
Lleida, 22 de novembre de 2013 

Salut 2.0 a la 

Metropolitana Nord 
La web social al servei de la 

ciutadania i els professionals 



Versió 4.0 del 'Conversation Prism' 







La no és una tecnologia… 

…és ACTITUD: 

 ESCOLTAR 

 Participar 

 Col·laborar 

 Compartir 



Interactuar en línia amb els 

professionals i organitzacions 

sanitàries 

Consultar pàgines web 

relacionades amb la salut 

Participar en grups de suport en línia 

Comunitats virtuals de pacients 

L’e-pacient 



Professionals 

sanitaris 

Pacients 

Ciutadania 

Organitzacions 

sanitàries 

http://pub.bsalut.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=risai


Metropolitana Nord 

Girona 

Alt Pirineu - Aran 

Lleida 

Terres de l’Ebre 

Tarragona Metropolitana Sud 

Barcelona 

Catalunya Central 



Comunitats virtuals professionals-professionals 

Comunitats de pràctica 

Comunitats virtuals pacients-professionals 

Consultes i comunicació en línia 

Comunitats virtuals pacients-pacients 

Malalts crònics amb pacient expert 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 



Comunitats virtuals professionals-professionals 

Comunitats de pràctica 

Comunitats virtuals pacients-professionals 

Consultes i comunicació en línia 

Comunitats virtuals pacients-pacients 

Malalts crònics amb pacient expert 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 





Objectius 

 Canal d’informació i comunicació addicional 

 Promoció de la salut 

 Taulell d’avisos amb major audiència 

 ‘Prescripció’ d’enllaços a llocs web amb 

informació sanitària de confiança 



‘L’ICS a les xarxes socials:  
guia d’usos i recomanacions’ 

Gabinet Tècnic i de Comunicació 
3a edició (novembre de 2012) 

‘Guia d'usos i estil a les xarxes socials 
de la Generalitat de Catalunya' 

Direcció General d'Atenció Ciutadana 
6a edició (octubre de 2013)  



(Blog) 

(Vídeos) 

(Presentacions) (Imatges) 

(Documents) 

































Comunitats virtuals professionals-professionals 

Comunitats de pràctica 

Comunitats virtuals pacients-professionals 

Consultes i comunicació en línia 

Comunitats virtuals pacients-pacients 

Malalts crònics amb pacient expert 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 



ECOPIH 

Servei 

d’interconsultes 

en línia entre AP 

i especialistes 

Can Ruti 











ECOPIH: primers indicadors (18 mesos) 

 30 especialitats actives 

 321 membres 

 481 casos clínics resolts 

 275 documents i 136 imatges compartides 

 Més de 95.000 lectures i 3.300 aportacions 

 Temps de resposta: 69% < 48h, 92% < 7d 



e-Professionals 

Comunitat del SAP 

Barcelonès Nord 

i Maresme per a 

temes laborals 





CoP virtual Unitat 

Docent MIR 

de MFiC 

Metropolitana 

Nord 





CoP virtual 

Laboratori 

 Barcelonès Nord - 

Vallès Oriental 





Grup 

Caps de guàrdia 

Hospital Germans 

Trias i Pujol 





Pedia_Trias 

CoP virtual 

Pediatres 

Germans Trias 

i MN 





CoP virtual 

Grup Expertesa 

Clínica i Social en 

Pacient Crònic de 

la MN 





Comunitats virtuals professionals-professionals 

Comunitats de pràctica 

Comunitats virtuals pacients-professionals 

Consultes i comunicació en línia 

Comunitats virtuals pacients-pacients 

Malalts crònics amb pacient expert 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 



Objectius 

 Augmentar l’accessibilitat al personal sanitari 

 Canal d’informació i comunicació addicional 

 Afavorir continuïtat assistencial 

 Evitar desplaçaments innecessaris 

 Promoció de la salut 

 ‘Prescripció’ d’enllaços a llocs web amb infor-

mació sanitària de confiança 



Consultes 

en línia entre 

usuaris, pacients 

 i AP  









Consultes 

en línia entre 

usuaris, pacients 

 i AP  



Consultes 

en línia entre 

pares/mares i 

pediatres/enfer. 

AP 

Consultes 

en línia entre 

usuaris, pacients 

 i AP  











Comunitats virtuals professionals-professionals 

Comunitats de pràctica 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 

Presència a les xarxes socials generalistes 

Facebook, Twitter, altres canals 

Comunitats virtuals pacients-pacients 

Malalts crònics amb pacient expert 

Comunitats virtuals pacients-professionals 

Consultes i comunicació en línia 







Comunitats virtuals de pacients 

Beneficis 

1 Contribueixen a l’empoderament i faciliten l’autonomia dels pacients 

3 Proporcionen suport emocional entre parells 

4 Font d’informació, eines i recursos per als cuidadors 

5 Faciliten la interactuació entre pacients, cuidadors i professionals 

2 Complementa l’atenció sanitària de la consulta presencial 



Cap a uns serveis sanitaris també 2.0 

 ESCOLTAR (presa de decisions) 

 Informar 

 Participar 

 Col·laborar 

 Compartir coneixement 

 Que se centren en la ciutadania 

Transversalitat i transparència 



The future of healthcare in 140 characters 

“In 2050, 

helathcare is transparent, 

decision trees are available, 

online content is curated, 

patients are empowered, 

 doctors are web-savvy, 

and collaborative barriers are gone forever.” 



GRÀCIES! 

alzaga@gencat.cat 

@xavieralzaga 

xavieralzaga@gmail.com 


