges i 
pacients

• http://www.lasalud.com/default.htm

http://www.lasalud.com/default.htm


Webpacientes

http://www.webpacientes.org/2005/

http://www.webpacientes.org/2005


Foro español de pacientes



Universitat dels pacients

http://www.universitatpacients.org/

http://www.universitatpacients.org/


Fullets per a pacients

• http://www.camfic.org/

http://www.camfic.org/


Biblioteca per a pacients als 
hospitals

http://www.cspt.es/webcspt/fpt/biblioteca/BibPacients/bibpacients.html

http://www.cspt.es/webcspt/fpt/biblioteca/BibPacients/bibpacients.html


Portal de la Conselleria de Salut i 
Consum-Govern de les Illes Balears

• http://portalsalut.caib.es/psalutfront/main

http://portalsalut.caib.es/psalutfront/main


Webs d’Associacions

• http://www.seaic.es/iniweb/

http://www.seaic.es/iniweb


Informació interactiva per a 
pacients

• http://www.forumclinic.org/

http://www.forumclinic.org/


Moltes gràcies

Angels.Carles@uab.cat
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