
Diabetis 2.0: La diabetis en les 
xarxes socials.

Dra. Belen Benito
Dra. Antonieta Vidal

ABS Balàfia‐Pardinyes‐Secà de Sant Pere. DAP Lleida.

1

IV JORNADES GEDAPS de la CAMFiC
Actualització en diabetis 2012

antonietavidal@yahoo.es
twitter.com/AntonietaVidalT



Situacions a resoldre

• Como canviarà la vida i control dels diabètics
• Introducció l’entorn web2.0
• Eines 2.0 de pacients entre ells.
• Conexió de pacient a professional i viceversa
• Conexió entre professionals de la diabetis
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QUINES PRESTACIONS NECESSITEM DE LA 
TECNOLOGIA?

Comunicar-nos sense dificultat mitjançant elements senzills:
Correu i xat 
Fòrums de discussió
Debats
Notícies
Integrar connexions amb societats mèdiques, publicacions i recursos 
en xarxa

Treballar en grup a través de la xarxa:
Wiki per facilitar l’elaboració de documentació conjunta 

Conservar disponibles per a consulta la documentació pròpia:
Espai de repositori documental per l’arxiu de documentació 
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La red presenta múltiples opcions
http://www.estudiabetes.org/
http://www.fedesp.es/bddocumentos/1guia_tipo2.pdf
http://sobrevivirrhhe.blogspot.com/2012/03/caillou‐y‐la‐diabetes‐tipo‐
1.html
http://diabetesigloxxi.blogspot.com.es/2011_08_01_archive.html
http://dietoteca.com/
http://www.infermeravirtual.com/ca‐es/area‐professional/eines‐de‐
treball.html#instrumento_apoyo_seleccionar_fuentes_informacion_segur
as_y_de_calidad_en_internet
http://www.abcdesevilla.es/salud/noticias/diabesidad‐resistente‐
adolescentes‐11889.html
www.diabetesalacarta.org
http://www.redgdps.org/
...
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Decàleg per a l'ús de webs de salut

Aquest decàleg és el resultat de la investigació: "Elaboració de guies 
pràctiques per a l'ús responsable de la informació obtinguda en Internet 
amb finalitats sanitàries", realitzada dins del Programa Nacional 
d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (R+D+I) 
per al període 2004‐2007 promogut per l'Institut de Salut Carlos III del 
Ministeri de Ciència i Innovació. 

• En aquesta guia pràctica, s'exposen de forma senzilla i clara les 
recomanacions en les quals l'usuari ha de basar‐se per utilitzar de forma 
adequada i responsable la informació sanitària obtinguda a la Xarxa. 
Aquestes orientacions contribueixen a destacar els beneficis que poden 
aportar a la població les tecnologies de la informació i la comunicació en el 
conjunt dels serveis de salut.

• Aquesta investigació ha estat coordinada pel Departament de Web 
Mèdica Acreditada en col∙laboració amb el Departament de Ciències de la 
Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 
lObservatori de Comunicació i Salut de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Més informació al web del projecte "Guiasinfosalud.es"

http://wma.comb.es/ca/usuarios-decalogo.html5



Què hem de saber per l’ús de les webs 
de Salut

Internet és una font d’información molt útil sobre temes de
salut i constitueix una interessant eina complementària
d’orientació pel públic en general i pacients.

És convenient mantindre sempre una actitut espectant davant
la informació de salut en Internet ja que existeixen webs que
poden presentar missatges confusos, cures miraculoses o
veritats a mitges.
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Què hem de saber per l’ús de les webs 
de Salut

Desconfíi dels productes infalibles o efectius per una àmplia
gamma de mals, amb “ingredients secrets” o “àntics remeis”,
així com de promocions especials, obsequis o rebaixes per
l’obtenció de tractaments.

No s’han d’adquirir per Internet medicaments que requereixin
recepta mèdica, recordi que està prohibit. Per la resta de
medicaments s’han de respectar les recomanacions de les
autoritats sanitàries.
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Què hem de saber per l’ús de les webs 
de Salut

Abans d’oferir informació personal o sobre la seva salut s’ha
d’assegurar de coneixer i comprendre adequadament quin
serà l’ús que es realizarà de les seves dades.

Quan visiti una web amb informació sanitària hauria de poder
respondre a preguntes com: Quins son els responsables de la
web?, quina és la font original de la informació?, apareixen
professionals sanitaris identificats?, està actualitzada?, qui
finància la web?, s’especifica com contactar amb els
responsables?, els continguts publicitaris estan clarament
diferenciats?.

8



Què hem de saber per l’ús de les webs 
de Salut

Abans de realitzar qualsevol pagament per Internet s’haurà
d’assegurar que la transacció és segura i quins són els termes
del servei que s’obtindrà.

Si ha sigut víctima o ha detectat algun frau en alguna web s’ha
de notificar a les autoritats sanitàries i/o a les associacions de
consumidore.
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Què hem de saber per l’ús de les webs 
de Salut

En els llocs web que disposin d’aplicacions relacionades amb
el correu electrònic, xats, foros i blocs, valori els termes d’ús i
les clàusules legals que ofereixen aquests serveis per conèixer
la seva utilitat i limitacions.

Davant qualsevol dubte sobre la informació obtinguda en
Internet i abans de pendre decisions que poden afectar a la
seva salut o a la dels seus familiars, consulti sempre amb el
seu metge, farmacèutic, personal d’infermeria o altres
profesionals de la salut que l’aconsellaran adequadament.
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Comunitats virtuals

Les fem entre tots. 
Son de tots.
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PER QUÈ CREIEM QUE BONA PART DEL CONEIXEMENT SANITARI 
S’HA DE GESTIONAR I NO ADQUIRIR‐HO SEMPRE FÓRA?

La major part del coneixement sanitari que 
necessitem està DINS L’ORGANITZACIÓ

El tenim entre tots els treballadors, però 
NO SABEM QUI SAP CADA COSA

Treballar en comunitat permet DETECTAR
aquest coneixement i aprofitar‐ho en un 
intercanvi DE MOLTS A MOLTS
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CONEIXEMENT INDIVIDUAL

CONEIXEMENT COMUNITAT

PER QUÈ CREIEM QUE EL CONEIXEMENT SANITARI S’HA DE 
GESTIONAR EN COMUNITATS DE PRÀCTICA?
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Comunitats de pacients
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Aplicaciones móviles:
SocialDiabetes, libreta de controles de EncoDiab

El 40 % dels telèfons mòvils a Espanya són 
smartphones
El 68% dels usuaris espanyols porten fins a 30 
aplicacions al mòvil
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Aplicaciones móviles. SocialDiabetes

• Sistema per l’autogestió de la diabetis que aprofita el potencial del 
cloudcomputing per millorar la qualitat de vida del diabètic

• Augmenta l’autonomia, flexibilitat i control del risc, ajudant en 
l’autogestió de l’alimentació i dosi d’insulina.
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Aplicaciones móviles. SocialDiabetes
• Gràcies a un sistema intel∙ligent, l’aplicació és capaç d’aprendre de les 

reaccions a les ingestes i a les dosis d’insulina de cada diabètic i de, en 
funció d’això, fer recomanacions sobre tentempeus abans de dormir, per 
evitar hipoglucèmies nocturnes. 

• Permet al metge gestionar de forma remota el control del pacient gràcies 
a estadístiques, anàlisis evolutius, gestió d’alertes i missatgeria entre la 
web de gestió i el dispositiu mòvil.
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Comunitats de pacients i professionals
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Encodiab
La capacitació del pacient

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida

Hospital Universitario Insular de las Palmas de Gran Canaria
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Encodiab

• Mail interno 
• Foros temáticos 
• Blocs 
• Espacios compartidos 

por pacientes y 
profesionales 

• Contenidos formativos 
específicos 

• Enlaces a webs, 
artículos, repositorios 
documentales con 
información sanitaria 

• Acceso a la Carpeta 
Personal de Salud 

• Libreta de controles 
q u e  p u e d e  s e r 
alimentada desde una 
a p l i c a c i ó n  m ó v i l 
(SocialDiabetes) 
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Encodiab

Calendario sincronizado con Google Calendar

Mensajes urgentes redirigidos con push

Libreta de controles integrada con aplicación móvilEspacio público en la  nube

Wiki para documentación
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Comunicació pacient‐professionals 
més enllà de les comunitats
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Conexió entre professionals de la diabetes, Per què?

COMUNITAT 
VIRTUAL

Gestionar 
coneixement

Treballar en equip

Establir canals de 
formació continua

Generar idees

Mantenir relació
amb els

professionals que 
atenen al nostre

pacient

MILLORAR LA SALUT DEL PACIENT
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Comunitats de professionals
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REDGDPS
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La redGDPS, tiene una 
página propia, con una 
parte pública y otra 
privada, dirigida a 
profesionales.
Aquí se ponen todos los 
contenidos que tienen que 
ver con DM2 y AP



Blog
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El blog está capitaneado 
por el Dr. Mateu Segui, y es 
seguido por múltitud de 
diabetologos
Es una cita imprescindible 
para estar al dia en 
diabetes, se ha convertido 
en referencia en el mundo 
de la DM



Twitter y facebook
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Forma de comunicarse on‐line 
rápida, directa, y en pocas 
palabras



Workstation en Diabetis

La redGDPS, en colaboració 
amb la SEMI, acaba de llançar 
la primera Workstation en 
diabetis per mantindre’t 
permanentement actualizat en 
aquest tema, en cursos, 
reunions, dietes, i tot lo que te 
que veure amb el coneixement 
diari de la DM.   
Es pot descarregar 
gratuitament en formato APPs 
o en Android. 
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Workstation en Diabetis

29



EndoBlocLleida. 
Aprenentatge entre professionals

Projecto financiat pel Fons d’Investigació 
Sanitari (Ministerio de Ciencia e Innovación del 
Gobierno de España) P08/90458.

Data posada en marxa: Juliol 2009
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EndoBlocLleida. ¿Què és?

Professionals sanitaris
Servei d’Endocrinologia
i Nutrició de l’HUAV

Professionals sanitaris
Atenció Primària de la 
provincia de Lleida.

NOVA MANERA DE TREBALLAR BASADA EN EL TREBALL COL∙LABORATIU I 
L’APROFITAMENT DE LA INTEL∙LIGÈNCIA COL∙LECTIVA
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eCatalunya. Un entorn segur i confidencial

Protegii amb
contrasenya
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EndoBlocLleida. Els números

Protocol d´ús de tires reactives

Unificació dietes per diabèticos tipus 2 per 
l’àmbit de Lleida

Projecte de formació d’insulinizació per tot 
l’àmbit de Lleida

223 profesionals de la salut compartint coneixement:

1.439 APORTACIONS‐CONTINGUT

18.516 LECTURES
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“Aquelles comunitats socials més sanes, 
generen una espècie de cercle virtuós de 
vida social, generador de confiança, que 
promou major implicació i compromís 

cívic pel be comú i la viabilitat del 
conjunt”

Alexis de Tocqueville, 1835 (“De la democracia en América”)35
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http://www.redgdps.org/
https://twitter.com/#!/redGDPS @redgdps


