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3.1. Introducció

3.1.1. Salut i societat de la informació
El sistema sanitari, la gestió de la salut i la pràctica de la medicina estan essent transformades per la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació, de les quals Internet
és la més important perquè és la que estructura les organitzacions i processos en xarxes
de comunicació. L’interès creixent dels agents i institucions del sistema sanitari per l’ús
d’aquestes noves tecnologies per a qüestions relacionades amb la salut està emmarcat
dins el context de la societat xarxa, on els processos de producció, distribució i adquisició
de la informació, fent ús o no de les tecnologies de la informació i la comunicació, es col·loquen al centre de totes les interaccions de la vida diària.
Les dades estadístiques consultades sobre Catalunya (Castells et al., 2002), Espanya (INEbase, 2006), Europa (Rokade, 2002; Spadaro, 2002) i els Estats Units (Fox, 2002; Díaz,
2002; Fox, 2004; Fox, 2005) ens mostren que l’ús d’Internet per a qüestions relacionades
amb la salut ha anat en constant augment en els últims anys. En aquest sentit, el principal
ús que es fa d’Internet és la cerca d’informació sobre qüestions relacionades amb la salut.
No obstant això, comencen a identificar-se altres tipus d’usos relacionats amb processos
de comunicació i la prestació de serveis.
La salut personal i la seva gestió diària mai s’havien vist envoltades de tanta informació com
en l’actualitat. Una gran quantitat d’informació sobre salut és oferida des de nombroses
fonts –ja siguin professionals sanitaris, autoritats públiques, grups de pacients o mitjans de
comunicació– i per nombrosos canals –televisió, ràdio, revistes, consultes mèdiques, Internet…– (Kivits, 2006). És en aquest nou context on hem de situar les relacions entre els diferents mitjans de comunicació i la salut (Seale, 2003; Seale, 2005) i les pràctiques
associades específicament a l’ús d’Internet i la salut (Kivits, 2004).
L’augment de la cerca d’informació sobre salut a Internet també està estretament relacionada amb el context dels sistemes sanitaris actuals (Cline, 2001). La consulta d’informació
en línia sobre salut a Internet l’han afavorida:
•

El desenvolupament de models de sistemes de salut basats en la participació, o orientats cap al consumidor;

•

El creixement de la informació sobre salut, que fa que els metges no puguin abastar tota
la seva àrea d’especialitat;

•

Els esforços per contenir la despesa, que redueixen el temps que els metges passen consulta i augmenten la preocupació dels pacients sobre l’accés als millors recursos possibles;
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•

L’èmfasi en l’autoatenció i la prevenció del mateix pacient;

•

L’augment de la població amb necessitats de salut;

•

L’increment de l’interès en enfocaments alternatius als sistemes de salut tradicionals.

Davant d’aquesta nova realitat, es detecta l’entrada a la Xarxa de molts agents i organitzacions
de serveis sanitaris amb interès d’explorar l’ús d’Internet per contenir l’espiral de costos i augmentar la qualitat dels serveis oferits (Risk et al., 2001; Eysenbach, 2001; Arrissi i Katz, 2001).

Les innovacions tecnològiques a l’agenda sanitària, especialment les relacionades amb les
tecnologies de la informació i la comunicació, formen part del context on s’està produint
aquest augment de consultes de salut a Internet. La ràpida propagació de la genètica i de
les tecnologies de la informació i la comunicació en la medicina, en la pràctica clínica i en
la gestió sanitària, suggereixen que l’agenda sanitària és cada vegada més “informacional”
(Webster, 2002). Això succeeix en tres àmbits:

•

La medicina està adoptant el llenguatge i la pràctica de la biologia. Com a resultat la medicina adquireix un caràcter de ciències de la informació.

•

La medicina està basada més en la gestió de la informació en termes de la seva provisió
a través de la teleassistència, la telemedicina i la informàtica mèdica (història clínica
electrònica, call centers…).

•

L’augment de la incertesa associada amb el risc en els diagnòstics i la pràctica clínica
està provocant una major demanda d’informació tècnica com a mitjà per a avaluar les
intervencions.

A partir dels canvis socials, econòmics i tecnològics que s’estan produint en la nostra època,
Nettleton35 (2004) planteja un canvi de cosmovisió de la salut com a conseqüència de la influència de la societat de la informació en la medicina. Els fluxos d’informació i coneixement
ja no estan només controlats pels professionals o les institucions sanitàries. A més, la producció del coneixement mèdic està més difusa i es fa per mitjà de les tecnologies digitals, per la
qual cosa fins i tot el mateix pacient pot convertir-se en productor i difusor de coneixements.
Tot això fa que la medicina hagi “escapat”36 tant dels professionals com de les organitzacions
que anteriorment la sustentaven, reconfigurant els rols professionals i institucionals, les
pràctiques mèdiques, la percepció del malalt i la mateixa conceptualització de la malaltia.

35. Reprèn els treballs de Jewson (1976), Armstrong (1995) i Greaves (2002).
36. El terme emprat per Nettlenton és E-scape medicine.
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Les tecnologies de la informació i la comunicació i la concepció dels ciutadans i usuaris
del sistema sanitari com a “consumidors” són forces sinèrgiques, que promouen l’“era
de la informació en els sistemes sanitaris” (Eysenbach, 2000). En el passat, un “bon pacient” mantenia una actitud passiva i no plantejava cap qüestió als judicis o recomanacions del seu metge. Actualment, la concepció d’un “bon pacient” està canviant i està
associada a actituds més actives que li permeten participar en la presa de decisions sobre la seva salut (Jadad, 2004).

En aquest context emergent, els usuaris, pacients, ciutadans o consumidors, segons la terminologia que emprem, podrien, teòricament, usar aquestes tecnologies per a accedir a la
informació i controlar la seva pròpia salut, a més d’utilitzar els recursos sanitaris de manera
més eficient (Eysenbach, 2000). No obstant això, hi ha factors organitzatius, formatius i de
comportament social que frenen o desvien la capacitat teòrica de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit sanitari. L’anàlisi de les interaccions que s’estan produint entre els agents, les organitzacions, l’atenció sanitària i la gestió de la salut com a
conseqüència de la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació, ens permetrà superar el determinisme tecnològic i abordar els usos i conseqüències d’aquestes
tecnologies en els sistemes sanitaris.

3.1.2. Les tecnologies de la informació i la comunicació i la salut

Internet ofereix als agents i organitzacions del sistema sanitari, a més d’un espai d’informació sobre salut, un mitjà d’interacció, una eina per a la provisió de serveis mèdics i, per últim,
un mitjà amb nombroses aplicacions en la salut pública (Powell, 2003).

Els reptes que planteja la informació sobre salut a Internet estan relacionats amb els comportaments de cerca, amb la pertinència i ús de la informació, amb la qualitat dels continguts, amb les conseqüències que tot això té sobre la relació entre els professionals i entre
aquests i els usuaris (Theodosiou, 2003), l’empowerment37 (Henwood, 2003; Harris, 2004),
la satisfacció i la salut dels usuaris (Longo, 2005). A més, l’ús d’aquest nou espai d’informació afectarà les tradicionals asimetries d’informació del sector sanitari (Bundorf et al., 2006;
Xie et al., 2006).

Tradicionalment s’ha prestat més atenció sobre les potencialitats i possibilitats d’Internet com a nou espai d’informació i comunicació que no sobre la manera com els usuaris

37. Hem traduït el terme anglès empowerment per ‘apoderament’, traducció que farem servir d’ara endavant.
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busquen informació sobre salut a Internet (Napoli, 2001). Aquesta qüestió, però, és important
perquè ens permet entendre com aquest nou mitjà interacciona amb altres mitjans tradicionals de comunicació a la vida diària de les persones, quin tipus d’usuaris accedeixen a Internet (audiència) i quines són les seves característiques personals (Longo, 2005).

Malgrat les limitacions dels estudis que s’han realitzat sobre la conducta a Internet de les
persones que busquen temes de salut a la Xarxa,38 es constata que els usuaris en general
utilitzen motors de cerca i no portals específics de salut. A més avaluen la credibilitat dels
llocs web prestant atenció a la font de la informació, a l’origen institucional, ja sigui científic
o oficial, i al disseny dels recursos que consulten (Eysenbach, 2002).

Altres estudis basats en enquestes a la població (Fox, 2002) coincideixen a destacar la claredat
de la font de la informació i la seva data de creació com a elements clau de selecció per part
dels usuaris. Els usuaris solen descartar aquells llocs web sobre salut massa comercials, és a
dir, més relacionats amb la venda de productes que amb l’oferiment d’informació.

Els problemes més comuns als quals s’enfronta l’usuari d’Internet a l’hora de consultar informació en línia, a més de la qualitat dels continguts, estan relacionats amb l’excés d’informació, la desorganització dels continguts, les dificultats de la cerca a Internet, el llenguatge
inaccessible o tècnic dels continguts, l’absència de llocs web amigables i la no-actualització
dels continguts (Cline, 2001).

Els temes associats amb la qualitat dels continguts preocupen tant els professionals com
els usuaris (Gagliardi, 2002). Generalment, els estudis sobre la qualitat dels recursos en salut a Internet no aborden la qüestió dels possibles riscos per a l’individu ni la capacitat o incapacitat d’aquest per a filtrar la informació (Eysenbach, 2002). Les iniciatives que s’han
realitzat en aquest camp estan basades en tres mecanismes (Risk, 2001):

•

Els codis de conducta, basats en principis ètics dels proveïdors de continguts i en un
conjunt d’indicadors de qualitat.

•

El certificat de tercers, basats en la validació contínua per part d’agents aliens al proveïdor de continguts d’una bateria de criteris de qualitat.

•

Eines que permeten una avaluació disponible dels continguts per part de l’usuari. Generalment es tracta de qüestionaris predefinits que permeten puntuar la qualitat d’un lloc web.

38. Ja que estan limitats per la dimensió i el caire de les mostres utilitzades i perquè en la majoria dels casos es tracta
d’experiments realitzats en condicions de “laboratori” i no en condicions reals (Eysenbach, 2002).
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Posteriorment, altres autors (Wilson et al., 2002) assenyalen els filtres i les etiquetes com a
mecanismes vàlids per a l'avaluació dels llocs web de salut.

Generalment es tracta de qüestionaris predefinits que permeten puntuar la qualitat d’un lloc
web. No obstant això, la majoria d’aquests abordatges s’han basat en indicadors proxy de
la qualitat de la informació i no en indicadors directes del mateix contingut (Burkel, 2004). A
més, es constata que, encara que la informació sigui de qualitat, poden existir barreres
(Risk, 2001) relacionades amb:

•

La llengua i les barreres que hi estan associades.

•

La inadequada audiència o context d’ús.

•

No disponibilitat de certs serveis o productes en diferents parts del món.

•

Dificultat d’interpretació de les dades científiques.

•

La precisió i l’actualitat de la informació.

•

Possibles desviacions o distorsions de les fonts pel seu origen o el seu ús.

Les qüestions clau per abordar l’ús d’Internet com a espai d’informació sobre salut passen per:
identificar els usuaris (les seves conductes a la Xarxa i els temes que busquen) i identificar tant
la percepció de la qualitat que aquests tenen com la integració que fan d’Internet amb altres mitjans de comunicació. També és necessari tenir en compte com tot això es relaciona amb les
activitats que al dia a dia realitzen els consumidors d’informació a Internet en la seva vida diària.

Internet també es constitueix com un espai de comunicació entre els agents del sistema sanitari. L’ús que facin d’aquests mitjans els ciutadans, les associacions de pacients o grups de
suport i els professionals sanitaris que formen part del sistema podria transformar els processos d’interacció tant entre els diferents agents com entre aquests i les organitzacions on desenvolupen la seva activitat. La transformació que l’ús d’Internet com a mitjà de comunicació
provoca sobre els processos d’interacció podria facilitar tant la generació de comunitats virtuals com estrènyer els vincles entre els diferents agents en les seves dinàmiques on line i off
line, configurant xarxes socials formades o facilitades a través de mitjans electrònics.39

39. L’ús d’Internet per part d’aquests grups pot donar lloc al terme “comunitats virtuals per a la cura de la salut” (virtual
community care és el terme anglès). Els usuaris amb afinitats comunes respecte d’algun tema de salut es relacionen utilitzant Internet per a cobrir les seves necessitats relatives tant a la cerca d’informació en línia com a l’autoajuda o el suport
mutu (Burrows et al., 2000). Generalment s’ha prestat atenció a aquelles comunitats que són moderades o que formen
part d’intervencions més complexes on participen professionals sanitaris. Atesa la gran quantitat de comunitats no moderades que existeixen a Internet, és necessària una investigació més profunda sobre aquest tema (Eysenbach, 2004). En
l’informe de les associacions de pacients abordarem amb més profunditat aquesta qüestió.
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Internet emergeix com un nou mitjà per a la pràctica mèdica, on cal diferenciar la provisió
de serveis de la provisió d’informació. Davant de l’absència d’un marc polític regulador sobre aquest nou mitjà, els incentius del mercat i la demanda dels consumidors marcaran els
comportaments socials. Aquests comportaments no necessàriament han de protegir el benestar dels pacients, la qualitat del servei mèdic, la natura de la relació entre metge i pacient
i la integritat de la professió mèdica (Miler et al., 2002).
L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació per a prestar serveis sanitaris en un
entorn aliè a les institucions proveïdores de serveis implica que els pacients siguin usuaris
actius de la tecnologia i que la tecnologia sigui alliberada dels hospitals per a introduir-se
en altres llocs (Lehoux, 2004). Se suposa que la transferència d’aquest tipus de tecnologies
de l’hospital a la llar permet una major autonomia dels pacients. No obstant això, aquests
han d’enfrontar-se a nous reptes i barreres associades amb les xarxes d’actors que interactuen, les seves habilitats i coneixements (Lehoux, 2004).
Per últim, les administracions públiques de països com els Estats Units i la Gran Bretanya
també estan responent a aquest repte amb l’aplicació de polítiques de salut pública que impulsin la responsabilitat dels ciutadans amb la seva salut (Coulter, 2002; Theofanos, 2004).
Aquest tipus de polítiques basades en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, pretenen:
•

Involucrar els pacients a la presa de decisions que afectin la seva salut.

•

Mantenir informats els pacients.

•

Millorar la comunicació amb els usuaris del sistema de salut.

•

Obtenir el “consentiment informat” dels pacients per a tots els procediments i processos
associades a la prestació de serveis sanitaris.

•

Obtenir feedback dels usuaris del sistema i escoltar els seus punts de vista.

A tot el món els governs estan impulsant la concepció de la salut com una responsabilitat
individual. En aquest sentit, l’apoderament dels ciutadans va més enllà de constituir-se com
a pacients informats, també han d’ocupar-se i preocupar-se sobre les decisions que afectin
la seva salut (Wyatt, 2000).

3.1.3. Conseqüències dels usos d’Internet en l’àmbit de la salut: l’estat de la
qüestió en la literatura internacional
Les reaccions davant de l’ús d’Internet en l’àmbit de la salut i les seves conseqüències
(Nettleton et al., 2005) reflecteixen la tensió entre els factors culturals, organitzatius i tecnològics dels agents i organitzacions del sistema sanitaris.
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D’una banda es destaquen les potencialitats d’Internet i les conseqüències que pugui tenir
sobre l’apoderament dels usuaris (Harris, 2004), que permetrà recalibrar la relació de poder
entre els pacients i els metges (Hardey, 2001) i podria revisar la relació entre tenir informació i apoderament en el context sanitari i avaluar la significació d’Internet en aquesta relació
(Henwood, 2003).

L’existència d’un nou tipus de pacient, més i millor informat, amb una posició activa cap a la
seva salut pot ser interpretada pels professionals del sector sanitari com una oportunitat de generar, gràcies a l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, una relació
metge-pacient que reverteixi en un augment de qualitat dels serveis prestats (Ferguson, 2000).

D’altra banda, professionals sanitaris han expressat la seva preocupació per l’existència de
pacients informats (Wyatt, 2000), ja que podria generar un perfil d’usuari cibercondríac; podria
deshumanitzar la relació metge-pacient pel fet de tenir la tecnologia com a intermediària; podria augmentar o prolongar les consultes mèdiques i, per últim, els proveïdors d’informació a
Internet podrien manipular els continguts i el públic en funció dels seus interessos.

Encara que no hi hagi una evidència aclaridora sobre les conseqüències de l’ús d’Internet
en la salut dels ciutadans (Bessell et al., 2002; Kiley, 2002; Smith, 2001), hi ha una preocupació sobre les conseqüències que aquest ús pugui tenir en la mateixa salut dels usuaris.

Per últim, hi ha una aproximació relacionada amb la manera com a Internet està integrat en
l’activitat diària de les persones.40 L’ús d’Internet per a qüestions relacionades amb la salut
s’entrellaça amb l’activitat diària de les persones, les seves necessitats i la cerca de solucions a través de les interaccions de la seva vida diària amb diferents mitjans, persones i formes de comunicació.41

Seguint aquesta aproximació, es constata que els individus són conscients de la necessitat
de gestionar la tensió inherent a l’ús d’Internet: constaten el que és pràctic i útil, però, d’altra
banda, tenen consciència que pot ser un precursor de perills (Nettleton et al., 2005). No obstant això, encara és necessari aprofundir en estudis que permetin obtenir més dades sobre

40. Els termes emprats en anglès són contingent and embeded.
41. Des de la teoria dels mitjans hi ha dues postures per a abordar el tema (Nettleton et al., 2005):
Crítica de la informació: paradoxa de la societat de la informació. Encara que pugui existir una producció racional de la
informació, la seva distribució i la seva quantitat fa que el seu consum sigui irracional.
Convergència dels mitjans: la informació en línia s’està estructurant d’una manera congruent amb els mitjans de comunicació tradicionals i l’activitat diària de les persones.
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la relació d’Internet i la salut al dia a dia dels usuaris en les seves activitats i interaccions
amb diversos mitjans, persones i institucions de salut (Wyatt, 2005).

Des de qualsevol de les perspectives que adoptem, les tecnologies de la informació i la
comunicació ofereixen un enorme potencial per a reduir les asimetries d’informació entre
professionals, usuaris i institucions. Això comporta el risc d’augmentar la divisòria entre
aquells que tenen accés a aquestes noves tecnologies i aquells que n’estan exclosos
(Eysenbach, 2000). Pot donar-se la situació que aquelles persones amb necessitats de
salut siguin les que menor capacitat d’accés i ús tinguin d’aquest tipus de tecnologies. El
concepte de divisòria digital en l’àmbit de la salut (Brodie, 2000) no està només relacionat
amb l’accés a un ordinador amb connexió a Internet. Es tracta d’una qüestió relacionada
també amb el context social, educatiu i econòmic dels usuaris (Wyatt, 2000). L’ús i les
condicions del context d’aquest ús tindran influència sobre la configuració final de la tecnologia que s’estigui utilitzant.

3.1.4. Propòsit de la investigació
Internet, com a xarxa de xarxes, s’ha convertit en l’espai de referència de la societat actual.
Els sistemes sanitaris, intensius en l’ús d’informació, no són aliens a aquesta realitat. Ciutadans, pacients i associacions de pacients, professionals sanitaris, proveïdors de serveis
sanitaris i la resta d’organitzacions i agents del sector tenen en aquest nou espai una oportunitat per a augmentar els fluxos d’informació i els nivells d’interacció amb la finalitat de millorar els nivells de salut de la nostra societat, que no hem d’oblidar que és la finalitat última
de tot sistema sanitari.

Davant aquesta nova realitat emergent, la finalitat de la nostra investigació ha estat analitzar els
usos i les pràctiques socials que els usuaris d’Internet, les associacions de pacients i els professionals sanitaris (metges, infermeria i farmacèutics) realitzen a través de les tecnolgies de la informació i la comunicació, especialment Internet, en el context del sistema sanitari català.

En aquest capítol mostrarem en primer lloc la metodologia científica utilitzada per a aconseguir la finalitat de la nostra investigació.

En segon lloc, abordarem el resultat i l’anàlisi de l’estudi de la presència a Internet del sistema sanitari català, prestant especial atenció tant als continguts sobre salut i les aplicacions de comunicació i serveis en línia disponibles com a la seva qualitat.

En tercer lloc, presentarem l’anàlisi realitzat sobre els usos i les pràctiques socials dels internautes en relació amb les qüestions que afecten la salut. A més dels usuaris d’Internet,
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també analitzarem l’ús que fan les associacions de pacients catalanes d’Internet. D’aquesta
manera tindrem una aproximació relacionada amb les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, dels usuaris i les seves organitzacions, és a dir haurem
abordat la part relacionada amb la demanda del sistema sanitari català.

En quart lloc, ens centrarem en els usos i pràctiques socials que realitzen els metges, les
infermeres i farmacèutics en relació amb les tecnologies de la informació i comunicació en
els seus diferents contextos professionals. Hem seleccionat aquests professionals sanitaris, a més de fer-ho per la seva importància dins el sistema, perquè són els principals referents del sistema sanitari per als ciutadans. Aquesta aproximació ens permetrà acostar-nos
a les qüestions clau relacionades amb els aspectes de l’oferta de serveis en què els professionals sanitaris tenen un paper important.

Finalment, tot aquest recorregut ens permetrà mostrar algunes reflexions sobre la relació
entre Internet i salut en el context de la societat catalana.
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3.2. Metodologia

3.2.1. Consideracions generals

Internet està influint el procés d’investigació en l’àmbit de la salut: cerques bibliogràfiques, discussió d’articles, difusió de treballs propis, revistes científiques en línia... són només alguns dels
camps on es nota aquesta influència (Eysenbach et al., 2002). Sens dubte, les tecnologies de
la informació i la comunicació, especialment Internet, suposen un doble repte per als investigadors universitaris. D’una banda, aquestes tecnologies envolten moltes de les activitats que realitzen les persones i, per tant, estan en constant interacció amb factors culturals, organitzatius,
econòmics i socials. Tot això implica un alt grau de complexitat. D’altra banda, aquestes mateixes tecnologies faciliten a l’investigador eines noves i potents que suposen nous abordatges a
les preguntes que es plantegen en les seves investigacions.

En el nostre estudi afrontarem aquest doble repte, ja que Internet és alhora objecte de la
nostra investigació i l’eina metodòlogica de treball. Per a abordar l’estudi dels webs de salut
a Catalunya hem realitzat una anàlisi de continguts de recursos web (Jones, 1999; García,
2003; Alonso, 2003), mentre que per a abordar l’estudi dels usos i pràctiques socials dels
internautes, les associacions de pacients i els professionals sanitaris hem utilitzat qüestionaris en línia. Aquest tipus d’enquestes ofereixen una alternativa a les enquestes postals,
telefòniques o presencials sempre que es tinguin en consideració tècniques i metodologies
adequades (Dillman, 2000; Mann et al., 2000). Els majors obstacles d’aquest tipus d’enquestes estan associats a la representació de la mostra i les taxes de resposta adequades
(Braithwaite, 2003).

En aquest sentit, la nostra decisió ha estat no realitzar mostres aleatòries de les diferents
poblacions d’individus objecte d’estudi sinó intentar arribar a tota la població ja que, en primer lloc, el cost marginal d’atacar tota la població tendeix a zero.

En segon lloc, la taxa de resposta en les enquestes en línia habitualment són baixes, la qual
cosa ens obligaria a realitzar reemplaçaments successius fins a aconseguir la dimensió
mostral apropiada. El nombre de reemplaçaments suposem que seria tan elevat que al final
estaríem abastant tot l’univers.

En tercer lloc, suposem que per la llei dels grans nombres les característiques del subconjunt
format pels individus de l’univers que han contestat l’enquesta no es desvia de les característiques de la població de l’univers, més enllà d’un marge d’error estadístic assumible. No obstant
això, triarem algunes variables (edat i sexe) de l’univers enquestat per a identificar els possibles
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biaixos del nostre subconjunt. D’aquesta manera podem contrastar la hipòtesi que el subconjunt
de respostes obtingudes es comporta igual que una mostra aleatòria de tota la població.

Per últim, els dubtes sobre la representativitat de les respostes obtingudes respecte a la població total no ens ha de fer oblidar la validesa total de les relacions significatives que trobem entre les diferents variables dins la nostra mostra.

A més d’aquestes qüestions metodològiques, abans d’abordar les metodologies de cadascun dels estudis realitzats, presentarem algunes consideracions generals sobre l’aplicació
Survey Manager de Netquest, l’eina d’enquestes en línia que hem utilitzat.

Aquesta eina està dissenyada per a treballar a través del web. El disseny, la implementació
i l’enviament dels qüestionaris, així com la recepció i emmagatzematge de les dades, es fa
totalment en línia a través de les aplicacions i servidors de Netquest. El procés d’elaboració
dels qüestionaris comença amb l’elecció del tipus d’enviament que es vol realitzar, l’eina
disposa de dues opcions: qüestionaris identificats, aquells que s’envien a través del correu
electrònic a cadascun dels individus de la població objecte d’estudi; i qüestionaris no identificats, aquells qüestionaris que són col·locats en diferents llocs web als quals els individus
de la població objecte d’estudi poden accedir. Un cop seleccionat el tipus d’enquesta que
es vol realitzar comença el disseny i la implementació. Per a això l’eina d’enquestes en línia
disposa d’una àmplia bateria de formats i opcions que faciliten la construcció del qüestionari. Un cop fet aquest pas el qüestionari està preparat per a ser enviat a les adreces de correu
electrònic disponibles, en el cas que l’enquesta sigui identificada, o està preparat per a ser
publicat en aquells llocs web seleccionats, en el cas que l’enquesta sigui no identificada.

En el cas dels qüestionaris identificats, per a superar les qüestions relacionades amb la privadesa i confidencialitat dels correus electrònics i de les dades rebudes, hem separat el procés d’enviament dels qüestionaris del procés de recollida i emmagatzematge de les dades.
D’aquesta manera, cada correu electrònic era identificat mitjançant una clau que permetia
garantir la unicitat de la resposta i mantenia l’anonimat de la persona que contestava, i el
fitxer que conté les dades dels correus electrònics roman sempre en poder del seu propietari, sense que sigui necessari cedir-lo.

En el cas dels qüestionaris no identificats, com que no hi ha llançament de correus personalitzats, no s’han de prendre mesures addicionals. No obstant això, per a garantir la unicitat de les
respostes hem demanat de manera opcional que aquells individus que ho desitgessin, ens deixessin el seu correu electrònic amb l’única finalitat explícita d’enviar-los l’informe d’investigació
un cop es publiqui. A més, entenem que per la longitud dels qüestionaris, aproximadament 15
minuts, els individus no tenen cap interès a completar-lo en més d’una ocasió.
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3.2.2. Els webs de salut a Catalunya
Per a abordar l’anàlisi dels webs de salut a Catalunya hem de delimitar l’objecte d’estudi de
la nostra investigació en dos àmbits: la delimitació temàtica “salut” i la delimitació geogràfica
“Catalunya” en l’“espai” Internet.
Donada la dificultat de definir una mostra significativa, hem descartat la possibilitat d’identificar els agents del sistema sanitari català per a posteriorment analitzar la seva presència
a Internet. Aquesta opció podria ser vàlida en el cas de les organitzacions que formen part
de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública o el conjunt de centres d’atenció primària. No obstant això, hem de tenir en compte que, a més d’aquestes organitzacions, hi ha un nombre
elevat d’agents i organitzacions al sector salut. Un clar exemple podria ser els usuaris del
sistema, ja que per usuaris hem d’entendre no sols les persones que fan ús dels serveis
sanitaris, sinó totes les persones que resideixen a Catalunya.42
Malgrat els avanços realitzats en les aproximacions conceptuals i propostes metodològiques de cerca a Internet en temes relacionats amb la salut (Valiente, 2002; Vives, 2004)
hem de ser conscients de la dificultat de tipificar els comportaments dels usuaris a l’hora
d’abordar la Xarxa. Els criteris de cerca, la selecció de la informació, selecció de l’idioma,
recursos que utilitzen…, encara són qüestions difícils d’observar. Per tot això, hem descartat realitzar el nostre estudi des del punt de vista dels usuaris d’Internet.
Un cop descartades aquestes possibilitats, abordarem la qüestió a través de la “delimitació”
d’Internet. En aquest sentit, les estadístiques tant nacionals com internacionals43 constaten
que la cerca d’informació sobre temes relacionats amb la salut és ja una realitat. La 7a.
enquesta de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) realitzada
als usuaris d’Internet (2005) mostra que el 92,9% d’aquests afirmen haver realitzat durant
els últims 30 dies alguna activitat de cerca (directoris/cercadors).
Aquesta mateixa font davant la pregunta “Tracti de recordar els últims cinc webs més visitats”
obté que un 9,4% de les respostes van per a www.google.és, la qual cosa situa aquest cercador com el web més esmentat, amb una diferència de més de 5 punts sobre el següent lloc
web: www.hotmail.com. A més, Google també és el més esmentat (43,2%) davant la pregunta “Assenyali les seves preferències en relació amb els directoris i cercadors de la xarxa”, enfront d’altres cercadors com Yahoo, www.yahoo.es (segon lloc amb un 17,3%), o Terra,
www.terra.es (en tercer lloc amb un 7%).

42. El sistema sanitari català és un servei públic que es caracteritza per una assistencia sanitària universal.
43. Vegeu l’apartat 3.3.1.
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Si tenim en compte que actualment el principal ús d’Internet és la cerca de recursos i que Google és, a més del web més esmentat, el principal cercador/directori utilitzat pels usuaris, podem
acostar-nos a l’objecte del nostre estudi utilitzant el seu lloc web: www.google.es.44
Aquesta aproximació ens facilita superar també la delimitació geogràfica, a la qual fèiem referència anteriorment, ja que Google disposa d’un lloc web en català: http://www.google.com/
webhp?hl=ca. Això suposa un primer acostament a la mostra de la “població” que volem
estudiar.
Respecte a la delimitació temàtica sobre els temes relacionats amb salut, seria molt interessant
poder accedir a les dades que posseeix Google de les cerques sobre temes de salut que realitzen els usuaris d’Internet. Això resoldria el problema del plantejament de la investigació, ja que
tindríem accés als termes de la cerca i els seus resultats, així com des de quins ordinadors han
estat realitzats (amb la qual cosa resoldríem també la delimitació geogràfica). Òbviament, obtenir aquesta informació, que suposaria una anàlisi completa de la demanda i la de l’oferta, és poc
possible.45
Si mitjançant el lloc web de Google en català busquem els termes següents obtenim els resultats següents:
Taula 1. Nombre de recursos
Terme de cerca

Nombre de recursos (URL)
Recursos
“a tota la Xarxa”

Recursos
“en català”

Recursos
“en castellà”

Saluta

6.530.000

1.780.000

1.940.000

Saludb

58.500.000

171.000

12.500.000

Malaltc

205.000

173.000

131.000

2.690.000

719

1.980.000

Enfermod

a. http://www.google.es/search?hl=ca&q=Salut&btnG=Cerca+amb+el+Google&meta=. [Data de consulta: 17 de gener de

2006].
b. http://www.google.es/search?hl=ca&q=Salud&btnG=Cerca&meta=. [Data de consulta: 17 de gener de 2006].
c. http://www.google.es/search?hl=ca&q=Malalt&btnG=Cerca&meta=cr%3DcountryES. [Data de consulta: 17 de gener de 2006].
d. http://www.google..es/search?hl=ca&q=Enfermo&btnG=Cerca&meta=. [Data de consulta: 17 de gener de 2006].

44. Considerem que no és aquest l’espai per a reflexionar sobre la utilització de Google en la investigació. Tot i ser conscients del debat que es podria generar, només fem referència a la pròpia informació sobre aquest lloc web a:
http://www.google.com/intl/ca/about.html
45. Tal com recull el titular publicat el 21 de gener de 2006, “Google s’enfronta al Govern dels EUA en negar-se a revelar
les cerques dels seus usuaris”, en el diari El País en la seva edició digital.
http://www.elpais.es/articulo/elpportec/20060119elpepunet_6/Tes/internet/Google/enfrenta/Gobierno/EE/UU/negarse/
revelar/busquedas/usuarios
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Encara essent conscients que aquests termes són massa genèrics i que no han de coincidir
pas amb les cerques que realitzen els usuaris, considerem que el gran volum de recursos
disponibles ens mostren un bon exemple de la problemàtica de la investigació que estem
portant a terme i justifica que no utilitzem aquest camí com a estratègia de la nostra investigació.

A més de la funcionalitat de cerca, Google posseeix un directori de recursos web organitzat
per categories temàtiques, entre les quals s’inclou Medicina i salut: http://www.google.com/
Top/World/Catal%C3%A0/Medicina_i_salut/

Gràfic 1. Directori de Google en català

Si la finalitat de la nostra investigació és analitzar la presència a Internet del sistema sanitari
català, prendrem com a mostra els recursos facilitats a través dels URL46 oferts pel directori
de Google en català en la categoria de Medicina i salut (http://www.google.com/Top/World/
Catal%C3%A0/Medicina_i_salut/) en el període de temps comprès entre setembre i
desembre de 2005.

46. Els URL (uniform resources locator) són una notació estàndard per a l’especificació de recursos presents a Internet
(Alonso, 2003).
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Un cop tancat l’objecte del nostre estudi, la primera aproximació ha estat una anàlisi quantitativa de la mostra seleccionada. Això ens facilitarà una delimitació temàtica de la presència a la Xarxa del sistema sanitari català. Així mateix analitzarem la sintaxi dels URL
(Alonso, 2003) amb la finalitat detectar el domini47 al qual pertanyen. Això ens permetrà una
aproximació a la concentració dels recursos.
La nostra anàlisi qualitativa ha consistit en una anàlisi de continguts (Garcia, 2003) de la
mostra seleccionada. Per a realitzar aquesta anàlisi hem construït una bateria de criteris
tenint en compte la definició d’Internet i la hipòtesi d’investigació plantejada. Aquests criteris ens han permès realitzar una anàlisi qualitativa estàtica (Bauer, 2000) mitjançant observació dels URL seleccionats, utilitzant, en la mesura que sigui possible, indicadors
binaris (sí/no) per a la recollida de la informació.
La selecció d’indicadors de caràcter binari té sentit donada la necessitat d’objectivar a la
màxima l’anàlisi qualitativa que realitzarem (Bauer, 2000), mentre que l’observació directa
dels URL ens permet identificar o no l’existència dels criteris definits. En aquest sentit, per
detectar els criteris definits, atesa la quantitat d’URL que visitarem, hem considerat realitzar
l’anàlisi amb un sol nivell de profunditat, és a dir visitarem només els enllaços que estiguin
disponibles en el recurs web identificat en el directori.

Els criteris els hem agrupat en el següent esquema:

Gràfic 2. Agrupació dels criteris d’anàlisi

47. Entenent per domini la part de l’URL on s’identifica el servidor en el qual s’allotja el recurs web.
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Els criteris d’anàlisi del bloc d’informació/continguts estan directament relacionats amb la
definició d’Informació sanitària de què fa oferta eHealth Code of Ethics - Health Informatics
Europe 2000,48 que entén per informació sanitària: “aquella informació que pot ser útil per
al manteniment de la salut, per a prevenir o gestionar malalties, així com per a la presa de
decisions relacionades amb la salut o l’assistència sanitària”.

Així mateix, hem inclòs dins aquest bloc l’existència de l’adreça postal i el número de telèfon, que ens permetran analitzar la Xarxa com a espai multimodal. Per últim, inclourem en
aquesta categoria l’existència de publicitat, ja que considerem que aquesta pot ser considerada com una informació per als navegants de la Xarxa:

Taula 2. Criteris d’anàlisi (informació)
Criteris d’anàlisi relacionada amb la informació/continguts del recurs web
Existència de continguts directament relacionats amb salut

Sí/No

Existència d’una adreça postal

Sí/No

Existència d’un número de telèfon

Sí/No

Existència de publicitat

Sí/No

Els criteris d’anàlisi del bloc d’Interacció, entenent per interacció els diferents processos
de relació que poden ser establerts pels agents a la Xarxa, els hem agrupat en dos grans
blocs. D’una banda, l’existència d’aplicacions que permeten processos de comunicació a
través de la Xarxa; i, d’altra banda, aquelles aplicacions més directament relacionada
amb serveis, és a dir aquelles activitats destinades a satisfer necessitats dels usuaris a
través d’Internet.49

48. eHealth Code of Ethics - Health Informatics Europe 2000. [Data de consulta: 01/03/2006].
http://www.ihealthcoalition.org/ethics/code0524.pdf
49. Òbviament atendre degudament els mitjans de comunicació de què disposa un lloc web pot ser considerat també un
servei. La nostra diferenciació només pretén distingir aquelles aplicacions que tradicionalment s’associen als processos
de comunicació per ordinador, incloent-hi les enquestes en línia.
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Taula 3. Criteris d’anàlisi (interacció)
Criteris d’anàlisi relacionada amb la Interacció del recurs web
Comunicació
Existència d’una adreça de correu electrònic

Sí/No

Existència d’una llista de distribució

Sí/No

Existència de fòrums electrònics

Sí/No

Existència de xat

Sí/No

Existència d’enquestes en línia

Sí/No

Serveis
Existència de comerç electrònic

Sí/No

Existència de formularis de consulta

Sí/No

Existència d’accés a àrea restringida - inici de sessió i contrasenya

Sí/No

Existència d’un altre tipus de transaccions

Sí/No

Per últim, el bloc de criteris de qualitat, seguint les recomanacions de l’eHealth Code of Ethics
- Health Informatics Europe 2000, els hem agrupat en relació amb els continguts, la comunicació i els serveis. A més, hem seleccionat una sèrie d’indicadors relacionats amb la qualitat
del recurs web:
Taula 4. Criteris d’anàlisi (qualitat)
Criteris d’anàlisi relacionada amb la qualitat
Relacionades amb els continguts
Informació sobre l’autor del contingut

Sí/No

Informació sobre el perfil professional de l’autor del contingut

Sí/No

Informació sobre la data de publicació del contingut

Sí/No

Relacionats amb la comunicació i els serveis
Existència de clàusules que garanteixin la privadesa, confidencialitat o altres qüestions legals

Sí/No

Relacionada amb el recurs web
Mapa web

Sí/No

Idiomes

Sí/No

Cercador

Sí/No

Preguntes més freqüents (PMF) (FAQ: frecuent asked question)

Sí/No

Ajuda

Sí/No

Estàndards tecnològics

Sí/No

Existència d’algun tipus d’acreditació del recurs web

Sí/No

Existència dels objectius i/o finalitat

Sí/No
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Per a l’elecció dels criteris hem tingut en compte: les recomanacions i iniciatives impulsades
per la Unió Europea a través del seu Programa eHealth; les diferents iniciatives pel que fa
a la qualitat dels recursos sobre salut empreses pels agents del sistema sanitari d’àmbit nacional i internacional (Diversos autors, 2002) i, per últim, la qualitat associada als propis recursos web o usabilitat (Nielsen, 2000; Nielsen, 2002).

Per últim, hem considerat la inclusió d’una variable denominada agents que ens permeti
identificar l’agent o organització origen del recurs web analitzat. A aquesta variable li hem
assignat els següents valors:

Taula 5. Agents
Agents (agent origen del recurs web)
Web personal
Associacions de pacients, familiars i fundacions
Unitats proveïdores de serveis sanitaris
Col·legis i associacions professionals
Govern i Administració pública
Professionals liberals independents (individuals i empreses)
Centres d’investigació
Proveïdors del sector salut
Centres de formació
ONG, altres associacions, sindicats
Mitjans de comunicació

Un cop definits els criteris i els seus valors hem realitzat una prova pilot sobre una mostra
aleatòria dels URL oferts pel directori de Google en la categoria de Medicina i salut, la qual
cosa ens ha permès construir una taula de variables agrupades per criteris:
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Taula 6. Criteris agrupats
Criteris d’anàlisi relacionats
amb la informació/continguts del recurs web

Nom de la variable

Valors

Existència de continguts
directament relacionats
amb salut

InfCon_Contenidos_salud

•
•

Sí
No

Existència d’una adreça postal

Com_direccion_postal

•
•

Sí
No

Existència d’un número de
telèfon

Com_Telf_contacto

•
•

Sí
No

Criteris d’anàlisi relacionats
amb la informació/continguts del recurs web

Nom de la variable

Valors
•
•
•
•
•

Sí associada al lloc
No
Sí associada als continguts
Sí bàners de tercers
Sí associada a lloc i als
continguts

Existència de publicitat

Publicidad

Criteris d’anàlisi relacionats
amb la interacció/comunicació del recurs web

Nom de la variable

Valors

Existència d’una adreça de
correu electrònic

Com_email_contacto

•
•

Sí
No

Existència d’una llista de
distribució

Com_listas_distribución

•
•

Sí
No

Existència de fòrums
electrònics

Com_foros

•
•

Sí
No

Existència de xat

Com_chat

•
•

Sí
No

Existència d’enquestes en línia

Com_encuestas

•
•

Sí
No

Criteris d’anàlisi relacionats
amb la Interacció/Serveis del
recurs web

Nom de la variable

Valors

Existència de comerç
electrònic

Ser_ecomercio

•
•

Sí
No

Existència de formularis de
consulta

Ser_formulario_consulta

•
•
•
•
•

Sí identificat mèdiques
No
Sí identificat webmaster
Sí identificat opinió
Sí sense identificar

Existència d’accés a àrea
restringida - inici de sessió
i contrasenya

Ser_login_password

•
•

Sí
No
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Criteris d’anàlisi relacionats
amb la Interacció/Serveis
del recurs web

Nom de la variable

Valors

Existència d’un altre tipus de

Ser_otras_transacciones

•
•

Sí
No

•

Text lliure

transaccions
Identificació d’un altre tipus de

Ser_otras_transacciones_cual

transaccions
Criteris d’anàlisi relacionats
amb la qualitat dels
continguts

Nom de la variable

Valors

Informació sobre l’autor del
contingut

InfCon_Autor_contenidos

•
•

Sí
No

Informació sobre el perfil
professional de l’autor del
contingut

InfCon_Perfil_auto_cont

•
•

Sí
No

Informació sobre la data de
publicació del contingut

InfCon_Fecha_publicacion

•
•

Sí
No

Criteris d’anàlisi relacionats
amb la qualitat de la
comunicació i els serveis

Nom de la variable

Valors

Existència de clàusules
que garanteixin la privadesa,
confidencialitat o altres
qüestions legals

InfCon_privacidad_confidencia
lidad

•
•

Criteris d’anàlisi relacionats
amb la qualitat del recurs
web

Nom de la variable

Valors

Mapa web

Usa_mapa_web

•
•

Sí
No

Idiomes

Usa_idiomas

•
•
•
•
•

Català
Castellà
Anglès
Català-castellà
Tres o més idiomes

Cercador

Usa_cercador

•
•

Sí
No

Preguntes més freqüents
(PMF) (FAQ: frecuent asked
question)

Usa_FAQ

•
•

Sí
No

Ajuda

Usa_ayuda

•
•

Sí
No

Estàndards tecnològics

Usa_estandares

•
•

Sí
No

Existència d’algun tipus
d’acreditació del recurs web

InfCon_acreditación

•
•

Sí
No

Identificació acreditació

InfCon_acreditación_cual

•

Text

Existència dels objectius i/o
finalitat

InfCon_Finalidad_Objetivos

•
•

Sí
No
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Nom de la variable

Valors

Situación

•
•
•
•

Agente

• Web personal
• Associacions de pacients,
familiars i fundacions
• Unitats proveïdores de serveis sanitaris
• Col·legis i associacions professionals
• Govern i Administració
pública
• Professionals independents
• Centres d’investigació
• Proveïdors del sector salut
• Centres de formació
• ONG, altres associacions,
sindicats
• Mitjans de comunicació

Activa
En construcció
Enllaç trencat
pdf

Després de la prova pilot, i com es reflecteix al quadre anterior, hem considerat apropiat incloure una variable denominada Situació. Això ens permetrà discriminar alguns dels recursos seleccionats. A més, a algunes de les variables els hem assignat valors determinats
amb la finalitat d’afinar més la nostra anàlisi posterior. Tot això ens dóna com a resultat inicial 29 variables50 que hem d’aplicar sobre una mostra a priori de 1.240 URL seleccionats
de la categoria Medicina i salut del directori de Google.51

A més de l’anàlisi descrita anteriorment, hem realitzat un qüestionari en línia que consta de
32 variables52 i ha estat enviat a 457 adreces de correu electrònic diferents. Aquestes adreces
de correu electrònic han estat recollides durant el treball de camp realitzat en observació de
1.240 URL.

Els objectius d’aquesta enquesta en línia són: detectar les principals accions que realitzen
els agents i organitzacions a Internet; identificar les principals barreres que limiten la seva
presència a la Xarxa; i per últim, analitzar la percepció que tenen aquests dels comportaments i preocupacions dels usuaris d’Internet en relació amb els temes de salut.

50. Annex capítol 3. Metodològic.1.1.a.
51. Última data de consulta 24/10/2006. http://www.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/
52. Annex capítol 3. Metodològic.1.1.b.
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Durant el procés d’enviament hem detectat 69 missatges d’error en els correus electrònics
enviats; per tant, la mostra final és de 388 casos. Hem tingut una taxa de respostes de
28,86% (112), de les quals el percentatge de respostes en català és de 91%.

3.2.3. Els usuaris d’Internet: usos relacionats amb la salut. Qüestionari en
línia no identificat
L’estudi presentat en aquest capítol es basa en els resultats d’una enquesta realitzada a través
d’Internet i, per tant, dirigida als usuaris de la Xarxa. El qüestionari en línia53 va ser elaborat en
català i en castellà, de manera que els usuaris poguessin seleccionar l’idioma en què preferien
contestar. Aquest qüestionari va ser situat a 21 webs54 que van accedir a participar en l’estudi.
La selecció dels webs va incloure webs institucionals, com el web informatiu del Govern de
la Generalitat de Catalunya; webs relacionats amb l’administració sanitària, com el web del
Departament de Salut, el de l’Institut Català de la Salut i el de CatSalut; webs periodístics
d’informació general, com VilaWeb; webs relacionats amb els professionals de salut, com
el web dels col·legis d’infermeres, farmacèutics i metges de Barcelona, i, finalment webs relacionats amb els pacients, com el web de la Fundació Biblioteca Josep Laporte.
L’anunci de l’enquesta en línia s’identificava en cada lloc web mitjançant un bàner amb el
següent text: “Pot Internet millorar la seva salut? Col·labori en la investigació dirigida pel
Prof. Manuel Castells”. El bàner va ser dissenyat tenint en compte les característiques del
web on estava ubicat, de manera que destaqués la seva presència, però no trenqués l’estètica de la pàgina on anava situat.
L’enquesta es va mantenir activa en els diferents llocs web des del 09/06/2006 fins al
09/07/2006, durant aquest temps es van recollir 435 respostes. El qüestionari tenia un
apartat que permetia a les persones que responien a l’enquesta deixar-nos el seu correu electrònic per a enviar-los l’informe d’investigació. Un 68% de les persones ens van
deixar la seva adreça electrònica.

Una enquesta d’aquestes característiques té l’avantatge del seu baix cost, però el gran inconvenient de la falta de representativitat estadística, ja que les persones que contesten voluntàriament la nostra enquesta constitueixen un subconjunt peculiar de la població. Ara bé,
hem tractat d’objectivar el biaix introduït per l’autoselecció dels usuaris d’Internet que han

53. Annex capítol 3. Metodològic.1.2.a.
54. Annex capítol 3. Metodològic.1.2.b.
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contestat la nostra enquesta mitjançant dues comparacions. D’una banda, la comparació
dels nostres resultats amb les dades relatives a la població de Catalunya el 2005. D’altra
banda, mitjançant la comparació entre les nostres dades i el perfil dels usuaris d’Internet a
Catalunya segons l’enquesta presencial que vam fer el 2002 a una mostra representativa
de la població de Catalunya (Castells et al., 2002).

Tot això no canvia el biaix introduït en l’observació, però sí que el defineix amb relativa precisió. En altres paraules: podem definir quines són les característiques pròpies de la població enquestada, situant-nos a l’univers específic de l’esmentada població, i podem establir
relacions entre variables sociodemogràfiques i de comportament social que són estadísticament significatives, si bé referides a un subconjunt no representatiu de la població.

L’interès analític de les relacions trobades justifica la rellevància de l’estudi, almenys com a
punt de partida per a ampliar la verificació de les relacions observades a una mostra representativa. També volem precisar l’especificitat pròpia de la població enquestada perquè podria tractar-se de persones fortament involucrades tant en la utilització d’Internet com en el
seu ús en l’àrea de salut i que, d’alguna manera, podrien ser pioners dels usos d’Internet
relacionats amb la salut.

Per a explorar aquesta possibilitat, passem a situar el perfil sociodemogràfic dels usuaris que espontàniament van respondre la nostra enquesta en relació amb les dades del
2005 de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que ens ofereix una mostra representativa de la població catalana, i amb les dades obtingudes en l’enquesta presencial de La societat xarxa a Catalunya del Projecte Internet Catalunya (Castells et al.,
2002), d’on podem extreure una mostra representativa dels usuaris d’Internet de la població catalana. 55

a) Perfil sociodemogràfic dels enquestats

El 64,1% de les respostes obtingudes pertanyen a dones i el 35,9% a homes, el diferencial respecte a les dades de l’Idescat del 2005 és de 13,68%. Aquestes dades ens
revelen que la nostra mostra destaca per l’elevat percentatge de dones en relació amb
el dels homes.

55. Annex capítol 3. Metodològic.1.2.c.
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Taula 7. Comparació de mostres - sexe
Sexe
Homes

Dones

Mostra 2006

35,90%

64,10%

Mostra Idescat 2005

49,58%

50,42%

Mostra 2002 (usuaris Internet)

54,40%

45,60%

Diferencial 2006 – 2005

–13,68%

13,68%

Diferencial 2006 – 2002 (usuaris Internet)

–18,50%

18,50%

No obstant això, la importància d’aquest biaix està condicionada pel paper rellevant que tradicionalment ha tingut la dona a l’hora d’abordar els problemes de salut relacionats amb les
persones del seu entorn.

L’informe de La societat xarxa a Catalunya recull la divisòria de sexe entre la població catalana usuària d’Internet, destacant que són els homes els qui més es connecten. Aquest
fet accentua la diferència observada de la nostra mostra respecte a les dades de l’Idescat
del 2005, ja que en el cas de la mostra obtinguda l’any 2002 el diferencial és de 18,50%.
Per tant, les nostres dades reflecteixen la importància que té la dona en les qüestions relacionades amb la salut també en un nou mitjà com Internet.

Si abordem l’edat dels individus que han contestat la nostra enquesta observem que la franja
d’edat corresponent als més petits de 20 anys presenta una desviació a la baixa tant respecte
a la mostra de l’Idescat (–16,8%) com a la mostra de la població usuària d’Internet a Catalunya
del 2002 (–17%). En ambdós casos aquests percentatges expressen l’escàs interès de les persones més joves per qüestions relatives a la seva salut, siguin o no usuaris d’Internet.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

65

Internet, salut i societat

Taula 8. Comparació de mostres - edat
Edat
Menys de
20 anys

De 20 a
29 anys

De 30 a
39 anys

De 40 a
49 anys

De 50 a
59 anys

De 60 a
69 anys

Més de
70 anys

Mostra 2006

2,3%

18,8%

29,0%

30,6%

15,1%

3,2%

0,9%

Catalunya
Idescat 2005

19,1%

15,6%

17,6%

14,6%

12,0%

9,1%

12,3%

Mostra 2002
(usuaris Internet)

19,3%

18,9%

23,7%

14,8%

7,1%

2,1%

0,3%

Diferencial
2006 – 2005

–16,8%

3,2%

11,4%

16,0%

3,1%

–5,9%

–11,4%

Diferencial
2006 – 2002
(usuaris Internet)

–17,0%

–0,1%

5,3%

15,8%

8,0%

1,1%

0,6%

En la franja d’edat compresa entre els 20 i els 29 anys, els diferencials de les mostres són
reduïts (3,2% respecte a l’Idescat i –0,1% respecte al 2002). No obstant això, el fet que
aquest diferencial sigui menor en el cas de la mostra representativa dels usuaris d’Internet
ens fa pensar que el fet de ser usuari d’Internet facilita que aquest nou espai també sigui
utilitzat per a qüestions de salut. Malgrat que en aquesta franja d’edat aquestes qüestions
no siguin encara gaire rellevants.

La nostra mostra destaca també per una desviació a l’alça de la franja d’edat compresa
entre els 30 i els 49 anys. Per a la mostra de l’Idescat aquesta diferència és d’11,4% en
les persones de 30 a 39 anys i del 16% en el cas de les persones de 40 a 49 anys. Si
comparem la nostra mostra amb la mostra de la població usuària d’Internet tenim un diferencial de 5,3% per a les persones de 30 a 39 anys i del 15,8% en el cas de les persones de 40 a 49 anys.

En aquests individus convergeixen tant les preocupacions per la seva salut i la dels
seus familiars i amics com una possible facilitat d’accés i ús d’Internet, atès que no es
troben en una edat avançada en què l’adaptació d’una nova tecnologia com Internet pot
convertir-se en un factor crític.

La franja d’edat que representa les persones de més de 59 anys mostra una tendència
a la baixa respecte a les dades obtingudes de l’Idescat (–5,9% en la franja de 60 a 69
anys i –11,4% en la franja de més de 70 anys). Aquestes dades ens mostren que les
persones de més edat, que tenen una probabilitat major d’estar preocupats per la seva
salut, poden tenir un menor interès a Internet o una menor capacitat d’adaptació a les
noves tecnologies.
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No obstant això, si per a les mateixes franges d’edat comparem els diferencials respecte a
la mostra del 2002, representativa de la població d’usuaris d’Internet de Catalunya, la tendència es torna positiva i el diferencial és molt menor. Això ens indica que aquelles persones d’edat més avançada que són usuàries d’Internet estan interessades en les possibilitats
que aquest nou mitjà els ofereix en relació amb els temes de salut.

La distribució dels individus de la nostra mostra pel territori de Catalunya no difereix excessivament de la distribució de la població catalana segons les dades de l’Idescat.

Taula 9. Comparació de mostres - província
Distribució per províncies
Barcelona

Girona

Mostra 2006

72,5%

8,2%

Catalunya Idescat
2005

74,7%

Diferencial

–2,2%

Lleida

Tarragona

Fora de Catalunya

6,3%

10,3%

2,8%

9,5%

5,7%

4,9%

–

–1,3%

0,6%

5,4%

2,8%

Les diferències podrien imputar-se a l’aleatorietat de la nostra mostra, entenent que aquesta aleatorietat existeix, atesa la possibilitat que tenen els internautes dels llocs web on es
van col·locar les enquestes per a respondre o no el qüestionari.

En canvi, trobem diferències notables a l’hora d’abordar el nivell d’estudis tant respecte a la
mostra del 2005 com a la d’usuaris d’Internet del 2002.

Taula 10. Comparació de mostres - nivell d’estudis
Estudis
universitaris
tercer cicle
i superiors

Estudis
universitaris
mitjans

FP
superior

FP
grau
mitjà

Secundària

Primària
completa

Primària
incompleta

Altres
possibilitats

41,70%

23,50%

7,40%

6,50%

13,60%

4,80%

1,40%

1,20%

6,60%

6,10%

5,40%

25,60%

5,30%

25,70%

26,20%

2,30%

Mostra
2002
(usuaris
Internet)

18,90%

10,90%

11,90%

5,40%

23,00%

24,50%

5,30%

0,00%

Diferencial
2006 –
2005

35,10%

17,40%

2,00%

–
19,10%

8,30%

–20,90%

–24,80%

–1,10%

Diferencial
2006 –
2002

41,70%

12,60%

–4,50%

1,10%

–9,40%

–19,70%

–3,90%

1,20%

Mostra
2006
Catalunya
Idescat
2005
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La nostra mostra presenta una tendència a l’alça molt important respecte al percentatge
d’individus amb estudis universitaris de la població de Catalunya, tant de tercer cicle i superiors (35,1%) com mitjans (17,4%). Aquest percentatge és igualment elevat en el cas de
la mostra dels usuaris d’Internet del 2002 (41,7% en el cas d’estudis de tercer cicle i superiors i 12,6% en el cas d’estudis universitaris mitjans).

No obstant això, els nivells d’estudis inferiors, primària completa i incompleta, es troben infrarepresentats respecte a la mostra representativa de la població de Catalunya. Aquestes
dades podrien indicar-nos que són els individus amb majors nivells d’estudi els que es mostren més interessats pels temes relacionats amb Internet i salut.

Trobem també diferències notables en les dades relatives a la connexió a Internet des de
casa i en la freqüència d’ús d’Internet amb una desviació a l’alça superior al 50% tant en el
cas de la connexió com de la freqüència d’ús.

Taula 11. Comparació de mostres - connexió i freqüència d’ús d’Internet
Connexió a
Internet a casa
Sí

Freqüència d’ús Internet
Almenys un cop
a la setmana

Almenys un
cop al mes

Almenys un
cop a l’any

Mostra 2006

91,9%

98,3%

0,5%

1,1%

Catalunya
Idescat 2005

41,8%

38,7%

7,1%

2,4%

69,80%

86%

10,8%

3,2%

Diferencial
2006 – 2005

50,1%

59,6%

–6,6%

–1,3%

Diferencial
2006 – 2002

22,1%

12,3%

–10,3%

–2,1%

Mostra 2002
(usuaris Internet)

No obstant això, com era esperable, aquesta tendència s’atenua en el cas de la mostra del
2002, que representa els usuaris d’Internet.

Per tant, segons les dades recollides en la nostra enquesta, el perfil de l’usuari d’Internet interessat en temes de salut destaca respecte a la població catalana per un major percentatge de
dones, una edat comprès entre els 30 i els 49 anys, pel seu alt nivell de formació, la seva facilitat
d’accés a Internet des de la seva pròpia llar i l’alta freqüència d’ús d’aquesta tecnologia.
A més, podem afegir que prop de la meitat de les persones que han contestat l’enquesta estan
relacionades amb el sistema sanitari, la qual cosa representa un clar biaix respecte a la població
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catalana i implica que són els individus amb un perfil professional relacionat amb el sistema sanitari els que clarament estan més interessats en els temes relacionats amb Internet i salut.
Taula 12. Activitat professional salut
Freqüència

Percentatge

Sí, com a personal sanitari

83

19,10

Sí, com a personal de gestió o direcció

49

11,30

Sí, altres

67

15,50

No

235

54,10

Total

434

100,00

3.2.4. Les associacions de pacients. Qüestionari en línia identificat
En aquest cas, hem realitzat entrevistes semiestructurades a tres responsables d’entitats.56
Això ens ha permès aproximar-nos a la realitat de les entitats relacionades amb els pacients
a Catalunya.
La recollida sistemàtica i massiva de la informació l’hem realitzat a través d’un qüestionari
en línia.57 L’enquesta consta de 58 preguntes (190 variables) que hem enviat (octubre
2005) a totes les entitats recollides en la Guia pràctica d’entitats 2003 editada per la
Generalitat de Catalunya. Aquesta guia recull una llista d’entitats relacionades amb el
problema de salut que aborden. Entre les dades recollides hi ha el correu electrònic de
contacte de 253 entitats. Això ens ha permès enviar l’enquesta en línia identificada
mitjançant el correu electrònic de contacte.
Durant els processos d’enviament hem detectat 38 missatges d’error en els correus electrònics enviats; per tant, la mostra final és de 215 casos, dels quals ens han contestat al
qüestionari 52. Així doncs, hem tingut una taxa de respostes de 24,18%.

Igual que hem fet en altres parts de l’informe hem comparat algunes dades del nostre estudi
amb altres informes existents. D’aquesta manera podem descriure els biaixos que poden
existir a la nostra “mostra”. En aquest cas hem seleccionat l’estudi “El pacient a Espanya.
Mapa nacional d’associacions de pacients” de la Fundació Farmaindústria 2004, amb el
qual vam compartir algunes variables.

56. Annex capítol 3. Metodològic.1.3.a.
57. Annex capítol 3. Metodològic.1.3.b.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

69

Internet, salut i societat

L’estudi de Farmaindústria ens mostra que en les associacions “treballen una mitjana de
vuit professionals de forma contínua, encara que en més de la meitat (53%) tan sols treballen 1 o 2 professionals”. En el nostre cas davant la pregunta “Quantes persones aproximadament treballen en l’Associació de manera remunerada?”, hem obtingut que la mitjana de
treballadors és 9 i la mediana 2. Per tant, no hi ha una diferència gaire gran entre ambdós
estudis, malgrat les seves diferències metodològiques.

L’informe de Farmaindústria assenyala que “les associacions disposen com a mitjana de 42
voluntaris col·laborant en les seves activitats”. En la nostra enquesta hem preguntat “Quantes persones associades treballen activament, sense remuneració, com a voluntaris en l’Associació?”. En aquest cas, les nostres dades assenyalen una mitjana de 40 voluntaris.

Per últim, l’informe de Farmaindústria declara que “la majoria de les associacions disposen
d’un sol local (75%)”. Les nostres dades ens mostren que el 70% de les associacions disposen només d’un local.

Malgrat que les dades comparades entre els dos estudis són semblants, som conscients de
les limitacions de les extrapolacions que podem fer dels nostres resultats. No obstant això,
com hem comentat en la nota metodològica d’aquest informe, les relacions trobades entre
les variables del nostre estudi són de total validesa.

3.2.5. Els professionals sanitaris (metges, infermeres i farmacèutics)
a Internet. Qüestionaris en línia identificats

b) Metges

Per a aconseguir el propòsit de la nostra investigació en el cas dels metges hem elaborat un qüestionari en línia58 que ha estat enviat a través del correu electrònic a 16.531
metges col·legiats pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. El nombre de respostes
obtingudes ha estat de 2.199 (13,30%) i el treball de camp es va realitzar durant el mes
de juny de 2005.

Per a superar les qüestions relacionades amb la privadesa i la confidencialitat de l’enquesta, el
llançament dels correus electrònics va ser realitzat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona,

58. Annex capítol 3. Metodològic.1.4.a.
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propietari del fitxer que conté els correus electrònics dels seus col·legiats, mentre que les respostes obtingudes eren emmagatzemades en els servidors de l’empresa Netquest.

Els correus electrònics constaven d’un text on s’incloïa una explicació del projecte d’investigació, una petició de col·laboració59 i un enllaç al qüestionari. Cada correu electrònic
contenia un enllaç a l’enquesta, fet que garanteix la unicitat de resposta.

L’eina d’enquestes en línia està dissenyada per a treballar a través del web, allotjant la informació en els servidors de Netquest, de manera que tant la recollida de dades com la seva
posterior descàrrega es fa de manera en línia.

El primer enviament de l’enquesta es va realitzar el 06/06/2006, posteriorment es va enviar
un recordatori el dia 20/06/06. Amb motiu del tancament del treball de camp en línia es va
enviar a totes les persones que havien contestat l’enquesta un correu electrònic d’agraïment per la seva col·laboració.60

La comparació de les dades agregades que ens han facilitat el COMB i els nostres resultats
ens mostren els següents biaixos. Per sexe observem que hi ha un diferencial de +/–1,82%
entre homes i dones.

Taula 13. Comparació de mostres - sexe
Sexe
Homes

Dones

Col·legiats

55,17%

44,83%

Mostra

56,99%

43,01%

Diferencial

–1,82%

1,82%

Aquesta diferència entre la nostra mostra i els col·legiats és molt petita, i per tant podem considerar que és una bona representació de la proporció de sexe entre el col·lectiu dels metges.

Per edats observem que els diferencials no superen el 5%, excepte en el cas de la franja
d’edat dels 51 als 65 anys (–8,38%). En les franges d’edat que no superen el 5% podem
suposar que aquesta desviació pot ser deguda a l’aleatorietat de la mostra, que existeix si

59. Annex capítol 3. Metodològic.1.4.b.
60. Annex capítol 3. Metodològic.1.4.c.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

71

Internet, salut i societat

considerem que els individus tenen l’opció de triar si contesten o no el qüestionari. No obstant això, en el cas de la franja d’edat dels 51 als 65 anys les nostres dades presenten una
sobrerepresentació respecte a la població.

Taula 14. Comparació de mostres - edat
Edat
Col·legiats

Enquesta

Diferencial

30 anys o menys

13,48%

9,75%

3,73%

36 a 40 anys

22,52%

18,81%

3,71%

41 a 50 anys

31,83%

35,33%

–3,50%

51 a 65 anys

23,94%

32,32%

–8,38%

8,22%

3,76%

4,46%

66 anys o més

Per a aprofundir encara més en els possibles biaixos de la nostra enquesta hem construït
una taula que relaciona les franges d’edats i el sexe:

Taula 15. Comparació de mostres – sexe i edat
Sexe
Col·legiats
Edat

Enquesta

Diferencial

Dona

Home

Dona

Home

Dona

Home

9,17%

4,31%

6,78%

2,97%

–2,39%

–1,34%

36 a 40 anys

13,34%

9,18%

11,29%

7,52%

–2,05%

–1,65%

41 a 50 anys

14,53%

17,30%

14,81%

20,52%

0,28%

3,22%

51 a 65 anys

7,20%

16,75%

9,89%

22,40%

2,69%

5,65%

66 anys o més

0,60%

7,63%

0,23%

3,50%

–0,36%

–4,13%

44,83%

55,17%

43,01%

56,99%

–1,82%

1,82%

30 anys o menys

Total general

En aquest cas, els diferencials també són bastant petits, per la qual cosa podem considerar que la nostra mostra segueix una distribució segons edat i sexe bastant pròxima a
la població. Per als individus grans observem que els homes han contestat a la nostra enquesta en major proporció que les dones. Això és lògic i significatiu, ja que segons les
dades del Col·legi de Metges la proporció d’homes de més de 41 anys és bastant més
elevada que la de dones. Aquesta relació s’inverteix en la franja d’edat que va des dels
30 als 40 anys; en aquest cas el percentatge de dones que han contestat a la nostra enquesta és major que el d’homes. Igualment, entre els col·legiats més joves hi ha un percentatge major de dones.
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Per tant, podem considerar la nostra mostra com una bona representació de la població de
metges col·legiats pel COMB.

c) Infermeres

Per a aconseguir el propòsit de la nostra investigació hem dissenyat un qüestionari en línia,61
tenint en compte les característiques tècniques i metodològiques d’aquest tipus de format.
Aquest qüestionari s’ha enviat a través de correu electrònic a 13.583 infermers col·legiats al
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.62 El nombre de respostes obtingudes ha estat de
1170 (8,61%). El treball de camp es va realitzar durant el mes d’octubre i novembre de 2006.

El qüestionari ha estat enviat als correus electrònics de tots els individus mitjançant l’eina
d’enquestes Survey Manager de Netquest amb l’opció de respondre tant en català com en
castellà (un 29,54% han respost en castellà, el 70,46% ho han fet en català).

Per a superar les qüestions relacionades amb la privadesa i la confidencialitat de l’enquesta, el llançament dels correus electrònics va ser realitzat pel Col·legi Oficial d’Infermeria de
Barcelona, propietari del fitxer que conté els correus electrònics dels seus col·legiats. Mentre que les dades eren rebudes en el servidor de l’aplicació Netquest.

Els correus electrònics constaven d’un text on s’incloïa una explicació del projecte d’investigació, una petició de col·laboració i un enllaç a una pàgina web per a seleccionar l’idioma
del qüestionari.63 Cada correu electrònic contenia un enllaç a l’enquesta, fet que garanteix
la unicitat de resposta.

A l’accés a l’univers no hi ha cap component d’aleatorietat, encara que es podria suposar
que aquesta aleatorietat hi és en considerar, de forma agregada, el procés de decisió de
contestar, o no, el qüestionari que estaven invitats a respondre. En tractar-se d’una enquesta autoadministrada pels mateixos individus, totes les preguntes eren de resposta voluntària
per a evitar així possibles abandons.

El primer llançament de l’enquesta es va realitzar l’11/10/2006; posteriorment es va llançar
un recordatori el dia 31/10/06. En l’interval de temps entre el primer llançament i el recorda-

61. Annex capítol 3. Metodològic.1.5.a.
62. El total de col·legiats és de 33529.
63. Annex capítol 3. Metodològic.1.5.b.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

73

Internet, salut i societat

tori64 es van obtenir el 55,75% de les respostes, és a dir un 7,41% del total de l’univers. Des
del dia 20/06/06 fins al dia 13/07/06 es van recollir la resta de respostes fins a aconseguir
les 1170 contestacions.65

A continuació, com hem fet en la resta d’enquestes, identificarem, amb la finalitat d’analitzar
possibles biaixos, els diferencials de les variables sexe i edat agregades entre les dades
recollides en la nostra enquesta i les dades que posseeix el COIB.

Com es pot observar, les diferències per sexe entre la mostra de la nostra enquesta i els
col·legiats són molt petites.

Taula 16. Diferències - sexe
Sexe
Homes

Dones

Col·legiats

15,63%

84,37%

Mostra

13,18%

86,82%

2,45%

–2,45%

Diferencial

Hi ha un 2,45% de diferència entre els homes i les dones que han respost i la població de
col·legiats, a favor de les dones. Però podem considerar que és una bona representació de
la proporció de sexe del col·lectiu dels infermers.

Taula 17. Diferències per edat
Edat
Col·legiats

Enquesta

Diferencial

De 19 a 28 anys

21,60%

24,73%

–3,13%

De 29 a 39 anys

36,27%

33,13%

3,14%

De 40 a 49 anys

28,93%

23,07%

5,86%

Més de 50 anys

13,21%

19,05%

–5,84%

64. Annex capítol 3. Metodològic.1.5.b.
65. En l’anàlisi de les taules de contingència, hem acceptat un màxim del 6% de caselles amb valor esperat inferior a 5
per a considerar significatius els resultats, encara que hem intentat que en la majoria dels casos aquest percentatge fos
del 0%.
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Per edats observem que les diferències són una mica majors, encara que les dites variacions podrien ser imputades al component d’aleatorietat que té la nostra enquesta. Entre els
19 i els 39 anys hi ha una diferència d’aproximadament el 3% i en les franges d’edat superiors als 40 anys les diferències no aconsegueixen el 6%. Tant els més joves com els individus més grans de 50 anys estan lleugerament sobrerepresentats i els que tenen entre 29
i 49 anys lleugerament infrarepresentats.

Taula 18. Diferències per sexe i edat
Sexe
Col·legiats

Enquesta

Home

Dona

Home

Diferencial

Edat

Dona

Dona

Home

De 19 a 28 anys

19,62%

1,98%

22,90%

1,83%

–3,28%

0,15%

De 29 a 39 anys

32,34%

3,92%

29,19%

3,93%

3,15%

–0,01%

De 40 a 49 anys

25,75%

3,18%

19,14%

3,93%

6,61%

–0,75%

Més de 50 anys

6,25%

6,96%

15,64%

3,41%

–9,39%

3,55%

Pel que fa a la distribució d’homes i dones segons franges d’edat, els diferencials són també
petits. La distribució dels homes segons franges d’edat de la nostra mostra és pràcticament
semblant a les dades agregades que posseeix el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
(COIB). Entre els individus grans i els més joves tenim que les dones han contestat la nostra
enquesta en major proporció que els homes i queden sobrerepresentades respecte a la distribució del Col·legi (–3,28% en la franja d’edat dels 19 als 28 i –9,39% per a les més grans
de 50 anys). Donats els biaixos identificats, podem considerar la nostra mostra com una
bona aproximació a una representació significativa de la població de professionals d’infermeria col·legiats per COIB.

d) Farmacèutics

Per a aconseguir el propòsit de la nostra investigació hem dissenyat un qüestionari en línia66
que va ser enviat a través de correu electrònic a 7.648 farmacèutics col·legiats al Col·legi Oficial
de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

Els correus electrònics constaven d’un text on s’incloïa una explicació del projecte d’investigació, una petició de col·laboració i un enllaç a una pàgina web per a seleccionar l’idioma

66. Annex capítol 3. Metodològic.1.6.a.
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del qüestionari.67 Aquest enllaç era únic per a cada correu electrònic, la qual cosa garantia
la unicitat de les respostes. No obstant això, la confidencialitat de les dades està garantides
ja que el llançament va ser realitzat pel COFB, que posseeix el fitxer amb els correus
electrònics dels seus associats, i les respostes recollides no contenen el correu electrònic
sinó un identificador.

El nombre de respostes obtingudes ha estat de 898 (11,74%), de les quals 216 van ser en
castellà (24,1%) i 682 en català (75,9%). El treball de camp va ser realitzat durant els mesos
de novembre de 2006 i febrer de 2007.

El primer llançament de l’enquesta es va realitzar el 24/11/06, posteriorment es va llançar
un recordatori el dia 06/02/07. Aproximadament el 25% de les respostes es van obtenir durant el primer llançament de l’enquesta i el 75% en el segon llançament.

Hem seleccionat les variables sexe i edat agregats amb la finalitat d’analitzar els possibles biaixos que es poguessin produir entre les dades que hem recollit i les dades que té el COFB sobre
tota la població objecte d’estudi. A continuació mostrem els resultats d’aquesta comparació.

Si abordem els percentatges agregats d’homes i dones que ens ha facilitat el COFB i els
percentatges obtinguts en la nostra enquesta observem que els diferencials són de només
un +/–1,2%. Aquestes diferències podrien ser degudes a l’aleatorietat de la “mostra” si considerem que tal aleatorietat existeix, donada la possibilitat que tenen els individus de contestar o no contestar l’enquesta.
Taula 19. Diferències percentuals - sexe
Sexe
Homes

Dones

Col·legiats

28,0%

72,0%

Mostra

29,2%

70,8%

Diferencial

–1,2%

1,2%

Pel que fa a l’edat observem que en la franja de professionals més joves (de menys de 30
anys) el diferencial no assoleix l’1%. En la franja de 30 a 39 anys el diferencial és del 2,25%,
la qual cosa ens mostra que els individus d’aquesta edat estan lleugerament sobrerepresentats. La franja dels 40 als 49 anys ens mostra una sobrerepresentació major, ja que el

67. Annex capítol 3. Metodològic.1.6.b.
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diferencial se situa en el 5,5%. Un percentatge lleugerament inferior (2,41%) de sobrerepresentació el trobem entre els professionals dels 50 als 59 anys. Per últim, aquells individus
més grans de 60 anys ens mostren una desviació pròxima al 10%, per a aquesta franja
d’edat les nostres dades estan infrarepresentades. Aquest diferencial és un bon indicador
del (des)interès o les dificultats que troben els farmacèutics de més edat a l’hora d’abordar
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Taula 20. Diferències percentuals - edat
Edat
Col·legiats

Enquesta

Diferencial

De 20 a 29 anys

13,30%

12,50%

0,80%

De 30 a 39 anys

31,65%

33,90%

–2,25%

De 40 a 49 anys

23,90%

29,40%

–5,50%

De 50 a 59 anys

16,19%

18,60%

–2,41%

Més de 60 anys

14,96%

5,60%

9,36%

Finalment si abordem la distribució per edat i sexe observem que els diferencials són inferiors
al 5% en totes les categories, exceptuant el cas dels homes de 40 a 49 anys i el cas dels professionals més grans de 60 anys. En el primer cas hi ha una desviació pròxima al 10% que mostra que en les nostres dades els homes de 40 a 49 anys estan sobrerepresentats. No obstant
això, els professionals més grans de 60 anys en les nostres dades estan infrarepresentats en
un 8,63% en el cas de les dones i un 11,71% en el cas dels homes.

Taula 21. Diferències percentuals - edat i sexe
Sexe
Col·legiats

Enquesta

Home

Dona

Home

Diferencial

Edat

Dona

Dona

Home

De 20 a 29 anys

14,81%

9,42%

15,10%

6,20%

–0,29%

3,22%

De 30 a 39 anys

34,33%

24,77%

37,50%

25,30%

–3,17%

–0,53%

De 40 a 49 anys

24,22%

23,05%

28,30%

32,30%

–4,08%

–9,25%

De 50 a 59 anys

14,81%

19,76%

15,90%

23,40%

–1,09%

–3,64%

Més de 60 anys

11,83%

23,01%

3,20%

11,30%

8,63%

11,71%

Si exceptuem aquells professionals de més edat podem considerar que les respostes obtingudes s’aproximen a una mostra representativa del conjunt de farmacèutics col·legiats a
Barcelona.
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3.3. Els webs de salut a Catalunya6768

3.3.1. Introducció
Internet, com a xarxa de xarxes, s’ha convertit en l’espai de referència de la societat de la
informació. Els sistemes sanitaris, intensius en l’ús d’informació, no són aliens a aquesta
realitat. Ciutadans, pacients, professionals sanitaris, proveïdors de serveis sanitaris i la resta d’organitzacions i agents del sector tenen en aquest nou espai una oportunitat per a potenciar els fluxos d’informació i augmentar els seus nivells de comunicació.
Les dades recollides en l’informe d’investigació La Societat Xarxa a Catalunya (Castells et
al., 2002) “esbossen una pràctica minoritària d’usos d’Internet” en els temes relacionats
amb la salut, només un 13,1% dels usuaris d’Internet utilitzen aquest mitjà com a font principal d’informació sobre malalties (enfront del 31,5% de llibres o revistes especialitzades i
el 53,1% de consultes amics o familiars). Aquest percentatge disminueix fins al 4,9% en el
cas de tota la població enquestada (usuaris i no usuaris d’Internet). Aquest informe també
recull que el 7,9% dels usuaris d’Internet utilitzen aquest mitjà per a informar-se sobre un
nou medicament que els recepta el metge.
Més recentment, l’Institut Nacional d’Estadística en l’enquesta sobre Equipament i ús de
tecnologies de la informació i comunicació a les llars del 200569 incloïa la següent qüestió
a les persones que han usat Internet: “A través d’Internet ha realitzat, per motius particulars,
algunes de les següents gestions relacionades amb la salut?”. Els percentatges afirmatius,
per a cadascun dels ítems enumerats, són els que es detallen a continuació:
Taula 22. Accions realitzades
Espanya
2004

Ítem
1. Buscar informació relacionada amb la salut (malaltia, nutrició, etc)

Catalunya
2004

28,13%

25,82%

2. Concertar una cita amb el metge o un altre personal sanitari

1,00%

1,46%

3. Sol·licitar una recepta al metge

0,20%

0,18%

4. Buscar consells de salut d’un metge

5,27%

4,02%

Font: INEbase. Institut Nacional d’Estadística en l’enquesta Equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars

68. Agraïm els comentaris realitzats a l’esborrany d'aquest apartat pel Dr. Miquel Àngel Mayer, director de Web Mèdica
Acreditada (WMA), programa internacional de qualitat de webs mèdiques a Espanya i Llatinoamèrica, impulsat pel Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona (COMB).
69. Institut Nacional d’Estadística. [Data de consulta: 17 de gener de 2006].
http://www.ine.es/inebase/cgium?M=%2Ft25%2Fp450&O=inebase&N=&L=
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Aquesta mateixa font l’any 2003 preguntava als usuaris per l’ús d’Internet per a “Serveis de
salut: Realitzar tràmits o buscar informació sobre salut”, i van respondre afirmativament un
22,62% en el cas d’Espanya i un 21,6% en el cas de Catalunya.
A nivell europeu l’EUROBAROMETER 58.2 European citizens and sources of information about
health (Spadaro, 2003) recull, d’una banda, que el 3,5% de la població de la Unió Europea utilitza Internet com a font principal d’informació sobre temes de salut. D’altra banda, assenyala
que el 23,1% de la població de la Unió Europea utilitza Internet per a trobar informació sobre
salut, de la qual un 41,5% considera que aquesta manera de trobar informació és bona.

Gràfic 3. Freqüència amb què els europeus utilitzen Internet per a obtenir informació
sobre salut

Font: EUROBAROMETER 58.2 European citizens and sources of information about health

Els països que se situen al capdavant d’Europa en l’ús d’Internet per a buscar informació
sobre salut són Dinamarca (47,2%), Holanda (41,4%), Suècia (33,5%) i Finlàndia (33,5).
Espanya, amb un 13,5%, se situa per sota de la mitjana europea.
Per últim, hem de referir-nos a la realitat nord-americana, on el 79% dels usuaris d’Internet
han buscat informació relativa a salut (Fox, 2005) segons recull la secció de salut del PEW
Internet & American Life Project.70

70. Health PEW Internet & American Life Project. [Data de consulta: 17 de gener de 2006].
http://www.pewinternet.org/PPF/c/5/topics.asp
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Totes aquestes dades ens permeten afirmar que Internet s’està configurant com un “espai” de
referència per als temes relacionats amb la cerca d’informació sobre salut. A més, comencen a
esbossar-se qüestions que van més enllà de la cerca d’informació i que estan relacionades amb
processos d’interacció més complexos. Davant la nova realitat que s’està configurant, la finalitat
d’aquest estudi és analitzar la presència a Internet del sistema sanitari català. La nostra finalitat
fa referència a dos àmbits: Internet i el sistema sanitari. D’una banda, entenem Internet com un
mitjà de comunicació, d’interacció i d’organització social que s’articula tecnològicament com a
xarxa de xarxes d’ordinadors capaços de comunicar-se entre ells.71
D’altra banda, els sistemes sanitaris comprenen totes les persones i accions el propòsit primari de les quals és la millora de la salut (Informe Mundial de la Salut, 2000). Per a aconseguir aquest propòsit el sector sanitari adopta diferents formes d’organització d’acord amb
els valors i motivacions de la societat en què es desenvolupen (Repullo i Iniesta, 2006). Les
diferents formes d’organització estan relacionades amb: els agents que interactuen (ciutadans, professionals, usuaris...), les organitzacions que presten els serveis sanitaris i, per últim, el marc del sistema sanitari on tot això es desenvolupa.
La hipòtesi general de la qual partim és que l’ús de les aplicacions integrades a Internet per
part dels diferents agents i organitzacions hauria de produir nivells d’interacció més alts; entenent per interacció els diferents processos de relació (informació i comunicació) establerts
pels agents a la Xarxa. La variació dels nivells d’interacció suposa un canvi en els fluxos
d’informació i comunicació que podrien afectar els comportaments i l’organització social del
sistema sanitari català. No obstant això, aquesta variació no es produeix a causa de l’escassetat d’aplicacions disponibles i als baixos nivells de qualitat tant dels continguts com
dels recursos i aplicacions webs relacionats amb la salut.
Per a contrastar aquesta hipòtesi de treball ens proposem en primer lloc aproximar-nos a la
presència de la temàtica sobre salut a Internet, identificant els agents i les organitzacions
que estan presents en aquest nou espai.
En segon lloc, analitzarem l’oferta de continguts i aplicacions que estan disponibles a través
d’Internet. Això ens permetrà aproximar-nos als processos de relació que poden ser establerts pels agents i les organitzacions a la Xarxa.
En tercer lloc, abordarem les qüestions relacionades amb la qualitat tant dels continguts de
salut, com de les aplicacions i serveis identificats.

71. En aquest sentit, el World Wide Web (WWW), el correu electrònic, els fòrums de discussió, la transferència d’arxius,
les aplicacions per a dispositius mòbils (WAP, telèfons, PDA…) són diferents aplicacions integrades a Internet. Atesa
aquesta definició, utilitzarem indistintament Internet i Xarxa per a referir-nos a Internet.
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Per últim, realitzarem una exploració de les principals barreres que troben els agents i organitzacions per a estar presents a Internet.

3.3.2. Anàlisi del directori de Google en català

La primera aproximació del directori de Google en la seva versió catalana72 ens ofereix la
següent taula de recursos per categories:

Taula 23. Recursos al Google
Directori de Google http://www.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/
Categoria

Recursos

Regional (27.485)

%

27.485

50,67

Arts i cultura (8.829)

8.829

16,28

Societat (2.534)

2.534

4,67

Economia i empresa (2.522)

2.522

4,65

Ensenyament (2.121)

2.121

3,91

Esports (1.894)

1.894

3,49

Ciència i tecnologia (1.804)

1.804

3,33

Llengua catalana(1.424)

1.424

2,63

Medicina i salut (1.240)

1.240

2,29

Informàtica (1.215)

1.215

2,24

Lleure (1.037)

1.037

1,91

Política i govern (694)

694

1,28

Mitjans de comunicació (637)

637

1,17

Referència (588)

588

1,08

Nens i joves (219)

219

0,40

54.243

100,00

Total

El 70% dels recursos estan agrupats en les categories Regional (50,67%) i Arts i cultura
(16,28%). El percentatge de recursos de la categoria de Medicina i salut és del 2,29%, un
nivell semblant a l’obtingut per Llengua catalana (2,63%) i Informàtica (2,24%).

72. Última visita 24/01/2006. http://www.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/
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Aquesta categoria està al seu torn subdividida com mostra la següent taula:

Taula 24. Categoria Salut al Google
Directori Google
http://www.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/Medicina_i_salut/
Categoria

Recursos

%

Medicina (570)

570

46,19

Salut mental (133)

133

10,78

Geriatria (121)

121

9,81

Discapacitats (62)

62

5,02

Mitjans de comunicació (49)

49

3,97

Farmàcia (47)

47

3,81

Consells de salut (37)

37

3,00

Alternativa (34)

34

2,76

Abús de substàncies (32)

32

2,59

Manteniment i nutrició (23)

23

1,86

Veterinària (22)

22

1,78

Ensenyament (21)

21

1,70

Salut de la dona (18)

18

1,46

Col·legis professionals (17)

17

1,38

Productes i serveis (17)

17

1,38

Terminologia (9)

9

0,73

Infermeria (7)

7

0,57

Història de la medicina (5)

5

0,41

Regional (5)

5

0,41

Sexologia (5)

5

0,41

1.234a

100,00

Total

a. Aquest nombre de recursos no coincideix amb el presentat en el directori inicial (1.240). Així mateix, com mostrarem en l’anàlisi
qualitativa, els recursos que hem analitzat són 1.303, la qual cosa tampoc coincideix amb cap de les xifres anteriors. Aquestes
desviacions podem considerar-les normals si tenim en compte que el nostre estudi de camp s’ha dut a terme en un període de
temps de diversos mesos.

Si desagreguem la subcategoria medicina a causa del volum de recursos que té
(46,19%), tindrem la següent taula, mantenint en negreta les subcategories que pertanyen a medicina:
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Taula 25. Categoria medicina al Google
Directori Google
http://www.google.com/Top/World/Catal%C3%A0/Medicina_i_salut/
Categoria

Recursos

%

Especialitats (333)

333

26,99

Salut mental (133)

133

10,78

Geriatria (121)

121

9,81

Associacions (81)

81

6,56

Discapacitats (62)

62

5,02

Mitjans de comunicació (49)

49

3,97

Farmàcia (47)

47

3,81

Metges catalans (38)

38

3,08

Malalties (37)

37

3,00

Consells de salut (37)

37

3,00

Alternativa (34)

34

2,76

Abús de substàncies (32)

32

2,59

Manteniment i nutrició (23)

23

1,86

Veterinària (22)

22

1,78

Ensenyament (21)

21

1,70

Salut de la dona (18)

18

1,46

Institucions (18)

18

1,46

Hospitals i clíniques (18)

18

1,46

Solidaritat (17)

17

1,38

Productes i serveis (17)

17

1,38

Col·legis professionals (17)

17

1,38

Mútues i assegurances mèdiques (14)

14

1,13

Consultis i professionals (10)

10

0,81

Terminologia (9)

9

0,73

Infermeria (7)

7

0,57

Sexologia (5)

5

0,41

Regional (5)

5

0,41

Història de la medicina (5)

5

0,41

Congressos i seminaris (4)

4

0,30

1.234

100,00

Total
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La categoria especialitats té un 26,99% dels recursos seguida de salut mental (10,78%) i
geriatria (9,81%). Aquestes dades ens donen una aproximació a quines són les temàtiques
que s’ofereixen més a Internet. Aquestes temàtiques estan estretament relacionades amb
les transformacions sociodemogràfiques de la població i les noves patologies associades a
estils de vida propis de l’època actual. Aquests dos camps reben cada vegada més atenció
en les polítiques sanitàries i socials públiques.
Podem agrupar les subcategories oferides per Google classificant-les en agents, temes i
altres, tal com mostra la següent taula:
Taula 26. Agents, temes, altres trobats al Google
Agents
Categoria

Temes

Nombre
d’URL

%

Categoria

Altres

Nombre
d’URL

%

Categoria

Associacions

81

6,56

Especialitats

333

26,99

Solidaritat

Mitjans de
comunicació

49

3,97

Salut mental

133

10,78

Farmàcia

47

3,81

Geriatria

121

9,81

Metges
catalans

38

3,08

Discapacitats

62

5,02

Veterinària

22

1,78

Malalties

37

3,00

Ensenyament

21

1,70

Consells de
salut

37

3,00

Institucions

18

1,46

Alternativa

34

2,76

Hospitals i
clíniques

18

1,46

Abús de
substàncies

32

2,59

Productes i
serveis

17

1,38

Manteniment
i nutrició

23

1,86

Col·legis
professionals

17

1,38

Salut de la
dona

18

1,46

Mútues
i assegurances
mèdiques

14

1,13

Terminologia

9

0,73

Consultes i
professionals

10

0,81

Infermeria

7

0,57

Sexologia

5

0,41

Història de la
medicina

5

0,41

856

69,37

Totals

352

28,53

Nombre
d’URL

%

17

1,38

Regional

5

0,40

Congressos
i seminaris

4

0,32

26

2,11

Un 28,53% dels recursos poden ser agrupats per agents i organitzacions (professionals,
hospitals, mútues…), mentre que un 69,37% poden ser agrupats en torns a temàtiques relacionades amb la salut. La resta de categories les hem agrupat sota l’epígraf Altres (solidaritat, regional i congressos).
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El directori de Google en català es presenta associat més a temàtiques relacionades amb
la salut que als agents i organitzacions del sistema, la qual cosa pot ser interpretada com
una pauta de cerca dels mateixos usuaris d’Internet.

3.3.3. Estudi de la sintaxi dels URL dels recursos sobre salut

Una altra part de la nostra anàlisi ha consistit en l’estudi de la sintaxi dels URL. En els 1.303
URL analitzats hem identificat 532 dominis diferents que analitzem en la següent taula:

Taula 27. Estudi de la sintaxi dels URL
Nre. dominis
Nre. URL
agrupats
d’un mateix
pels URL
domini
que contenen

URL totals
(nre. dominis
URL per
domini)

Freqüència
relativa de
domini

Freqüència
relativa
acumulada
de domini

Freqüència
relativa
d’URL per
domini

Freqüència
relativa
acumulada
d’URL per
domini

1

102

102

0,0018797

0,0018797

0,07828089

0,07828089

1

88

88

0,0018797

0,0037594

0,06753645

0,14581734

1

67

67

0,0018797

0,0056391

0,05141980

0,19723715

1

57

57

0,0018797

0,0075188

0,04374520

0,24098235

1

47

47

0,0018797

0,0093985

0,03607061

0,27705295

1

34

34

0,0018797

0,0112782

0,02609363

0,30314658

1

20

20

0,0018797

0,0131579

0,01534919

0,31849578

1

19

19

0,0018797

0,0150376

0,01458173

0,33307751

1

14

14

0,0018797

0,0169173

0,01074444

0,34382195

1

9

9

0,0018797

0,0187970

0,00690714

0,35072909

2

16

32

0,0037594

0,0225564

0,02455871

0,37528780

2

12

24

0,0037594

0,0263158

0,01841903

0,39370683

3

10

30

0,0056391

0,0319549

0,02302379

0,41673062

3

7

21

0,0056391

0,0375940

0,01611665

0,43284728

3

5

15

0,0056391

0,0432331

0,01151190

0,44435917

7

6

42

0,0131579

0,0563910

0,03223331

0,47659248

17

4

68

0,0319549

0,0883459

0,05218726

0,52877974

27

3

81

0,0507519

0,1390977

0,06216424

0,59094398

75

2

150

0,1409774

0,2800752

0,11511896

0,70606293

383

1

383

0,7199248

1,0000000

0,29393707

1,00000000

1.303

1,00000

532

Les tres primeres columnes ens mostren aquests dominis agrupats pel nombre d’URL que
contenen. La resta de columnes ens mostren les freqüències relatives i acumulades dels
URL per domini.

Aproximadament en el 72% dels dominis hem analitzat només un URL, en el 14% dels dominis hem analitzat dos URL i així successivament fins a aconseguir aquells dominis on es
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concentren el nombre més gran de recursos. És a dir, 28% dels dominis posseeixen aproximadament el 70% dels URL analitzats, la qual cosa ens ofereix una aproximació de la concentració dels recursos disponibles a Internet.

Aquesta concentració és encara major si analitzem aquells dominis que disposen de més
URL. Aproximadament el 30% dels URL pertanyen a l’1% dels dominis identificats. En la
següent taula mostrem aquests dominis:

Taula 28. Anàlisi per dominis
Dominis amb una major
concentració de recursos
http://www.acmcb.es/

Nre. URL
d’un mateix
domini
102

Agent
Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i Balears

http://www.gencat.net/

88 Generalitat de Catalunya

http://www.farmaceuticon line.com/

67

Col·legi de Farmacèutics de la
Província de Barcelona

http://www.comb.es/

57

Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona

http://www.inforesidencias.com/

47

Portal d’Internet dedicat al sector de
les residències per a persones grans

http://www.geriatrica.com/

34

Portal d’Internet dedicat a geriatria
i la gerontologia

Per tant, els agents que disposen de més recursos web en el directori de Google en català
són l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, la Generalitat
de Catalunya, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i dos portals orientats al sector de la tercera edat.

Aquestes dades reflecteixen que el 17,34% dels recursos analitzats són oferts per associacions o col·legis professionals, un 6,75% són oferts per l’Administració pública, mentre que
un 6,21% pertanyen a recursos associats al sector relacionat amb la tercera edat.

3.3.4. Situació dels recursos web, agents i organitzacions a la Xarxa

L’observació dels URL disponibles en el directori de Google ens mostra que el 80,2% dels
recursos estan actius, és a dir que es troben disponibles en el moment de la visita.
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Taula 29. Situació
Freqüència

Percentatge

1.045

80,2

127

9,7

Fora de Catalunya

72

5,5

.pdf

49

3,8

En construcció

10

0,8

1.303

100,0

Activa
Enllaç trencat

Total

En la nostra anàlisi hem descartat aquells URL que en el moment de la “visita” es mostraven
explícitament com a llocs en construcció (0,8%) i aquells que no podíem accedir per estar
l’enllaç trencat (9,7%). També hem descartat els URL que clarament s’identifiquen com a
recursos que “no pertanyen geogràficament” al sistema català de salut (5,5%) i aquells URL
que localitzen recursos en algun format com .pdf, .doc, etc, (3,8%).73
A més de la situació de l’URL, la nostra primera aproximació ens ha permès identificar els
agents i organitzacions que tenen presència a Internet.
Taula 30. Agents
Freqüència

Percentatge

Col·legis i associacions professionals

261

25,0

Webs professionals liberals

232

22,2

Associacions pacients i fundacions

179

17,1

Unitats proveïdores serveis sanitaris

134

12,8

Webs personals

62

5,9

Govern i AP

52

5,0

Formació

42

4,0

ONG, sindicats, altres associacions

25

2,4

Investigació

24

2,3

Proveïdors sector salut

24

2,3

Mitjans de comunicació

10

1,0

1.045

100,0

Total

73. Aquests recursos manquen d’interès per al nostre estudi perquè no poden observar-se els criteris seleccionats en la
nostra taula de recollida d’informació.
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Més del 47,2% dels URL analitzats pertanyen a professionals del sector de la salut (col·legis i associacions professionals –25%– i webs de professionals liberals –22,2%–). Un
23% estan directament relacionades amb els usuaris del sistema (associacions de pacients i fundacions –17,1%– i webs personals –5,9%–), mentre que un 15,10% estan relacionats amb els proveïdors (proveïdors sector salut –2,3%– i unitats proveïdores de
serveis sanitaris –12,8%–). Per últim, la presència del Govern i de les administracions públiques es redueix a un 5%.

Amb aquestes dades podem concloure que aproximadament el 75% dels URL analitzats
pertanyen als usuaris i professionals del sistema (ja sigui de manera individual o col·lectiva).
En aquest sentit, podem pensar que la seva presència a la Xarxa no està condicionada per
restriccions organitzatives o institucionals, és a dir posseeixen un major grau d’autonomia,
la qual cosa els facilita la seva presència a la Xarxa.

3.3.5. Internet com a espai d’informació

Dels URL actius, el 55,9% posseeixen informació sanitària, entesa segons eHealth Code of
Ethics - Health Informatics Europe 2000 com “aquella informació que pot ser útil per al manteniment de la salut, per a prevenir o gestionar malalties, així com per a la presa de decisions relacionades amb la salut o l’assistència sanitària”, excloent aquella informació que els
agents donen sobre ells mateixos.

Taula 31. Criteris d’anàlisi relacionada amb la informació/continguts
Sí

No

Total

Adreça postal

70,6%

29,4%

100%

Telèfon de contacte

72,1%

27,9%

100%

Informació sanitària

55,9%

44,1%

100%

Publicitat

13,7%

86,3%

100%

Els percentatges de presència de telèfon de contacte i adreça postal són superiors al
70%. Això ens indica que la Xarxa és utilitzada en primer lloc com un mitjà de difusió de
les dades de contacte i en segon lloc com un espai on oferir informació sobre salut.

D’altra banda, el 13,7% dels URL actius posseeixen algun tipus de publicitat, que es distribueix com s’assenyala a la següent taula.
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Taula 32. Publicitat
Freqüència
No

Percentatge

902

86,3

SÍ associada al lloc

98

9,4

SÍ bàners google_yahoo_altres

40

3,8

SÍ associada a lloc i continguts

3

0,3

SÍ associada als continguts

2

0,2

1.045

100,0

Total

El percentatge de publicitat pròpia, és a dir aquella associada al lloc, als continguts o a
ambdós, és menor del 10%. La resta de la publicitat mostrada està associada als bàners
del domini on s’ubiquen els URL (3,8%). El 86,3% dels recursos analitzats no posseeixen publicitat, la qual cosa significa que no disposen d’una font d’ingressos per aquest
concepte.

No obstant això, si considerem que l’adreça postal i el telèfon són qüestions relacionades
amb la publicitat que els agents i organitzacions fan de si mateixos a Internet, la finalitat
principal d’Internet seria la publicitat.

Aquestes dades són coherents amb les respostes recollides en la nostra enquesta en
línia.74 A la pregunta “Assenyali les accions que realitza a través del seu lloc web: (pot seleccionar totes les que consideri apropiades)”, el 81,3% assenyalen que ofereixen les seves
dades de contacte; el 75,9% ofereixen continguts relacionats amb algun problema de salut
i el 63,4% ofereixen serveis que realitzen presencialment.

Per tant, la nostra anàlisi dels recursos web i les respostes de l’enquesta en línia ens mostren que els agents i organitzacions presents a Internet, a més d’oferir continguts sobre
salut, utilitzen la Xarxa com a mitjà publicitari que els facilita atreure als usuaris cap als
serveis que s’ofereixen presencialment. En aquest sentit, Internet podria ser utilitzat com
una eina que gestiona l’accés als serveis sanitaris, és a dir, una eina que facilita la gestió
de la demanda.

Hi ha un comportament diferencial entre els diferents agents o institucions que tenen presència a la Xarxa75 i els criteris relacionats amb la Informació.

74. Annex capítol 3. Metodològic.1.1.b.
75. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.1.
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Si abordem els recursos web que ofereixen continguts sobre salut, observem que són
els professionals els que lideren l’oferta d’aquest tipus de continguts, més de la meitat
dels continguts sobre salut disponibles a Internet pertanyen a aquests agents del sistema sanitari.

Si analitzem els percentatges per a cadascun dels agents/organitzacions detectats observem que un 75% dels URL que pertanyen al Govern i les administracions públiques ofereixen aquest tipus de continguts, enfront del 62,3% dels professionals, el 51% dels usuaris i
el 47,5% dels proveïdors del sistema sanitari.

Per tant, malgrat ser els professionals els que més continguts sobre salut ofereixen a través
d’Internet, donada la seva major presència, hem de destacar que l’agent més actiu és el
Govern. No obstant això, el seu baix nivell de presència a Internet podria condicionar el posicionament dels seus recursos webs en els cercadors i, per tant, la probabilitat que els usuaris accedeixin a aquests continguts.

Aquesta matisació posa en relleu que la presència dels continguts de salut a la Xarxa reprodueix el model assistencial del nostre sistema sanitari on la major part de les transaccions són reductibles a intercanvis d’informació entre els professionals sanitaris i els pacients.
Són els professionals els que pel seu coneixement expert ofereixen més continguts a la Xarxa, mentre que els usuaris es col·loquen en segon lloc. Aquesta segona posició posa en
relleu la importància del coneixement no expert que poden generar els propis usuaris del
sistema donada la seva experiència individual i social en la gestió del problema de salut que
hagin d’abordar.

En el cas de l’existència del telèfon de contacte en el recurs web, observem que són els
proveïdors del sistema sanitari76 els que obtenen el percentatge més alt. Un 83,9% dels
recursos d’aquests agents disposen d’un telèfon de contacte, enfront del 75% dels recursos oferts pel Govern, el 72% dels oferts pels professionals i el 68% dels oferts pels
usuaris.

La presència de l’adreça postal segueix un comportament diferencial semblant a l’observat
al telèfon. El 82,3% dels recursos webs dels proveïdors del sistema sanitari ofereixen

76. Recordem que la categoria Proveïdors sanitaris engloba tant les unitats proveïdores de serveis sanitaris, és a dir, clíniques, consultoris, hospitals, centres d’atenció primària… com els proveïdors del sector salut, és a dir, indústria farmacèutica, proveïdors de tecnologia.
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aquesta informació, enfront del 71,2% dels recursos del Govern, el 70,6% dels professionals i el 66% dels pertanyents als usuaris.

L’existència del telèfon i de l’adreça postal en un percentatge pròxim o superior al 70% dels
recursos webs destaca la importància que tots els agents i organitzacions atorguen a disposar d’aquesta informació a Internet.

Els agents i organitzacions també mostren un comportament diferencial respecte a la presència de publicitat en els recursos webs analitzats. En aquest cas són els usuaris77 els que
disposen d’un percentatge major de recursos amb publicitat. Un 22,8% dels recursos web
dels usuaris disposen de publicitat, enfront del 12,8% dels recursos dels professionals, el
7,6% dels que pertanyen als proveïdors sanitaris i l’escàs 3,8% del Govern.

No hem d’oblidar que la publicitat a Internet a més de representar una font d’ingressos, pot
suposar una influència sobre els continguts. Això posa de rellevància les qüestions ètiques
associades a la generació de continguts sobre salut a la Xarxa, especialment si tenim en
compte que la categoria usuaris està formada, a més de webs personals, pels webs de les
entitats de pacients.78

El fet que la publicitat encara no sigui gaire present en la resta d’agents, ens indica que la Xarxa
encara no és utilitzada directament per a obtenir beneficis econòmics. En tot cas, aquests beneficis vindrien associats al possible servei presencial. Les dades de la nostra enquesta en línia79 són coherents amb aquesta anàlisi. Només un 18,8% dels enquestats assenyalen que
obtenir beneficis econòmics és una acció que realitzen a través del seu lloc web. No obstant
això, un 63,4% assenyalen com a acció oferir serveis que es realitzen presencialment.

3.3.6. Internet com a espai de comunicació

Els criteris d’anàlisi relacionats amb la interacció dels recursos web els hem dividit en dos
blocs: d’una banda els associats als processos de comunicació i, d’altra banda, els associats als serveis. Pel que fa a la comunicació, hem obtingut els següents resultats:

77. Recordem que la categoria usuaris engloba les entitats de pacients, amb independència de la seva forma jurídica, i
els webs personals.
78. En l’apartat d’aquest capítol dedicat a les entitats de pacients abordem en profunditat aquest tema.
79. Annex capítol 3. Metodològic.1.1.b.
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Taula 33. Criteris d’anàlisi relacionada amb la interacció dels recursos webs
(comunicació)
Sí
Correu electrònic

No

Total

78,9%

21,1%

100%

Fòrums electrònics

9,2%

90,8%

100%

Llistes de distribució electròniques

8,8%

91,2%

100%

Enquestes en línia

6,4%

93,6%

100%

Xat

2,3%

97,7%

100%

El correu electrònic és l’aplicació d’Internet més present en els URL actius analitzats (78,9%),
amb percentatges molt semblants a les informacions disponibles sobre el telèfon de contacte
(72,1%) i l’adreça postal (70,6%). Aquesta dada assenyala d’una banda la capacitat d’Internet
com a plataforma d’accés a diferents mitjans de comunicació i, d’altra banda, l’acceptació del
correu electrònic com un mitjà de comunicació àmpliament estès en la societat.
La resta d’aplicacions són encara minoritàries. Només el 9,2% dels recursos web analitzats
posseeixen un fòrum electrònic. Aquest percentatge disminueix fins al 8,8% en el cas de les
llistes de distribució electrònica, el 6,4% de les enquestes en línia o el baixíssim 2,3% de
les aplicacions de xat.
Ateses les aplicacions identificades en el nostre estudi, podem descriure alguns dels traços
dels processos de comunicació que s’estableixen a Internet.
En primer lloc, la majoria dels processos de comunicació que es produeixen a través d’Internet
són asíncrons, és a dir no coincideixen ni en l’espai ni en el temps. L’existència d’aplicacions que
permeten la sincronia, coincidència en el temps, però no en l’espai, és minoritària (xat 2,3%).
En segon lloc, atès que el correu electrònic és amb diferència l’aplicació més estesa, podem
pensar que els processos de comunicació són majoritàriament personalitzats i de caràcter
privat, és a dir, es realitzen generalment entre dues persones. La possibilitat d’una comunicació d’una a diverses persones o entre diverses persones, ja sigui oberts al públic o restringits a una comunitat determinada, queda limitada per l’escassa presència de llistes de
distribució i fòrums electrònics.
Hi ha un comportament diferencial dels agents i organitzacions respecte a la presència en els
seus recursos webs de fòrums i llistes de distribució electròniques.80 El 13,7% dels recursos

80. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.2. El correu electrònic no presenta un comportament diferencial, atès que està majoritàriament estès entre tots els agents. En canvi, el xat i les enquestes no són significatives a causa de la seva escassa
implantació.
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webs que pertanyen als usuaris posseeixen un fòrum electrònic, enfront del 10,1% dels
recursos amb fòrum electrònic dels professionals, el 7,7% que pertanyen al govern i l’1,9% dels
proveïdors del sistema sanitari. Per tant, són els llocs web relacionats amb els usuaris els que
amb més freqüència estan dotats d’una aplicació web que facilita l’intercanvi d’informació.

En el cas de llistes de distribució electròniques, l’agent que més actiu es mostra és el Govern. Un 25% dels recursos que pertanyen a aquest agent disposen d’aquesta aplicació,
enfront del 9,9% dels llocs web dels professionals, el 8,7% dels usuaris i el 0,6% dels proveïdors del sistema sanitari. El Govern té en aquest tipus d’aplicacions de comunicació una
eina que li permet l’enviament massiu d’informació, la qual cosa pot suposar una eina per
a les campanyes relacionades amb la salut pública.

Hem de recalcar que ni els professionals ni els proveïdors de serveis sanitaris destaquen
en cap d’aquestes aplicacions malgrat el paper rellevant que tenen aquests agents i organitzacions en el sistema sanitari.

Si agrupem les aplicacions de comunicació disponibles en els recursos web analitzats observem un comportament diferencial significatiu dels agents i organitzacions.81 Els recursos
que pertanyen als usuaris es caracteritzen per tenir el menor percentatge en la categoria 0
o 1 aplicació de comunicació. En canvi, els llocs web del Govern destaquen en la categoria
de 2 o 3 aplicacions, mentre que els professionals destaquen en la categoria de 4 o 5
aplicacions. No obstant això, els proveïdors del sistema sanitari destaquen per l’escassa
presència d’aplicacions de comunicació als seus llocs web.

Això significa que les organitzacions encarregades de prestar serveis sanitaris, amb excepció
d’aquells que són prestats pels professionals liberals, no faciliten els processos de comunicació
dins el sistema sanitari. És a dir, els usuaris tenen la possibilitat, en major o menor mesura, de
comunicar-se entre ells, amb els professionals i amb el Govern. Però no tenen la mateixa facilitat per a comunicar-se a través d’Internet amb els proveïdors de serveis sanitaris, ja que, en
general, aquestes organitzacions no disposen de les aplicacions necessàries.

A la vista de les dades anteriors, no són els professionals els que dificulten els fluxos de comunicació dins el sistema sanitari. El punt crític es troba en les organitzacions sanitàries i com
aquestes articulen els processos de comunicació amb els usuaris. Òbviament, la presència a
Internet d’aquestes organitzacions, com veurem en l’estudi de cas de l’Hospital Clínic, suposa

81. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.3.
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un repte complex que exigeix una reflexió sobre la finalitat de la presència a la Xarxa de les
organitzacions sanitàries i una transformació organitzativa que afecta els professionals sanitaris i la cartera de serveis disponibles, la qual cosa implica també la participació de l’entitat
finançadora.

3.3.7. Internet com a espai de serveis

La presència a Internet d’aplicacions relacionades amb la prestació de serveis és encara
escassa. Només un 14,6% dels recursos analitzats posseeixen formularis de consulta,
aquest percentatge disminueix fins al 10,1% si ens referim a l’existència d’intranets d’accés
restringit mitjançant una identificació i una contrasenya.

Taula 34. Criteris d’anàlisi relacionada amb la interacció dels recursos web (serveis)
Sí

No

Altres transaccions

15,5%

84,5%

100%

Formularis de consulta

14,6%

85,4%

100%

Existència d’inici de sessió - contrasenya (intranets)

10,1%

89,9%

100%

4,1%

95,9%

100%

Comerç electrònic

Total

Un 4,1% dels recursos analitzats disposen d’aplicacions de comerç electrònic. Per últim un
15,5% dels recursos ofereixen un altre tipus de serveis que hem agrupat en la següent taula:

Taula 35. Altres serveis
Freqüència
No tenen altres serveis

Percentatge

884

84,5

Serveis de tràmits burocràtics assistencials

50

4,8

Altres serveis

50

4,8

Serveis de documentació digital

37

3,5

Serveis d’assistencials

15

1,4

Serveis de formació a través d’Internet

4

0,5

Serveis de tràmits econòmics

5

0,5

1.045

100,0

Total

Això ens indica que només el 4,8% de tots els recursos analitzats disposen de serveis relacionats amb tràmits burocràtics assistencials (ex.: petició de cita a través d’Internet). El segon servei identificat destacat (3,5%) està relacionat amb la gestió de la documentació digital. Per últim,
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només un 1,4% dels serveis identificats podem relacionar-lo amb la pràctica assistencial, és a
dir consultes sobre salut fetes a través d’Internet. A més no arriben a l’1% els serveis relacionats
amb la formació a través d’Internet o aquells relacionats amb tràmits econòmics.
Si recollim els valors inicials de la variable Formularis de consulta podem observar que el
percentatge d’URL actius que utilitzen formularis per a consultes mèdiques és només d’un
5,8%, mentre que la finalitat de la resta de formularis o bé és captar l’opinió dels usuaris
(6,7%) o simplement no estan identificats (2,1%).
Taula 36. Posseeix serveis relacionats amb formularis de consulta
Freqüència
No

Percentatge

892

85,4

Sí identificat opinió

70

6,7

Sí identificat metges

61

5,8

Sí sense identificar

22

2,1

1.045

100,0

Total

De nou hi ha coherència amb les dades de la nostra enquesta en línia. Les accions que tenen un percentatge més baix són les relacionades amb oferir serveis que es realitzen a través d’Internet (33,9%) i obtenir beneficis econòmics (18,8%), ambdues relacionades amb
les aplicacions de serveis i amb les accions publicitàries. No obstant això, l’enquesta també
reflecteix una concepció positiva dels oferents sobre la capacitat de la demanda per utilitzar
nous serveis relacionats amb salut.

En conclusió, la Xarxa es constitueix majoritàriament com un espai de continguts; no
obstant això, hi ha una elevada presència tant del correu electrònic com de l’adreça postal i del telèfon, la qual cosa ens fa pensar que els processos de comunicació i serveis
(amb excepció dels usos del correu electrònic) es realitzen presencialment, ja sigui acudint directament a través de l’adreça postal o concertant cita telefònicament. L’existència de les diferents aplicacions de comunicació basades en tecnologies web
majoritàriament no va associada a una identificació d’aquest mitjà de comunicació amb
consultes o processos assistencials, ni mostren un comportament diferencial per agents
o institucions.

3.3.8. Aspectes relacionats amb la qualitat dels recursos web
A més dels criteris relacionats amb la informació/continguts i els processos d’interacció (comunicació i serveis) en la nostra anàlisi també hem seleccionat criteris relacionats amb la
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qualitat. Hem de destacar que en la nostra enquesta en línia, els problemes relacionats amb
la seguretat de les dades i informacions de la salut dels usuaris juntament amb els problemes relacionats amb la confidencialitat i privadesa són, des del punt de vista dels oferents
de recursos webs, les preocupacions màximes dels usuaris. Aquests problemes estan directament relacionats tant amb la qualitat dels continguts com amb la qualitat dels processos interacció a Internet.
El 66,3% dels recursos que posseeixen continguts sobre salut82 mostren el nom de l’autor
dels continguts, un 60,6% el seu perfil professional i un 50,2% informen sobre la data de
publicació del contingut.
Taula 37. Criteris d’anàlisi relacionada amb la qualitat dels continguts
Sí

No

Total

Autor dels continguts

66,3

33,7

100%

Perfil de l’autor

60,6

39,4

100%

Data de publicació

50,2

49,8

100%

Si abordem el nombre de criteris de qualitat que tenen els continguts sobre salut a la Xarxa
observem que un 40% dels recursos webs que disposen de continguts compleixen els tres
criteris i un 24,8% compleix almenys dos criteris. No obstant això, un terç dels continguts
no compleixen cap dels criteris de qualitat seleccionats.
Taula 38. Nombre de criteris de qualitat
Freqüència

Percentatge

Compleix 3 criteris

232

39,7

Compleix 2 criteris

145

24,8

Compleix 1 criteri

48

8,3

No en compleix cap

159

27,2

Total

584

100,0

Observem de nou un comportament diferencial entre els professionals i la resta
d’agents.83 El 60,3% dels recursos que “pertanyen” als professionals compleixen els 3
criteris de qualitat dels continguts enfront del 39,7% de la resta d’agents; no obstant això,
el percentatge de recursos que no compleixen cap criteri és major entre la resta d’agents
(58,5%) enfront del 41,5% dels professionals.

82. Recordem que de tots els URL analitzats el 55,9% posseeixen continguts sobre salut.
83. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.4.
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Aquest fet reflecteix la sensibilitat dels professionals, com veurem en les enquestes als metges, infermeres i farmacèutics, cap a la qualitat dels continguts a la Xarxa. En aquest sentit,
són els professionals, especialment a través dels seus col·legis, els que estan impulsant la
presència a la Xarxa de continguts de qualitat. No obstant això, encara queda un llarg camí
per recórrer atesos els nivells de qualitat que hem detectat.

L’existència de clàusules que garanteixin la privadesa, confidencialitat o altres qüestions legals ha estat tinguda en compte com a criteri d’anàlisi de la qualitat dels processos relacionats amb la interacció (comunicació i serveis). Només el 20,8% dels recursos analitzats
tenen clàusules relacionades amb aquestes qüestions.

Taula 39. Existència de clàusules que garanteixin
la privadesa, confidencialitat o altres qüestions legals
Freqüència

Percentatge

Sí

217

20,8

No

828

79,2

1.045

100,0

Total

Observem un comportament diferencial entre la qualitat dels processos de comunicació i la
qualitat dels continguts.84 El 60,5% dels recursos que tenen clàusules legals relacionades
amb la privadesa i la confidencialitat compleixen els tres criteris de qualitat dels continguts;
per tant, aquells recursos amb una major qualitat en els continguts també es destaquen per
una major preocupació per la qualitat dels processos d’interacció.

El criteri de qualitat dels processos relacionats amb la Interacció no té un comportament diferencial entre professionals i la resta d’agents del sistema. No obstant això si construïm la taula
de contingència amb els agents i institucions desagrupats, veiem que sí que hi ha un comportament diferencial, i que la categoria govern i AP és la que té un percentatge més elevat
d’existència de clàusules legals (57,7%) enfront de la resta d’agents: usuaris (14,5%), proveïdors sistema sanitari (30,4%), professionals (19,1%), altres (9,9%).85 Aquests resultats de
nou reforcen la hipòtesi que Internet és un reflex de l’organització social, els governs són els
responsables de regular molts dels aspectes que afecten l’organització social. En aquest
sentit, les dades reflecteixen que la regulació d’Internet està liderada per les institucions
públiques. No obstant això, malgrat la preocupació per aquestes qüestions, hem d’assenyalar

84. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.5.
85. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.6.
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que la presència a Internet del Govern i les administracions públiques tenen uns nivells tant
de continguts de salut com d’aplicacions de comunicació i serveis inferiors a la resta d’agents
i organitzacions.

Si ens referim als criteris d’anàlisi referida a la qualitat del recurs web en el seu conjunt, hem
obtingut les següents taules de freqüències:

Taula 40. Criteris relacionats amb la qualitat del recurs web
Sí

No

Total

Idiomes

37,6

62,4

100%

Finalitat o objectius

35,9

64,1

100%

Cercador

16,9

83,1

100%

Mapa web

12,6

87,4

100%

Acreditació

11,5

88,5

100%

Ajuda

4,9

95,1

100%

PMF (preguntes més freqüents)

4,3

95,7

100%

Estàndards

1,2

98,8

100%

El 37,6% dels URL analitzats estan en més d’un idioma. No obstant això, els recursos analitzats destaquen per la presència del català, prop d’un 60% dels recursos analitzats estan
en aquest idioma. En segon lloc, destaca la presència de continguts en tres idiomes
(19,7%) i en català i castellà (17,9%)

Taula 41. Idiomes
Freqüència

Percentatge

Català

614

58,8

Tres idiomes

206

19,7

Català-castellà

187

17,9

Castellà

36

3,4

Anglès

2

0,2

1.045

100,0

Total

Podem destacar que només el 3,8% dels URL analitzats no utilitzen el català, mentre que
la diferència entre els URL que utilitzen el castellà i el català juntament amb un altre idioma
respecte a les bilingües és només de l’1,8%.
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Un altre fet destacable és la baixa qualitat relacionada amb els criteris d’usabilitat utilitzats (ajuda, PMF, mapa web, cercador i estàndards). Només l’existència d’un cercador aconsegueix el
17% i l’existència d’estàndards tecnològics associats a la Xarxa no aconsegueix el 2%.

L’11,5% dels URL analitzats posseeixen un o diversos certificats o acreditacions relacionats
amb la qualitat del seu lloc web, i hem detectat les següents iniciatives:

•

WMA: Web Mèdica Acreditada (Col·legi de Metges de Barcelona) http://wma.comb.es/
cat/presentacio.htm

•

WMC: Web Mèdica de Qualitat: http://www.pwmc.org/que.htm

•

Codi HON (Health On the Net Code): http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html

•

Acreditació IQUA (Agència de Qualitat d’Internet): http://www.iqua.net/Sello_de_calidad/
Explicació/?go=WWiW6aWP3cIUyUj7fiM3LUP2TCuH0m3NphIdSA2vOCaql/
5Y3RziG081

•

Certificat SEII (Societat Espanyola d’Infermeria Informàtica i Internet): http://www.seei.es/
certificats/index.htm

A continuació en mostrem les freqüències:

Taula 42. Criteris d’anàlisi relacionats amb la qualitat
del recurs web
Sí
Acreditació WMA

2,4

Acreditació WMC

0,3

Acreditació HonCode

2,9

Acreditació IQUA

4,9

Acreditació SEII

0,2

El 50% dels recursos que posseeixen acreditació disposen d’un certificat.

Taula 43. Nombre d’acreditacions
Freqüència

Percentatge

Tres certificats

2

1,7

Dos certificats

57

47,5

Un certificat

61

50,8

120

100,0

Total
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El 47,5% dels URL que estan acreditats o certificats posseeixen dos distintius, la qual cosa
ens dóna una aproximació de la similitud de criteris que segueixen la majoria de les iniciatives esmentades anteriorment. No obstant això, les diferents iniciatives de qualitat dels recursos d’Internet relacionats amb la salut són seguides encara minoritàriament.

Com hem esmentat anteriorment, la usabilitat dels recursos web analitzats és molt baixa.
El 76,8% dels recursos analitzats no compleix cap criteri de qualitat relacionat amb la usabilitat i navegabilitat del recurs web.

Taula 44. Qualitat usabilitat
Freqüència

Percentatge

Compleix 5 criteris

3

0,3

Compleix 4 criteris

2

0,2

Compleix 3 criteris

46

4,4

Compleix 2 criteris

66

6,3

Compleix 1 criteri

125

12,0

No compleix cap criteri

803

76,8

1.045

100,0

Total

Podem considerar que els criteris relacionats amb la usabilitat del recurs web són els criteris
de qualitat propis d’Internet, mentre que els criteris relacionats amb els continguts, la interacció i les acreditacions poden ser aplicats a diferents mitjans de comunicació. En aquest sentit86 hem comprovat que hi ha un comportament diferencial entre l’existència d’algun criteri
d’usabilitat i els criteris de qualitat de continguts, l’existència de clàusules legals relacionades
amb els processos d’interacció (comunicació i serveis) i l’existència d’acreditacions. És a dir
aquells recursos que compleixen algun criteri d’usabilitat posseeixen també un nombre més
gran de criteris relacionats amb els continguts de salut, amb l’existència de clàusules legals i
les Acreditacions. Per tant, aquells agents que es preocupen pels aspectes de qualitat associada directament a Internet (usabilitat), també el fan per a la resta de criteris.

Hem comprovat també l’existència d’un comportament diferencial87 entre els agents a l’hora
d’abordar els criteris de qualitat enumerats anteriorment. Pel que fa a la usabilitat, com a
criteri de qualitat propi dels recursos webs, de nou són els Professionals els que obtenen

86. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.7.
87. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.8.
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un percentatge més elevat (30,2%) respecte a la resta d’Agents. No obstant això, l’únic
agent que té un percentatge major de compliment d’algun criteri és el Govern i les administracions públiques, mentre que el percentatge de no compliment de la resta és majoritari.

El criteri relacionat amb l’existència d’alguna acreditació també té un comportament diferencial significatiu entre els professionals i la resta d’agents.88 A més de les consideracions
relacionades amb el fet que són ells, en la majoria dels casos, els que impulsen aquestes
Acreditacions, podem interpretar aquesta diferència en el mateix sentit que ho fèiem amb
els criteris de qualitat relacionats amb els continguts. Aquestes acreditacions reflecteixen la
preocupació dels professionals per oferir als usuaris uns recursos web de qualitat que els
permetin augmentar el seu grau d’autonomia en les qüestions relatives a la seva salut.

Per últim, el criteri relacionat amb la finalitat del recurs web, destaquem que són els usuaris
els que el compleixen en un major percentatge (38,1%), enfront de la resta d’agents, i són els
usuaris els únics on el percentatge d’afirmatius (59,3%) supera els negatius.89

3.3.9. Continguts, interacció, qualitat i concentració dels recursos web
Aquesta aproximació a tots els criteris i a les dades obtingudes en el nostre estudi ens permet acostar-nos de nou a la hipòtesi d’investigació plantejada. Hi ha una associació significativa entre existència de continguts i serveis.90 Observem que el percentatge d’URL que
posseeixen continguts relacionats directament amb temes de salut és 66,4% per a aquells
URL que no posseeixen aplicacions de serveis, un 22,6% per a aquelles que posseeixen
una sola aplicació de serveis i menor que el 6% per a aquelles que posseeixen 2 o 3
aplicacions de serveis.
Hem comprovat91 també que hi ha una associació significativa entre existència de continguts i comunicació, que obté uns resultats semblants als anteriors: el percentatge d’URL
amb continguts és major en aquells recursos que tenen menys aplicacions relacionades
amb la comunicació, i per tant tenen un menor nivell d’interacció.
Podem concloure que la presència a la Xarxa està basada en continguts i que la presència
d’aquests recursos està inversament relacionada tant amb les aplicacions de comunicació
com amb les aplicacions de serveis. L’oferta està especialitzada en els continguts i no a

88. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.9.
89. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.10.
90. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.11.
91. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.12.
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prestar serveis ni facilitar processos de comunicació entre els usuaris d’Internet. Això implica que el grau d’interacció que es produeix a Internet és baix.

Un cop hem contrastat que la presència a la Xarxa està basada en els continguts, n’hem
analitzat la qualitat en relació amb l’explicitació dels objectius que fan els agents a la Xarxa,
és a dir el perquè estan presents a Internet. Els resultats d’aquesta correlació ens mostren
que hi ha una associació92 entre ambdues variables. Així, el 58,8% dels URL que sí que fan
explícits els seus objectius i/o finalitat compleixen dos (17,0%) o tres (41,8%) dels criteris
de qualitat del contingut esmentats anteriorment, enfront del 41,2% que compleixen un o
cap dels esmentats criteris.

No obstant això, l’existència dels objectius i/o finalitat i l’existència d’alguna acreditació són
variables independents. Això és explicat, ja que entre els criteris per a aconseguir aquestes
acreditacions no es recull, en tots, la necessitat que aparegui explícita l’existència dels objectius i/o finalitat de l’agent o del lloc web.

Podem concloure que aquells URL que posseeixen continguts i els agents dels quals expliciten els seus objectius i/o finalitats a través dels seus URL estan més “compromesos” amb
la qualitat dels continguts oferts; per tant, la qualitat dels continguts va també associada als
interessos dels agents. Aquesta observació es basa en l’anàlisi feta sobre la preocupació
dels agents i organitzacions del sistema sanitari per la qualitat.

Per últim, hem volgut relacionar la qualitat i la interacció dels recursos amb la seva presència a la Xarxa, és a dir contrastar si una major qualitat i interacció estan associades amb
una major concentració de l’oferta de recursos.

Si prenem els 1.045 casos actius analitzats podem observar que, en la nostra mostra, la
mitjana de la freqüència dels URL per domini és de 25. A partir d’aquesta dada hem generat
una nova variable dicotòmica (Media_URL_dominio) que observa si l’URL analitzat pertany
o no pertany a un domini que posseeix més URL que la mitjana:

Taula 45. Mitjana_URL_domini
Freqüència

Percentatge

Major que la mitjana

318

30,4

Menor que la mitjana

727

69,6

1.045

100,0

Total

92. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.13.
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Aquesta variable ens ofereix una aproximació a la concentració dels recursos webs. Aquells
dominis que tinguin un nombre major que la mitjana d’URL tindran un nivell de concentració
més elevat.

Hem observat que el nivell de concentració dels recursos té una relació significativa amb el
nombre d’aplicacions de serveis93. Un 72,5% dels URL amb 3 aplicacions pertanyen a dominis que estan per sobre de la mitjana quant a URL analitzats, enfront d’un 27,5% la mitjana del qual és menor.

Aquesta mateixa relació també s’estableix amb la variable que agrupa les aplicacions de
comunicació, un 79,5% dels URL que posseeixen 4 o 5 aplicacions, es troben en dominis
el nivell de concentració dels quals és major, enfront d’un 20,5% que estan per sota de la
mitjana, per al mateix nombre d’aplicacions. És a dir, una major presència a la Xarxa, a través de la concentració de recursos per domini, va associada a un nombre més gran d’aplicacions i serveis.

Existeix també una relació significativa entre el nivell de concentració dels recursos i la qualitat.94 Aquesta relació ens ofereix resultats en el sentit invers als mostrats anteriorment. Els
percentatges dels criteris de qualitat relacionats amb les acreditacions i els processos
d’interacció, són majors en aquells URL que pertanyen a dominis amb menor concentració
de recursos.

Per tant, podem concloure que aquells dominis amb majors nivells d’interacció (comunicació i serveis) tenen una major presència a la Xarxa; no obstant això, els majors nivells de
qualitat (referits a l’existència de clàusules que garanteixin la privadesa, confidencialitat o
altres qüestions legals) es troben en aquells URL que pertanyen a dominis amb una menor
concentració de recursos.

L’oferta de recursos a la Xarxa està més concentrada en aquells dominis que ofereixen aplicacions de comunicació i serveis, és a dir en aquells URL amb una major oferta, prioritzant
la quantitat sobre la qualitat. Això es basa en els resultats de l’enquesta en línia, on l’oferta
valora positivament la capacitat de la demanda per a rebre nous serveis a través d’Internet
relacionats amb la salut. No obstant això, no podem oblidar que els resultats de l’enquesta
també destaquen que les qüestions relacionades amb la privadesa, confidencialitat i confiança, aspectes relacionats amb la qualitat de la interacció, són les principals preocupacions

93. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.14.
94. Annex capítol 3. Estadístic.2.1.15.
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de la demanda. Per tant, el creixement de l’oferta de serveis ha de venir acompanyat d’un
augment de la qualitat.

3.3.10. Conclusions

La presència a Internet del sistema sanitari català està liderada pels professionals relacionats amb el sector sanitari que ofereixen majoritàriament diferents informacions i continguts
sobre salut i poques aplicacions relacionades amb processos de comunicació i/o serveis.
No obstant això, la finalitat d’aquesta presència, com veurem al resultat de les enquestes
realitzades als professionals sanitaris, en comptades ocasions està relacionada amb els
seus pacients.

Tant els continguts com les aplicacions oferides a través de la Xarxa tenen encara minoritàriament en compte les qüestions relacionades amb la qualitat. Els criteris relacionats amb
l’autoria dels continguts, la fiabilitat de la informació, la garantia de privadesa, la usabilitat
dels recursos…, malgrat ser les principals preocupacions detectades en els usuaris d’Internet, tenen encara un seguiment escàs. No obstant això es detecten algunes iniciatives associades a l’acreditació dels llocs web impulsats pels mateixos professionals.95

La freqüència de l’existència de garanties de privadesa i legalitat dels recursos analitzats
encara és baixa. Això és explicat, d’una banda, per l’escàs desenvolupament d’aplicacions
que comportin transaccions o processos d’interacció complexos, que requeririen aquestes
garanties legals, i, d’altra banda, podria estar relacionat amb l’escassa regulació d’Internet
si aquest no va associat a transaccions que afectin directament a qüestions monetàries
(Lessig, 2001). No obstant això, és el Govern i les administracions públiques, en la seva funció reguladora, els qui tenen més en compte aquests aspectes relacionats amb la qualitat.

L’anàlisi de les dades obtingudes en la nostra investigació ens permet realitzar algunes observacions sobre els usos i pràctiques a Internet dels agents i organitzacions del sistema
sanitari català. La Xarxa es constitueix majoritàriament com un espai de continguts amb escassa presència d’aplicacions de comunicació i serveis; per tant, amb un escàs grau d’interacció. Hi ha una elevada presència tant del correu electrònic com de l’adreça postal i del
telèfon que ens fa pensar que els processos de comunicació i serveis es realitzen presencialment. Internet es configura com un espai d’entrada que desvia els processos de comu-

95. En aquest sentit hem de destacar especialment la tasca del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, tant per la iniciativa de la Web Mèdica Acreditada com per les seves investigacions sobre el tema (Mayer, 2006).
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nicació i serveis cap al mitjà presencial. En aquest sentit l’escassa presència a la Xarxa de
les organitzacions proveïdores de serveis sanitaris i del mateix Govern (en comparació amb
la resta d’agents identificats) sumat a l’escàs nombre d’aplicacions de comunicació i serveis
disponibles no permeten ni l’atenció ni la gestió de les demandes dels usuaris a la Xarxa.

Malgrat la importància que tenen les organitzacions proveïdores de serveis sanitaris dins el
sistema sanitari català, la seva oferta a Internet és encara escassa. Això, d’una banda, dificulta el desenvolupament de les innovacions organitzatives internes que podrien estar associades a la presència i interacció amb la resta d’agents a Internet. D’altra banda, reforça
la hipòtesi dels centres assistencials com a nodes d’una xarxa amb escassa interconnexió
amb els usuaris i amb altres centres a través d’Internet. En aquest sentit també es reprodueix l’organització social tradicional dels centres assistencials com a organitzacions centrades en si mateixes i no en els seus usuaris. Òbviament no podem oblidar les limitacions
econòmiques d’aquestes organitzacions, sobretot les de titularitat pública, que en el cas de
voler ampliar la seva oferta de serveis a Internet, haurien de comptar amb nous recursos
que financessin aquesta activitat.

Si ens referim a l’organització dels agents en el sistema sanitari hem observat que Internet
està reproduint l’organització social d’un sistema sanitari basat en els coneixements dels
Professionals enfront de la resta d’agents. L’aparició i l’ús d’Internet no ha suposat cap canvi substancial en l’organització social dels agents, es manté un model centrat en els professionals donats els seus coneixements.

Les dades obtingudes ens permeten suposar que els usuaris de la Xarxa posseeixen informació sobre temes relacionats amb la salut, ja que és la principal aplicació d’Internet. En el
cas que aquesta informació sigui percebuda com de bona qualitat podria augmentar el coneixement sobre el tema de salut consultat i augmentar el nivell d’autonomia de l’usuari. No
obstant això, aquesta informació també podria provocar per la seva baixa qualitat un augment de la confusió (Eysenbach, 2003), la qual cosa faria disminuir l’autonomia.

A més de la qualitat de la informació, la interacció té un paper clau en els processos d’autonomia. Una major interacció està relacionada amb una major autonomia. L’escassa presència d’aplicacions de comunicació i serveis existents a Internet, així com la seva qualitat,
fan que la interacció entre professionals i usuaris no es pugui produir a la Xarxa.

Suposem que el possible apoderament (entès com la capacitat dels individus per prendre decisions sobre la seva pròpia salut o de la dels seus familiars) que poguessin tenir els usuaris
del sistema a través de l’accés als continguts, queda atenuat per l’absència d’aplicacions que
permetin la interacció a través de la Xarxa amb els proveïdors d’aquests continguts.
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Aquest fet en cap cas suposa que aquesta interacció no es pugui produir presencialment.
En aquest sentit podríem pensar que la demanda, independentment del tipus de necessitat
que sigui, és desviada cap al sistema sanitari presencial, és a dir cap a les organitzacions
o els professionals que presten els serveis de salut. Internet podria constituir-se com a canalitzador de la demanda de serveis presencials.

No obstant això, les dades obtingudes pel que fa a la presència d’aplicacions relacionades
amb la interacció entre els usuaris ens fan pensar que la interacció usuari-usuari sí que
s’està produint.96 Tot això podria tenir un impacte en els aspectes pràctics o afectius de la
consulta de salut més que en el seu diagnòstic o tractament.

Així mateix, l’organització i la interacció dels usuaris d’Internet podrien constituir-se com
a pressió perquè es produís una reacció en l’oferta, és a dir, canvis en l’organització i
gestió dels centres proveïdors de serveis sanitaris. Aquesta possible reacció en l’oferta
de serveis faria necessari que el paper del Govern com a garant del marc de referència
per a totes les actuacions públiques en l’àmbit de la salut també s’estengués a l’àmbit
d’Internet.

L’existència d’aplicacions relacionades amb la comunicació i els serveis i els criteris relacionats amb la qualitat d’aquests processos s’albiren com a factors clau que facilitaran l’accés, la selecció i el contrast dels continguts i serveis disponibles a la Xarxa. Aquests factors
clau tenen un impacte sobre les tradicionals asimetries d’informació pròpies dels sistemes
de salut actuals, sobre els processos d’autonomia dels usuaris i, per últim, sobre la transformació de les organitzacions de models centrats en els professionals cap a models centrats en els usuaris.

96. Encara que com hem vist en l’estudi de les associacions de pacients encara no siguin aquestes entitats els qui necessàriament estiguin liderant el procés.
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3.4. Els usuaris d’Internet: usos relacionats amb la salut

3.4.1. Introducció

Internet ofereix als ciutadans i usuaris del sistema sanitari un espai d’informació sobre salut,
un mitjà de comunicació i una eina per a la provisió de serveis mèdics (Powell, 2003). Actualment hi ha un gran volum d’informació sobre temes relacionats amb la salut i la seva
gestió diària (Kivits, 2004). Tota aquesta informació està disponible a través de nombroses
fonts (ja siguin professionals sanitaris, autoritats públiques, grups de pacients o mitjans de
comunicació) i és accessible mitjançant diferents canals (televisió, ràdio, revistes, consultes
mèdiques, Internet…) (Kivits, 2006). Aquest nou context es caracteritza per la contínua interacció entre diferents mitjans, agents i canals en relació amb els processos d’informació i
comunicació en l’àmbit de la salut (Seale, 2003; Seale, 2005).

En aquest sentit, les dades estadístiques consultades sobre els Estats Units, Europa, Espanya i Catalunya ens mostren que en els últims anys l’ús d’Internet per a qüestions relacionades amb la salut ha anat en augment.

Als Estats Units, els estudis realitzats pel PEW Internet i American Life Project recullen l’increment d’usuaris d’Internet que utilitzen la Xarxa com a font d’informació sobre temes de salut. L’any 2000 el percentatge d’internautes que declaraven buscar informació en línia sobre
salut era del 55% (Fox et al., 2000), aquest percentatge va augmentar fins al 80% el 2002
(Fox, 2002). Des d’aquest any el percentatge s’ha mantingut constant (Fox, 2004; Fox 2006).

Les fonts consultades per a Europa (Spadaro, 2003; Empírica, 2003; eUSER, 2005) ens revelen un menor ús d’Internet per a qüestions de salut per part dels internautes europeus
respecte als nord-americans. No obstant això, es constata un increment d’usuaris d’Internet
que utilitzen la Xarxa per a la cerca d’informació sobre salut. L’any 2002, el 36,3% dels internautes dels països analitzats utilitzaven Internet per buscar informació sobre salut; el
2005 el percentatge va superar el 50%.

L’enquesta sobre Equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars
de l’INEbase97 ens mostra la mateixa tendència ascendent del nombre d’usuaris d’Internet
que utilitzen aquest mitjà per buscar informació sobre salut tant a Catalunya com a
Espanya.

97. http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft25%2Fp450&O=inebase&N=&L=
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Gràfic 4. Usuaris d’Internet a Europa

Font: All internet users; Source for 2002:SIBIS project98

Aquesta mateixa enquesta per a l’any 2005 també aborda qüestions relacionades amb l’ús
d’Internet per a altres serveis de salut. Els percentatges d’usuaris d’Internet que utilitzen la
Xarxa per concertar cites amb metges o personal sanitari, sol·licitar receptes al metge i buscar consells de salut d’un metge són encara minoritaris tant a Catalunya com a Espanya.

Gràfic 5. Evolució d’informació sobre salut a Internet

Font: elaboració pròpia a partir de les dades INEbase: enquesta sobre Equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació
a les llars 2003-2005

98. eUSER population survey 2005.
http://www.euser-eu.org/eUSER_PopulationSurveyStatistics.asp?KeyWordsID=2&CaseID=1826&CaseTitleID=860&MenuID=73
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Gràfic 6. Cerca de serveis sobre salut a Internet

Font: elaboració pròpia a partir de les dades INEbase: enquesta sobre Equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars 2003-2005

No obstant això, l’aparició d’aquests indicadors es pot entendre com un reflex de l’interès
de tots els agents del sistema sanitari per a estendre l’ús d’Internet a altres qüestions, a més
de la cerca d’informació sobre salut a la Xarxa.
Eysenbach planteja que els usuaris, pacients, ciutadans o consumidors, segons la terminologia
que emprem, podrien, teòricament, usar aquestes tecnologies per a accedir a la informació i
controlar la seva pròpia salut, a més d’utilitzar els recursos sanitaris de manera més eficient. Per
tant, l’extensió de les tecnologies de la informació i la comunicació en el sistema sanitari i la concepció dels ciutadans i usuaris del sistema com a “consumidors” són forces sinèrgiques que promouen l’“era de la informació en els sistemes sanitaris” (Eysenbach, 2000). En la mateixa línia,
Jadad destaca que la concepció d’un “bon pacient” està canviant i s’associa a actituds més actives que li permetin participar a la presa de decisions sobre la seva salut. En contrast amb el
passat on un “bon pacient” mantenia una actitud passiva i no plantejava cap qüestió als judicis
o recomanacions del seu metge (Jadad, 2004).
Podem, per tant, concloure que en els sistemes sanitaris s’observa una tendència de participació cada vegada més activa dels ciutadans en les qüestions que afecten la seva salut, que té
com a conseqüència la transformació gradual d’un perfil d’usuaris passius cap a un perfil de pacient informat o de consumidor. També s’observa un augment de la informació disponible sobre
salut en tots els mitjans de comunicació, especialment Internet.
Al costat d’aquestes qüestions, es constata una pressió cada vegada major per a la contenció
de les despeses adscrites a salut i un interès per part dels governs de fer coresponsables de la
seva salut els mateixos ciutadans (Coulter, 2002; Theofanos, 2004). Al mateix temps destaca
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l’interès de les autoritats per introduir les tecnologies de la informació i la comunicació per augmentar els nivells de qualitat assistencial i eficiència del sistema sanitari (Cline, 2001).
Aquest procés comporta el risc d’augmentar la divisòria entre aquells que tenen accés a aquestes noves tecnologies i aquells que n’estan exclosos (Eysenbach, 2000). Pot donar-se la situació que aquelles persones amb més necessitats de salut siguin les que menor capacitat d’accés
i ús facin d’aquest tipus de tecnologies. No obstant això, el concepte de divisòria digital en l’àmbit de la salut (Brodie, 2000) no està només relacionat amb l’accés a un ordinador amb connexió
a Internet. Es tracta d’una qüestió relacionada també amb el context social, educatiu i econòmic
dels usuaris (Wyatt, 2000). L’ús i el context social d’aquest ús tindran influència sobre la configuració final de la tecnologia que s’estigui utilitzant.
En aquest marc Powell (2002) destaca la importància d’identificar qui són els individus consumidors d’informació en línia sobre salut, quines necessitats d’informació tenen i entendre per què i
com busquen informació en línia. A més d’aquestes qüestions, Nettlenton (2005), Kivits (2004,
2006) i Seale (2005) també plantegen la importància de considerar les interaccions dels diferents
mitjans de comunicació, inclòs Internet, en les activitats de la vida diària de les persones.
El propòsit de la nostra investigació és analitzar les pràctiques dels usuaris d’Internet a
Catalunya en relació amb l’ús de les TIC, especialment Internet, per a qüestions relacionades amb la salut.
Per a aconseguir aquest propòsit en primer lloc ens proposem identificar les característiques sociodemogràfiques dels usuaris d’Internet interessats en temes de salut. En segon lloc, analitzarem les pràctiques dels usuaris relacionades amb la cerca d’informació sobre salut en relació
amb les diferents fonts i canals d’informació que utilitzen. En tercer lloc abordarem les pràctiques específiques dels usuaris que realitzen cerques sobre salut a Internet: quins són els temes
de cerca?, quines estratègies de cerca utilitzen?, amb quina freqüència accedeixen a Internet?,
per a qui busquen la informació?, quins avantatges i limitacions troben en aquest nou mitjà? En
quart lloc analitzarem les conseqüències de l’ús d’Internet per als usuaris en relació amb l’augment d’informació disponible sobre salut, amb la relació metge-pacient i finalment amb el seu
estat de salut. Per últim, explorarem l’ús i la percepció dels usuaris dels serveis de salut relacionats amb altres tecnologies de la informació i la comunicació.

3.4.2. Fonts d’informació sobre salut
La principal font d’informació sobre qüestions de salut són els metges, al voltant del 90%
dels enquestats declaren utilitzar aquesta font d’informació sempre o molts cops. La segona
font d’informació més utilitzada és Internet, prop del 75% de les persones que han contestat
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a la nostra enquesta declaren utilitzar aquesta font sempre o molts cops. En tercer lloc es
troben els llibres, però amb un percentatge del 46% per a aquestes mateixes categories.
Taula 46. Amb quina freqüència ha utilitzat les següents fonts d’informació per obtenir
informació i aclarir dubtes sobre qüestions de salut?
Sempre

Molts
cops

Poques
vegades

Rarament

Mai

NS/NC

Total

Metges

50,9%

36,2%

8,9%

3,1%

0,7%

0,2%

100%

Internet

22,6%

51,7%

17,7%

4,2%

2,8%

0,9%

100%

Infermeres

12,3%

30,7%

26,5%

18,4%

11,8%

0,3%

100%

Llibres

10,2%

35,8%

28,4%

18,5%

6,6%

0,5%

100%

Farmacèutics

7,4%

28,6%

33,2%

18,6%

11,7%

0,5%

100%

Familiars
i amics

4,7%

32,9%

33,7%

17,7%

10,5%

0,5%

100%

Revistes

4,7%

19,4%

28,9%

30,0%

16,5%

0,5%

100%

Diaris

2,6%

11,3%

25,9%

36,4%

22,7%

1,1%

100%

Televisió

2,1%

7,1%

26,8%

31,6%

30,0%

2,4%

100%

Ràdio

1,3%

6,9%

21,9%

32,3%

35,2%

2,4%

100%

Les fonts d’informació representades per altres agents clau del sistema sanitari, com són
les infermeres i els farmacèutics, obtenen una freqüència d’ús inferior al 45% per a les categories sempre i molts cops (43% en el cas de les infermeres i 36% en el cas dels farmacèutics). Aquests percentatges reflecteixen el paper secundari d’aquests agents respecte
als metges com a font d’informació malgrat la major accessibilitat que poden tenir per a
l’usuari tant les infermeres, donat el seu contacte directe i molt freqüent amb el pacient dins
els centres sanitaris, com els farmacèutics, donada l’àmplia distribució de les farmàcies pel
territori i la seva accessibilitat.
Els familiars i amics obtenen un percentatge pròxim al 38% en les categories sempre i moltes vegades. Aquesta font se situa per davant dels mitjans de comunicació tradicionals representats per revistes, diaris, televisió i ràdio, que obtenen els percentatges de freqüència
d’ús més baixos. Aquests percentatges suggereixen que els enquestats han substituït els
mitjans de comunicació tradicionals anteriorment esmentats per Internet.
Amb excepció dels metges, les dones utilitzen sempre / molts cops les diferents fonts d’informació més freqüentment que els homes.99 Aquesta tendència ens mostra la dona com a
porta d’entrada de la informació sobre salut en el seu context familiar o social.

99. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.1.
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Taula 47. Amb quina freqüència ha utilitzat les següents fonts d’informació per
obtenir informació i aclarir dubtes sobre qüestions de salut? - sexe
Poques vegades / rarament /
mai

Sempre / molts cops
Home

Dona

Home

Dona

Metges

88,2%

86,1%

11,8%

13,9%

Internet

67,3%

78,9%

32,7%

21,1%

Llibres

33,8%

53,0%

66,2%

47,0%

Infermeres

31,6%

49,4%

68,4%

50,6%

Familiars i amics

29,9%

42,5%

70,1%

57,5%

Farmacèutics

25,9%

41,7%

74,1%

58,3%

Revistes

19,6%

26,9%

80,4%

73,1%

Diaris

6,7%

18,5%

93,3%

81,5%

Televisió

6,2%

11,3%

93,8%

88,7%

Ràdio

5,3%

10,3%

94,7%

89,7%

Per edats, observem una tendència estadística que ens mostra com els metges són la font
més utilitzada segons avança l’edat, mentre que amb Internet la relació és a la inversa: com
més disminueix l’edat dels individus amb més freqüència utilitzen aquesta font. Per tant,
l’edat pot constituir-se com una barrera d’entrada per a l’ús d’Internet com a font d’informació sobre qüestions de salut, fins i tot per als usuaris d’Internet.
Les dades també ens mostren que els mitjans tradicionals impresos (diaris, llibres i revistes)
són utilitzats amb més freqüència per les persones grans, mentre que la televisió i la ràdio
destaquen els més joves.
Taula 48. Amb quina freqüència ha utilitzat les següents fonts d’informació per obtenir
informació i aclarir dubtes sobre qüestions de salut? - edat
Sempre / molts cops

Poques vegades / rarament / mai

Menys de
20 anys

Entre 20
i 39 anys

Entre 40
i 59 anys

60 o més
anys

Menys de
20 anys

Entre 20
i 39 anys

Entre 40
i 59 anys

Metges

77,8%

82,7%

90,3%

100,0%

22,2%

17,3%

9,7%

Infermeres

44,4%

47.0%

40,8%

18,2%

55,6%

53,0%

59,2%

81,8%

Farmacèutics

44,4%

43,3%

28,3%

35,7%

55,6%

56,7%

71,7%

64,3%

Diaris

11,1%

14,7%

12,6%

28,6%

88,9%

85,3%

87,4%

71,4%

Revistes

11,1%

21,2%

26,9%

33,3%

88,9%

78,8%

73,1%

66,7%

Llibres

22,2%

41,4%

50,8%

64,3%

77,8%

58,6%

49,2%

35,7%

Internet

100%

72,2%

77,8%

63,2%

27,8%

22,2%

36,8%

Televisió

22,2%

10,2%

6,9%

23,1%

77,8%

89,9%

93,1%

76,9%

Ràdio

11,1%

8,7%

8,6%

88,9%

91,3%

91,4%

100,0%

Familiars i amics

55,6%

48,4%

26,5%

44,4%

51,6%

73,5%

69,2%

30,8%
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Haver treballat en l’àmbit de la salut pot ser una condició que determini la freqüència d’ús
de les fonts d’informació. Aquells individus que hagin treballat en aquest sector podrien tenir
una major facilitat a l’accés a les fonts d’informació més relacionades amb l’àmbit sanitari,
la qual cosa condicionarà la freqüència d’ús d’un altre tipus de fonts d’informació.

Taula 49. Amb quina freqüència ha utilitzat les següents fonts d’informació per
obtenir informació i aclarir dubtes sobre qüestions de salut? / Treballa en l’àmbit
sanitari
Sempre / molts cops
Sí

Poques vegades / rarament / mai

No

Sí

No

Metges

88,8%

85,3%

11,2%

14,7%

Internet

76,8%

73,5%

23,2%

26,5%

Llibres

57,1%

36,5%

42,9%

63,5%

Infermeres

49,5%

37,4%

50,2%

62,6%

Familiars i amics

31,5%

43,3%

68,5%

56,7%

Revistes

30,4%

18,6%

69,6%

81,4%

Farmacèutics

29,6%

41,7%

70,4%

58,3%

Diaris

14,2%

14,1%

85,8%

85,9%

Ràdio

8,2%

8,7%

91,8%

91,3%

Televisió

7,6%

10,9%

92,4%

89,1%

Ni per a les fonts d’informació més utilitzades, metges i Internet, ni per a les menys utilitzades, diaris, ràdio i televisió, hi ha diferències significatives entre la freqüència d’ús i l’àmbit
laboral dels individus. No obstant això, observem un comportament diferencial en el cas
d’infermeres, farmacèutics, llibres, revistes i familiars i amics.100

Els individus que han treballat en l’àmbit sanitari utilitzen amb major freqüència les Infermeres, llibres i revistes com a fonts d’informació sobre salut que els individus que no pertanyen
a aquest àmbit laboral. En canvi, en el cas dels farmacèutics i els familiars i amics la tendència és inversa, la major freqüència d’ús d’aquestes fonts és per als individus que no han
treballat en l’àmbit sanitari.

Aquestes dades corroboren la hipòtesi que relaciona freqüència d’ús de les fonts d’informació i l’accessibilitat a aquestes, tenint en compte que els metges són la principal font d’informació amb independència de l’accessibilitat, que l’accés a Internet és majoritari entre els

100. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.2.
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individus que han contestat la nostra enquesta i, per últim, que els mitjans de comunicació
tradicionals de masses són poc utilitzats com a fonts d’informació sobre salut.

La tendència estadística ens mostra que no hi ha grans diferències entre la freqüència d’ús
de la majoria de les fonts d’informació analitzades i el nivell educatiu dels individus. No obstant això, hi ha un comportament diferencial dels individus respecte al seu nivell de formació
i la freqüència d’ús d’Internet i dels farmacèutics101 com a fonts d’informació.

Taula 50. Amb quina freqüència ha utilitzat les següents fonts d’informació per a
obtenir informació i aclarir dubtes sobre qüestions de salut? / nivell de formació
Sempre / molts cops

Poques vegades / rarament / mai

Estudis
universitaris

FP/
secundària

Primària/
altres

Estudis
universitaris

FP/
secundària

Primària/
altres

Metges

86,8%

87,4%

86,7%

13,2%

12,6%

13,3%

Infermeres

43,8%

43,3%

37,0%

56,2%

56,7%

63,0%

Farmacèutics

33,1%

38,9%

53,6%

66,9%

61,1%

46,4%

Diaris

14,6%

13,6%

12,0%

85,4%

86,4%

88,0%

Revistes

25,6%

23,8%

11,5%

74,4%

76,2%

88,5%

Llibres

47,9%

42,6%

44,4%

52,1%

57,4%

55,6%

Internet

71,6%

83,3%

74,2%

28,4%

16,7%

25,8%

Televisió

7,1%

12,4%

18,5%

92,9%

87,6%

81,5%

Ràdio

7,1%

10,7%

12,5%

92,9%

89,3%

87,5%

40,1%

33,3%

34,5%

59,9%

66,7%

65,5%

Familiars
i amics

En el cas d’Internet, les diferències percentuals per a cadascuna de les categories de nivell d’estudi ens mostren que les persones que no tenen formació universitària són els qui utilitzen més
freqüentment Internet. La formació dels individus no es constitueix com a barrera d’accés a Internet. En aquest cas la divisòria digital relacionada amb el nivell educatiu de les persones no
estarà associada amb l’accés a la informació, sinó amb l’ús que es faci d’aquesta informació.

En el cas dels Farmacèutics també són les categories no universitàries les que mostren un
percentatge major d’individus que utilitzen més freqüentment aquesta font. Aquestes dades
destaquen el paper educatiu que poden tenir els farmacèutics entre les persones amb menor nivell de formació.

101. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.3.
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3.4.3. Confiança en les fonts d’informació sobre salut

Els agents del sistema sanitari obtenen els nivells de confiança més elevats com a fonts
d’informació. Més del 95% dels enquestats confien o confien molt en els metges com a font
d’informació. Per a aquestes mateixes categories de confiança, les infermeres obtenen un
82,2% i els farmacèutics un 72,3%.

Taula 51. En quina mesura confia en les següents fonts d’informació?
Hi confio
molt

Hi
confio

Hi confio
poc

No hi confio
gens

NS/NC

Total

Metges

51,7%

45,0%

2,8%

0,2%

0,3%

100%

Infermeres

24,7%

57,5%

13,3%

2,7%

1,7%

100%

Farmacèutics

16,0%

56,3%

21,1%

4,9%

1,7%

100%

Llibres

14,0%

56,9%

20,0%

5,2%

3,9%

100%

Internet

9,0%

58,0%

27,1%

5,0%

0,9%

100%

Familiars i amics

4,4%

36,3%

45,9%

11,6%

1,7%

100%

Revistes

3,2%

26,1%

46,5%

19,9%

4,2%

100%

Ràdio

1,5%

21,0%

45,7%

26,5%

5,3%

100%

Diaris

0,5%

18,9%

50,9%

25,9%

3,8%

100%

Televisió

0,5%

18,9%

44,2%

32,8%

3,5%

100%

Després d’aquests agents, se situen els llibres (70,9% hi confio molt - hi confio) i Internet
(67% hi confio molt - hi confio). La resta de fonts d’informació (familiars i amics, revistes,
ràdio, diaris i televisió) destaquen per l’escàs nivell de confiança.
Un 57,5% dels usuaris d’Internet que han contestat la nostra enquesta declaren que confien
poc o res en els familiars i amics com a font d’informació per a temes relacionats amb la
salut. Aquest percentatge augmenta fins al 66,4% en el cas de les revistes. Per últim, el
75% dels enquestats declaren la seva escassa confiança (poc o gens) en els mitjans de comunicació de masses tradicionals: ràdio, diaris i televisió.
Destaquem que el nivell de confiança a Internet es col·loca per sobre de familiars i amics i
dels mitjans de comunicació de masses tradicionals (televisió, ràdio i diaris).
La tendència estadística ens mostra d’una banda que la freqüència d’ús i la confiança estan relacionades positivament102 i que els usuaris es comporten de la mateixa manera amb Internet

102. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.4.
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que amb la resta de fonts d’informació. Les variables relacionades amb el sexe, l’edat, el nivell
d’estudis o l’àmbit professional no afecten la confiança en els diferents mitjans de comunicació.
D’altra banda, hem comprovat, a través de diverses regressions múltiples, que l’ús d’Internet només es modifica per la confiança que els usuaris tenen en aquest nou mitjà.103

3.4.4. Internet com a font d’informació sobre salut

Les dades obtingudes en la nostra enquesta sobre les diferents fonts d’informació analitzades
situen Internet com la segona font d’informació més utilitzada i amb uns nivells de confiança elevats i molt superiors als mitjans de comunicació de masses tradicionals. Observem també que
Internet es comporta igual que la resta de fonts d’informació respecte al sexe dels individus o a
l’àmbit laboral, en canvi presenta diferències respecte a l’edat (augmenta la seva freqüència
d’ús segons disminueix l’edat) i respecte al nivell d’estudis (aquells individus que no tenen formació universitària utilitzen més aquest mitjà que aquells amb una titulació universitària).

Si abordem els usos específics d’Internet com a font d’informació, les nostres dades ens
mostren que un 25% dels individus que han contestat la nostra enquesta declaren utilitzar
Internet per a obtenir informació sobre salut més d’un cop a la setmana, el percentatge augmenta fins al 45% dels individus en el cas de menys d’un cop al mes.

Taula 52. Freqüència d’ús d’Internet per a obtenir informació sobre salut
Freqüència
Diàriament

Percentatge

32

7,5

Més de 15 hores a la setmana

6

1,4

Entre 6 i 15 hores a la setmana

5

1,2

Entre 1 i 5 hores a la setmana

11

2,6

Almenys un cop a la setmana

53

12,2

Almenys un cop al mes

193

45,0

No la utilitzo mai o gairebé mai

129

30,1

Total

429

100,0

103. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.5. Existeix una relació directament proporcional que explica un 27% de la seva variància.
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Hi ha una relació significativa entre la freqüència d’ús d’Internet per a obtenir informació sobre salut i l’àmbit laboral.104 Aquesta relació significativa ens mostra, d’una banda, que dels
individus que consulten diàriament qüestions de salut a Internet aproximadament el 80%
són professionals de la salut. I d’altra banda, que aproximadament un 60% d’aquells que
consulten setmanalment són professionals de la salut. No obstant això, aquesta tendència
s’inverteix en el cas d’aquells que consulten la informació mensualment, gairebé mai o mai,
dels que al voltant del 60% no són professionals de la salut. Per tant, l’accessibilitat a les
fonts d’informació condiciona la freqüència d’ús d’Internet.

Diversos resultats de l’enquesta ens allunyen de concepcions alarmistes sobre la generació
d’un perfil d’internauta obsessionat pels temes de salut (“cibercondríac”). En primer lloc, els
percentatges de freqüència d’ús d’Internet de les persones que han contestat a la nostra
enquesta. En segon lloc, l’elevat percentatge d’individus que pertanyen a l’àmbit laboral sanitari entre aquells que fan un ús diari i setmanal d’Internet per a qüestions relacionades
amb la salut. Finalment, prop del 70% dels individus que afirmen utilitzar sempre o molts
cops Internet com a font per a obtenir informació sobre salut, declaren utilitzar aquest mitjà
mensualment, gairebé mai o mai.105

La majoria de les persones que utilitzen Internet per obtenir informació sobre salut el fan
per a elles mateixes (81,5%) o per al seu entorn més pròxim –familiars i amics– (65,1%).

Taula 53. Quan utilitza Internet, obté informació sobre salut
Per a si mateix

81,5%

Per a algun familiar o amic pròxim

65,1%

Per a persones del seu treball

13,9%

Per a persones que no coneix, però que li ho han demanat els seus amics
o coneguts

7,9%

Hi ha diferències significatives entre els homes i les dones només en el cas d’obtenir informació per a algun familiar o amic pròxim.106 D’aquells individus que declaren obtenir informació sobre salut a Internet per a algun familiar o amic pròxim, aproximadament el 70% són
dones i el 30% homes. Això corrobora la hipòtesi que les dones es constitueixen com a font
d’entrada de la informació sobre salut d’Internet en la família o al cercle més pròxim.

104. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.6.
105. Hi ha una relació significativa entre la freqüència d’ús d’Internet per obtenir informació sobre salut i la freqüència d’utilització d’Internet com a font d’informació per a obtenir informació sobre salut (annex capítol 3. Estadístic.2.2.7.). No obstant això, no hem detectat cap comportament significatiu amb el sexe, el lloc de residència, el nivell d’estudis o l’edat.
106. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.8.
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a) Avantatges, limitacions i estratègies de cerca a Internet
Aproximadament el 60% dels enquestats troben molts o bastants avantatges en el fet d’acudir a Internet com a font d’informació sobre salut.107
Taula 54. Agrupació de raons per a accedir a Internet. Índex d’avantatges agrupats
Freqüència

Percentatge

Molts avantatges

117

28,4

Bastants avantatges

138

33,5

Pocs avantatges

72

17,5

Molt pocs avantatges

85

20,6

412

100,0

Total

La principal raó o avantatge, assenyalada per un 80% dels individus, és el ràpid accés que
es pot tenir a la informació. Al voltant d’un 50% dels enquestats destaquen la quantitat d’informació disponible i la facilitat per buscar i trobar l’esmentada informació.

Taula 55. Per quina raó busca la informació a Internet? (seleccioni les que consideri
oportunes)
L’accés a la informació és ràpid

79,4%

La informació és fàcil de buscar i trobar

50,7%

Hi ha molta informació disponible

46,4%

La informació és gratuïta

36,9%

La cerca és privada i confidencial

34,7%

Tinc necessitat d’acudir a diverses fonts d’informació

16,3%

Altres

6,8%

Aproximadament un terç dels enquestats declaren que utilitzen Internet per a temes relacionats amb la salut, ja que la informació és gratuïta i a més les cerques són privades i confidencials. Per últim, un 16,6% declaren la necessitat d’acudir a diverses fonts d’informació
com a raó per a utilitzar Internet.
L’ús de cercadors és la principal estratègia utilitzada pels enquestats per a accedir a la informació a Internet. El 90% dels enquestats declaren utilitzar aquesta eina per a obtenir la informació.

107. No hi ha diferències significatives entre el nombre de raons per accedir a Internet i les variables sociodemogràfiques
edat, sexe, nivell d’estudis, treballa en l’àmbit sanitari ni lloc de residència.
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En aquest sentit, hem de tenir en compte com funcionen aquestes eines davant de les cerques introduïdes pels usuaris; quins criteris de selecció (publicitat, rellevància del contingut
per les paraules clau seleccionades, nombre de visites d’altres usuaris, etc.) segueixen a
l’hora de seleccionar els recursos; quins resultats mostren a la primera pàgina i per què; quines són les estratègies que utilitzen els creadors de continguts perquè les seves pàgines
siguin accessibles a aquests cercadors, etc.
Aquestes qüestions posen en relleu la creixent importància de conèixer el funcionament de
les eines que utilitzem a Internet. No hem d’oblidar que els cercadors són artefactes tecnològics amb implicacions polítiques i econòmiques (Introna, 2000) cada vegada més importants, donat el rellevant paper que juguen actualment a la Xarxa.
Les dades obtingudes també ens mostren una incipient integració d’Internet amb la resta de
fonts d’informació: prop d’un 30% dels individus visiten llocs recomanats en articles, mentre
que prop d’un 20% accedeixen a llocs d’Internet recomanats per algú. Per últim, només un
5,8% dels enquestats naveguen per enllaços d’altres llocs o per publicitat d’Internet per obtenir la informació. Aquest escàs percentatge ens ofereix un clar indicador de la percepció negativa que tenen els enquestats de la publicitat en relació amb els temes de salut a Internet.
Els individus han seleccionat menys limitacions que avantatges per a utilitzar Internet,108
prop del 50% dels individus assenyala que té poques limitacions a l’hora d’accedir a Internet
com a font d’informació.
Taula 56. Agrupació de limitacions en accedir a Internet. Índex agrupat de limitacions
Freqüència
Moltes limitacions

Percentatge
50

12,1

Bastants limitacions

139

33,6

Poques limitacions

201

48,5

24

5,8

414

100,0

Cap limitació
Total

La principal limitació a l’hora de realitzar cerques d’informació mèdica o de salut a Internet està
relacionada amb la poca disponibilitat de llocs de caràcter institucional sobre salut. Aquestes dades estan en la línia dels resultats obtinguts en l’anàlisi de la presència a la Xarxa del sistema
sanitari que hem realitzat. No són ni les organitzacions proveïdores de serveis sanitaris, ni les

108. Tampoc no trobem diferències significatives entre les limitacions en accedir a Internet i les variables sociodemogràfiques: edat, sexe, àmbit de treball, lloc de residència i nivell d’estudis.
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institucions públiques les que més destaquen per la seva presència a la Xarxa. Aquesta limitació, a més d’estar relacionada amb l’existència de continguts sobre salut en llocs institucionals109 també està relacionada amb el posicionament d’aquests continguts en els cercadors i
amb el tipus d’iniciatives que estan portant a terme aquestes institucions perquè els seus
continguts apareguin en els primers llocs davant de les cerques dels usuaris d’Internet.
Taula 57. Quan utilitza Internet per a realitzar cerques d’informació mèdica o salut,
quins són els aspectes que limiten més el seu ús? (seleccioni les que consideri
oportunes)
Pocs llocs de caràcter institucional sobre salut

42,8%

Poca disponibilitat de llocs de salut en català

27,8%

Falta de confiança en la informació disponible a Internet

26,4%

Falta de coneixements sobre com buscar informació sobre salut

26,0%

Poca disponibilitat de llocs de salut en castellà

14,7%

Un altre

6,7%

Dificultats d’accés (per no tenir accés a Internet des de casa o des d’un altre lloc)

5,0%

El segon bloc de limitacions està relacionat amb l’idioma, concretament amb la poca disponibilitat de pàgines en català (27,8%) o castellà (14,7%), amb la confiança en la informació
(26,4%) i amb els coneixements sobre com buscar a Internet (26%).

A part de la preocupació que els professionals sanitaris i els usuaris puguin tenir per la qualitat dels continguts i, per tant, en la confiança de la informació de salut a Internet, hi ha preocupacions associades amb aspectes que tenen a veure amb el context de l’individu
(idioma) i l’experiència que tingui en l’ús d’eines d’Internet (alfabetització digital). Aquestes
qüestions reflecteixen la dificultat d’abordar el tema de la qualitat de la informació de salut
a Internet i posen de manifest que la qualitat dels continguts estarà també relacionada amb
el context d’ús d’aquesta informació.

b) Temes de cerca a Internet

Més del 50% dels enquestats han consultat a Internet qüestions relacionades amb tractaments i/ medicaments receptats i amb el Departament de Salut. Observant els percentatges
dels temes consultats pels enquestats destaquem, en primer lloc, que les persones acudeixen

109. Aquestes dades són coherents amb l’anàlisi de la presència a la xarxa del sistema sanitari català.
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a Internet amb qüestions relatives a la salut que l’afecten directament, ja sigui per a ell mateix o per a altres (tractament i/o medicaments receptats).

Taula 58. Ha consultat alguns d’aquests afers a Internet? (assenyali els que consideri
oportuns)
Tractaments i/o medicaments receptats

60,4%

Departament de Salut

59,4%

Hospitals

40,6%

Metges

28,9%

Tractaments i/o medicaments experimentals o alternatius

28,4%

Assegurances mèdiques

26,3%

Productes mèdics o de salut (ulleres, aparells auditius, crosses, pròtesis, etc.)

22,4%

Residències o llars de la 3a edat

14,3%

Altres

12,9%

En segon lloc, consulten els referents institucionals (Departament de Salut) i els principals
agents del sistema sanitari (hospitals i metges). No obstant això, hem de destacar que els
tractaments i/o medicaments experimentals o alternatius se situen amb un percentatge molt
semblant al d’hospitals i metges. Aquesta dada és un reflex de la importància que estan adquirint aquests temes per als ciutadans en el context dels sistemes sanitaris actuals.

En tercer lloc, se situen un conjunt d’afers relacionats amb productes o serveis de salut com
són les assegurances mèdiques (26,3%), els productes mèdics o de salut (22,4%) i les residències o llars de la tercera edat (14,3%).

Podem interpretar els percentatges de les freqüències obtingudes en els ítems anteriors com
un ordre de consulta que ens mostra una tendència a l’hora d’abordar un problema de salut a
Internet: es comença per les institucions o agents que tradicionalment representen el sistema
sanitari i es finalitza buscant informació sobre productes o serveis de salut que complementin o
substitueixin la informació obtinguda de les fonts tradicionals. Internet no suposa un canvi en la
conducta dels agents sobre la seva manera d’actuar davant d’un problema de salut.
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Gràfic 7. Consulta a Internet de qüestions mèdiques - sexe

Per edats observem que tant les persones de menys de 20 anys com les més grans de 60
anys són les que amb menys freqüència consulten Internet. En canvi, els percentatges obtinguts per als intervals de 20-39 anys i de 40-59 anys són semblants.

Gràfic 8. Consulta a Internet de qüestions mèdiques - edat
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Si abordem l’àmbit de treball dels individus que han contestat la nostra enquesta observem diferències significatives que ens mostren que aquells individus que no pertanyen al
sector sanitari consulten amb més freqüència residències de la tercera edat i assegurances mèdiques.

No obstant això, aquells individus que treballen en l’àmbit sanitari consulten amb més freqüència temes relacionats amb els hospitals i amb el Departament de Salut. Aquestes dades, juntament amb l’anàlisi de llocs web realitzada, ens permeten intuir que els continguts
de la Xarxa relacionats tant amb el Departament de Salut com amb els hospitals potser estiguin més enfocats cap als professionals que cap al públic o pacients en general. Aquesta
tendència està en contradicció amb el discurs actual que situa el pacient al centre del sistema.

Gràfic 9. Consulta a Internet de qüestions mèdiques - activitat professional

Per nivells d’estudis, observem que ens assenyala que els individus amb estudis universitaris consulten amb més freqüència totes les qüestions mèdiques o de salut que apareixen
en la nostra enquesta.110

110. Només en el cas dels afers relacionats amb tractaments i/o medicaments receptats, aquesta diferència és significativa.
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Gràfic 10. Consulta a Internet de qüestions mèdiques - nivell d’estudis

Les respostes obtingudes en la nostra enquesta també destaquen l’interès dels individus
per les qüestions mèdiques o de salut relacionades amb el seu estil de vida. Prop de la meitat dels individus declaren haver consultat qüestions relatives tant a la nutrició i a problemes
alimentaris (45,5%) com al seu estat de forma i exercici físic (43,9%).

Taula 59. Ha consultat Internet per buscar informació sobre algunes d’aquestes
qüestions mèdiques o de salut? (assenyali les que consideri oportunes)
Nutrició i problemes alimentaris (ex.: obesitat, anorèxia, bulímia, etc.)

45,5

Estat de forma i exercici físic

43,9

Mètodes anticonceptius (ex.: píndola, preservatius, DIU, etc.)

20,2

Activitat sexual

20

Consum de drogues, alcoholisme o altres toxicodependències

19,8

Bellesa i/o benestar (ex.: cirurgia plàstica, implants de silicona, productes de bellesa, etc.)

19,1

Fertilitat i/o embaràs

17,5

Malalties de transmissió sexual

12,6

Planificació familiar

9,4

Píndola del dia després i/o interrupció voluntària de l’embaràs

8,3

Al voltant d’un 20% dels individus declaren buscar informació sobre afers relacionats amb
mètodes anticonceptius, activitat sexual, consum de drogues o altres toxicodependències i
bellesa i/o benestar.
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Hi ha un comportament diferencial entre homes i dones en el cas de les consultes relacionades amb l’activitat sexual i les malalties de transmissió sexual. Tot i això, en ambdós casos els percentatges d’homes i dones que consulten aquests temes són molt
semblants.

També hi ha un comportament diferencial en el cas dels afers relacionats amb la bellesa
i/o el benestar, la fertilitat i/o embaràs i la nutrició i/o els problemes alimentaris. En aquesta
ocasió el percentatge de dones és més elevat que el d’homes.111

Gràfic 11. Consulta Internet per... - sexe

Respecte a l’edat, observem que les persones de menys de 39 anys són les més interessades en les qüestions relacionades amb la sexualitat. Mentre que en el cas de les
qüestions relacionades amb la nutrició i l’estat de forma els percentatges són molt semblants per a la franja d’edat dels 20 als 59 anys. Hem de destacar també que menys
d’un 2% de les persones de menys de 20 anys i més grans de 60 anys declaren consultar aquest tipus d’afers.

111. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.10.
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Gràfic 12. Consulta Internet per... - edat

Per nivell d’estudis observem que de nou són els individus amb un major nivell de formació els
que amb més freqüència assenyalen haver buscat informació sobre tots els afers enumerats.

Gràfic 13. Consulta Internet per... - nivell d’estudis

Les malalties més buscades a Internet són les relacionades amb la depressió o ansietat (un
34,5% dels individus) i el càncer (un 34%). En segon lloc, aproximadament el 25% dels individus declaren haver consultat qüestions mèdiques relacionades amb les al·lèrgies, els
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mals d’esquena, les malalties típiques de la infància i les malalties mentals. En la següent
taula mostrem els percentatges obtinguts en la resta de malalties

Taula 60. Ha consultat Internet per buscar informació sobre algunes d’aquestes
qüestions mèdiques o de salut? (assenyali les que consideri oportunes)
Depressió o ansietat

34,5%

Càncer

34,0%

Al·lèrgies

26,9%

Mals d’esquena

25,1%

Malalties típiques de la infància

23,4%

Malalties mentals

20,7%

Alzheimer

18.6%

Malalties de cor

18,2%

Mal de cap

17,7%

Grip i constipats

16,1%

Insomni

15,9%

Diabetis

15,4%

Menopausa

14,3%

HIV/sida

13,8%

Artritis

12,9%

Asma

12,9%

Osteoporosi

12,6%

Incontinència

5,5%

Malalties de pròstata

4,8%

Andropausa

1,4%

La tendència estadística ens mostra que les dones superen els homes en la consulta per
Internet de totes les malalties,112 fins i tot en aquelles que només sofreixen els homes com
és el cas de les malalties de la pròstata. El gràfic de percentatges ens mostra que només
en el cas del càncer se supera el 10% d’homes que consulten aquest tema. No obstant això,
en més de la meitat de les malalties enumerades en la nostra enquesta, les dones superen
aquest 10%.

112. Hi ha un comportament diferencial en el cas de l’osteoporosi, la incontinència, la menopausa, les malalties de la infància i la depressió i/o ansietat (annex capítol 3. Estadístic.2.2.11).
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Gràfic 14. Consulta a Internet qüestions mèdiques - sexe

En el Pla de salut de Catalunya 2002-2005 editat pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat, es comenta l’enquesta sobre l’autopercepció de l’estat de salut
ESCA de l’any 2002. Una de les qüestions tractades és la dels principals trastorns crònics
que declaren tenir o haver tingut els enquestats. Segons aquesta, els més freqüents són
mal d’esquena, artritis i al·lèrgies. En tots els casos la proporció de dones és una mica major
a la dels homes. Aquestes dades es corresponen bastant amb les malalties que més han
consultat per Internet els nostres enquestats.

D’altra banda, en aquest mateix informe de la Generalitat, apareixen les principals causes de mortalitat entre la població catalana: els tumors i les malalties cardiovasculars.
Aquest fet fa més rellevants els nostres resultats, ja que el càncer és la segona malaltia
més buscada a Internet i les malalties de cor la vuitena. A més si analitzem aquest aspecte per sexe, veiem que la primera causa de mortalitat entre homes és el càncer i
també és el tema més buscat per aquests. En el cas de les dones remarquem que la
quarta causa de mortalitat són els trastorns mentals, que coincideix amb la malaltia que
més consulten a Internet, que és depressió i ansietat (i en menor proporció les malalties
mentals i l’Alzheimer).

Si abordem aquest conjunt de malalties segons les edats dels individus de la nostra enquesta, observem que els percentatges en cada franja d’edat es mantenen en proporcions
semblants. De nou el percentatge d’individus de menys de 20 anys i de més de 60 és minoritari, mentre que les franges d’edat intermèdies obtenen percentatges semblants.
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Gràfic 15. Consulta a Internet qüestions mèdiques - edat

Per últim, els resultats de la nostra enquesta ens mostren que el percentatge més elevat en
totes les malalties consultades correspon als individus amb major nivell d’estudis.

Gràfic 16. Consulta a Internet qüestions mèdiques - nivell d’estudis
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c) Les associacions de pacients com a font d’informació a Internet

Gairebé la meitat dels enquestats han declarat que consulten a Internet llocs relacionats
amb associacions de pacients o grups de suport.

Taula 61. Consulta a Internet llocs relacionats amb associacions de pacients o grups
de suport
Freqüència

Percentatge

Sí

207

47,6

No

221

50,8

7

1,6

435

100,0

NS/NC
Total

Hi ha un comportament diferencial entre aquesta variable amb el sexe, amb l’edat i amb
l’àmbit professional.113 Són les dones les més interessades a consultar llocs a Internet relacionats amb associacions de pacients o grups de suport. Això reforça el seu paper com a
“gestora” de la informació sobre salut en el seu context social, tant en el cas de la cerca
d’informació sobre salut com en el cas de la cerca de suport psicològic que presta aquest
tipus d’entitats.

La rellevància de les associacions de pacients o grups de suport dins el sistema sanitari es
veu reflectida també a Internet. D’aquells individus que desenvolupen la seva activitat en el
sector sanitari, un 55% declaren haver consultat a Internet llocs relacionats amb aquest tipus d’associacions. Aquest percentatge reflecteix la importància que té per als professionals de l’àmbit sanitari el coneixement i el suport que poden prestar aquells que han
experimentat un problema de salut.

El coneixement expert no es troba només en els professionals de sector, sinó que pot trobar-se en les experiències de les persones. En aquest sentit, Internet ofereix un espai d’informació i comunicació que podria afectar l’organització social de les persones amb
interessos o afinitats entorn d’un problema de salut. No obstant això, com hem observat en
l’estudi de les associacions de pacients a Catalunya d’aquest mateix informe, l’ús intensiu
d’Internet encara no està gaire estès entre aquestes associacions.

113. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.12. No hi ha una relació significativa ni amb el nivell de formació, ni el lloc de residència.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

130

Internet, salut i societat

El principal motiu per a la consulta a Internet de llocs relacionats amb associacions de pacients o grups de suport està relacionat amb la necessitat d’informació específica d’un tema, és a dir, amb la cerca d’informació.

Taula 62. Per quin motiu l’ha fet? (seleccioni les que consideri oportunes)
Perquè necessitava informació específica d’un afer

87,7%

Perquè necessitava persones amb un problema semblant

25,1%

Perquè el metge me’l va recomanar

4,4%

Perquè me’l van recomanar per resoldre un problema personal

4,4%

Perquè un professional de la salut no metge me’l va recomanar

3,0%

Aquesta dada reflecteix que a més del coneixement expert i altament especialitzat dels professionals de la salut, els individus també tenen la necessitat d’un tipus d’informació associada amb aspectes quotidians, basats en l’experiència de les persones que estan
relacionades directament com un problema de salut.

En segon lloc destaca la necessitat de persones amb problemes semblants, la qual cosa a
més d’una font d’informació pot ser una font de suport emocional. No obstant això, com hem
observat en l’informe de les associacions de pacients, en la majoria dels casos aquest suport emocional es produeix presencialment en la seu de l’associació i no a través d’Internet.
La presència a Internet de les associacions de pacients catalanes està centrada a oferir informació sobre l’associació i en alguns casos sobre el problema de salut que aborden. En
aquest sentit, la potencialitat de les eines de comunicació a través d’Internet està encara
infrautilitzada.

També hem de destacar que menys d’un 5% dels usuaris d’Internet que han contestat a
la nostra enquesta declaren que acudeixen als llocs web de les entitats de pacients recomanats per terceres persones, ja siguin metges o altres professionals de la salut. Aquesta
dada és coherent amb els resultats obtinguts en els estudis dels professionals sanitaris
que revelen que aquests encara no han incorporat el web com a element informatiu per
als seus pacients.

Els nivells d’utilitat de la informació disponible als llocs web de les associacions són elevats. Més del 90% dels individus que han consultat aquesta font d’informació a Internet
la consideren útil o molt útil. Això indica que els individus valoren molt el coneixement
que han adquirit d’altres persones sobre qüestions relacionades amb un problema de
salut.
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Taula 63. Utilitat d’aquests llocs web
Freqüència
Molt útils

Percentatge

41

20,4

146

72,6

Poc útils

12

6,0

NS/NC

2

1,0

201

100,0

Útils

Total

A més, prop d’un 80% consideren aquests llocs web d’elevada confiança, la qual cosa ens
revela que l’experiència de les persones relacionades amb un problema de salut es considera una font de coneixement amb uns nivells de confiança pròxims als nivells oferts pels
professionals de la salut.

Taula 64. Confiança li donen d’aquests llocs web
Freqüència
D’elevada confiança
De confiança
De reduïda confiança
NS/NC
Total

Percentatge

19

9,3

142

69,2

35

17,1

9

4,4

205

100,0

3.4.5. Conseqüències de la cerca d’informació sobre salut a Internet
Més del 80% dels individus de la nostra enquesta declaren que disposen de més informació
sobre salut que fa dos anys, on destaca un percentatge major de dones que d’homes.114
Aquesta dada corrobora la hipòtesi plantejada sobre l’augment de la informació sobre salut
en els últims anys (Kivits, 2004).
Taula 65. Disposa de més informació sobre temes de salut que fa dos anys
Freqüència

Percentatge

Sí

356

81,8

No

67

15,4

NS/NC

12

2,8

435

100,0

Total

114. De totes les variables sociodemogràfiques (edat, residència, àmbit professional i nivell d’estudis), només hi ha una
relació significativa entre el sexe i la disposició de major informació sobre temes de salut que fa dos anys (annex capítol
3. Estadístic.2.2.13).
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L’aparició d’Internet com a font d’informació sobre salut ha estat clau per a l’augment
d’aquesta informació. Més del 95% dels individus que diuen disposar de més informació declaren que Internet els ha ajudat a obtenir-la.

Taula 66. Internet l’ha ajudat a obtenir més informació
Freqüència
Sí

Percentatge
343

97,1

No

8

2,3

NS/NC

2

0,6

353

100,0

Total

Tant l’augment de la informació com l’ús d’Internet per a accedir a la informació poden tenir
conseqüències sobre la conducta dels individus a l’hora d’abordar un problema de salut. El
43,9% dels individus han assenyalat que després de la cerca d’informació sobre salut a Internet han seguit buscant més consells o informacions. Això constata que Internet és utilitzat com una font més d’informació i revela que els individus són conscients de la necessitat
de gestionar diverses fonts a l’hora d’abordar un problema de salut.
Taula 67. Com a resultat de les cerques d’informació sobre salut, li ha ocorregut
alguna de les següents situacions (assenyali els que consideri oportuns)
Vaig buscar més consells o informacions sobre la qüestió de salut

43,9%

Em vaig quedar més tranquil amb els consells mèdics rebuts

34,5%

Vaig buscar un professional relacionat amb la salut

27,4%

Vaig intentar diagnosticar un problema

12,2%

Em quedo més intranquil amb els consells mèdics que havia rebut

11,0%

Vaig intentar tractar un problema de salut

10,8%

Vaig buscar el suport d’altres persones, sense que fossin professionals de la salut

5,7%

Una altra situació

4,1%

Internet també es fa servir per a contrastar els consells mèdics rebuts. Un 34,5% dels individus es va quedar més tranquil davant dels consells rebuts, mentre que un 11% es van
quedar més intranquils. L’ús d’Internet té conseqüències sobre la informació de què disposa
el pacient i l’actitud que aquest adopta respecte als consells mèdics.
La situació assenyalada en tercer lloc per un 27,4% dels individus fa referència a la cerca
d’un professional relacionat amb la salut. L’ús d’Internet de nou s’emmarca dins l’activitat
quotidiana davant d’un problema de salut, ja que a més de la cerca d’informació també es
busquen professionals relacionats amb el problema de salut que es pretén abordar.
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Un 12,2% dels enquestats intenten diagnosticar-se un problema de salut. Aquest percentatge disminueix fins al 10,8% en el cas d’intentar tractar el problema.115 També, el percentatge d’individus que declaren acudir a altres persones alienes al sector salut després de la
cerca d’informació a la Xarxa és només d’un 5,7%.

Aquestes dades ens mostren la importància que pot tenir la informació disponible a Internet
a l’hora de gestionar la demanda dels serveis sanitaris. Els individus acudeixen a Internet per
buscar referències tant sobre temes com sobre professionals que aborden el seu problema.
Per tant, és d’esperar que acabin acudint al sistema sanitari per resoldre el seu problema de
salut, ja que el percentatge d’individus que intenten autodiagnosticar-se, solucionar el seu
problema o buscar persones alienes al sistema sanitari és escàs.

Internet té conseqüències sobre la informació que disposen els usuaris, no obstant això en
l’ús i gestió d’aquesta informació els metges segueixen jugant un paper clau. Malgrat que
el percentatge de persones que intenten tractar o diagnosticar un problema de salut està
prop d’un 10%, les dades obtingudes estan allunyades de visions alarmistes sobre les conseqüències de l’ús d’Internet sobre la salut.

a) Internet i la relació metge-pacient

Aproximadament el 70% dels individus assenyalen que abans de consultar amb el seu metge realitzen cerques a Internet. No obstant això, la periodicitat d’aquest tipus de consultes
és baixa: un 25,2% declaren que el fan alguns cops i un 28,2% rarament.

Taula 68. Abans de consultar el seu metge realitza cerques
a Internet
Freqüència

Percentatge

Sempre

23

5,3

Molts cops

52

12,0

Alguns cops

109

25,2

Rarament

122

28,2

Mai

120

27,7

7

1,6

433

100,0

NS/NC
Total

115. No hi ha diferències significatives entre aquestes variables i l’àmbit professional. No obstant això, són els professionals sanitaris els que en menor percentatge intenten diagnosticar o tractar el problema de salut.
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Les nostres dades ens mostren que el percentatge d’enquestats que realitzen cerques després de la consulta augmenta fins al 86%. A més un 25,5% declaren que realitzen aquesta
activitat molts cops i un 36% alguns cops.

Taula 69. Després de consultar el seu metge realitza cerques a Internet
Freqüència
Sempre

Percentatge
37

8,6

Molts cops

110

25,5

Alguns cops

155

36,0

Rarament

72

16,7

Mai

50

11,6

7

1,6

431

100,0

NS/NC
Total

Això és molt significatiu i pot indicar que o bé augmenta l’interès dels usuaris un cop diagnosticats pel metge, o bé que la comunicació amb el metge no li ha bastat i necessita ampliar els seus coneixements.

En qualsevol cas ambdues dades ens mostren l’interès i l’alt grau de proactivitat dels usuaris d’Internet que han contestat la nostra enquesta per les qüestions que afecten la seva
salut. No obstant això, en la línia de les anàlisis sobre l’ús d’Internet dels professionals sanitaris, observem que prop del 80% dels individus declaren que “mai” han discutit amb el
seu metge sobre les cerques d’informació sobre salut a Internet.116

Taula 70. Ha parlat amb el seu metge sobre les cerques d’informació
sobre salut a Internet
Freqüència
Sempre

Percentatge
1

0,2

Molts cops

11

2,6

Alguns cops

39

9,1

Rarament

30

7,0

334

77,8

14

3,3

429

100,0

Mai
NS/NC
Total

116. No hi ha relació significativa entre aquesta variable i l’edat, sexe, àmbit professional, lloc de residència ni nivell d’estudis.
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Aquest resultat reflecteix que els usuaris, malgrat el seu interès per les qüestions de salut,
no prenen la iniciativa a l’hora de comentar les qüestions mèdiques que han pogut consultar
a Internet. Aquest tipus de conducta no afavorirà que el metge modifiqui la seva relació amb
el pacient com a conseqüència de l’aparició d’Internet i de l’augment de la informació disponible sobre temes de salut.

El principal motiu assenyalat per aquelles persones que han parlat amb el seu metge sobre
les cerques d’informació sobre salut a Internet és la confiança en l’opinió del seu metge.
Aquest motiu ha estat seleccionat pel 40,3% dels individus.

Taula 71. Si la resposta és afirmativa, quin és el principal motiu
Freqüència

Percentatge

Perquè confio en l’opinió del metge

27

40,3

Per discutir amb ell altres informacions addicionals

17

25,4

Per contrastar els meus coneixements

14

20,8

Perquè no confio plenament en les informacions d’Internet

5

7,5

Una altra raó

2

3,0

NS/NC

2

3,0

67

100,0

Total

En segon lloc aquestes persones han assenyalat com a motiu el fet de discutir amb el metge
altres informacions addicionals (25,4%) i el fet de contrastar els seus coneixements
(20,9%). Ambdues raons estan directament relacionades amb la confiança en el coneixement expert del metge, bé sigui perquè Internet ha facilitat l’ampliació dels coneixements
del pacient o bé perquè el pacient vol contrastar els coneixements adquirits a través de la
consulta a Internet.

També és important remarcar que només un 7,5% de les respostes obtingudes destaquen
la desconfiança a Internet com a font d’informació sobre temes de salut. Aquesta dada reforça d’una banda la concepció positiva que tenen els individus d’Internet com a font d’informació i, d’altra banda, la confiança en el seu metge, ja que no acudeixen a ell perquè
desconfiïn de la informació disponible a Internet, sinó per la valoració que fan del seu coneixement expert.

Els resultats de la nostra enquesta ens mostren que tampoc el metge pren la iniciativa a l’hora
d’aconsellar o desaconsellar l’ús d’Internet com a font d’informació mèdica. Un 80% dels individus declaren que mai el seu metge els ha aconsellat o desaconsellat l’ús d’Internet.
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Taula 72. El seu metge li ha aconsellat buscar a Internet informació mèdica
Freqüència
Molts cops

Percentatge
5

1,2

Alguns cops

30

7,0

Rarament

31

7,2

350

81,1

15

3,5

431

100,0

Mai
NS/NC
Total

Taula 73. El seu metge li ha desaconsellat buscar a Internet informació mèdica
Freqüència

Percentatge

Sempre

7

1,6

Molts cops

9

2,2

Alguns cops

27

6,3

Rarament

17

3,9

348

80,7

23

5,3

431

100,0

Mai
NS/NC
Total

Per tant, aquests professionals tampoc porten a la consulta presencial el tema de les cerques d’informació sobre salut a Internet.

El 40% d’aquells individus que assenyalen que el seu metge li ha desaconsellat que realitzi
cerques per Internet declaren que el motiu assenyalat és la poca credibilitat de la informació
disponible a Internet. Aquest motiu està estrictament relacionat amb la percepció que els
metges tenen de la qualitat dels continguts i contrasta amb la confiança que, segons les
nostres dades, tenen els usuaris a Internet com a font d’informació de salut.

Taula 74. En el cas que el seu metge li hagi desaconsellat que realitzi cerques
per Internet, quins motius li ha donat? (seleccioni les que consideri oportunes)
La informació era poc creïble

40,0%

Falta de coneixements necessaris

36,4%

Risc d’autodiagnòstic

36,4%

Risc d’autotractament

25,5%

Altres

12,0%
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En segon lloc, amb el mateix percentatge (36,4%) destaquen, d’una banda, les raons relacionades amb la falta de coneixements necessaris, és a dir amb la capacitat del pacient per
seleccionar i abordar la informació que afecta la seva pròpia salut. I d’altra banda, el risc
d’autodiagnòstic, és a dir la capacitat dels pacients per interpretar símptomes del seu estat
de salut a partir de la informació consultada.

Per últim, amb un percentatge lleugerament inferior (25,5%), els individus que han contestat
la nostra enquesta assenyalen com a motiu expressat pels metges per desaconsellar la cerca d’informació a Internet el risc d’autotractament.

Internet i la seva influència sobre l’augment de la informació disponible podria tenir conseqüències sobre la relació metge-pacient no tant pels efectes que la informació té sobre la
salut dels usuaris, com pel paper del metge en la validació d’aquesta informació. Aquest
nou rol dels metges pot tenir conseqüències sobre la distribució del temps en les consultes
mèdiques, sobre la generació de nous canals de comunicació, a més de la visita presencial,
i sobre la necessitat dels professionals de generar els seus propis continguts adaptats a les
demandes dels usuaris i als nous canals establerts.

Aquestes possibles conseqüències s’accelererien en la mesura en què un nombre major
d’usuaris faci explícites les seves consultes i les seves fonts d’informació als metges.

b) Internet i l’apoderament dels usuaris

Entenem l’apoderament dels pacients com el control que els individus tenen sobre les decisions que afecten la seva salut. Això afecta tant l’esfera privada de l’individu com la seva
relació amb els diferents agents i institucions del sistema sanitari (Harris, 2004). El potencial
d’Internet com a espai d’informació i comunicació sobre temes de salut ha entrat a formar
part del debat sobre la relació entre informació i apoderament (Henwood, 2003).

El 91,6% dels individus declaren que quan ells o alguna persona pròxima contreuen una
malaltia seriosa, a més de consultar amb el seu metge, procuren informar-se sobre la
malaltia.117

117. Aquest percentatge és superior a les dades obtingudes en l’enquesta presencial realitzada en la investigació La societat xarxa a Catalunya (Castells i Tubella, 2002), on el percentatge de persones que declaraven procurar-se informació
sobre la malaltia era del 72,2% en el cas de la població catalana i un 78,9% en el cas dels usuaris d’Internet.
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Taula 75. Quan vostè o alguna persona pròxima contreu una malaltia seriosa, a més de
consultar amb el seu metge procura informar-se sobre la malaltia?
Freqüència

Percentatge

Sí

395

91,6

No

30

7,0

6

1,4

431

100,0

NS/NC
Total

Hi ha una relació significativa entre aquesta acció i el sexe que ens mostra que el 95% de
les dones procuren informar-se sobre el tema de salut.118 El percentatge d’individus que llegeixen el prospecte d’un medicament119 aconsegueix el 96,6% i de nou les dones hi tenen
un paper destacat.120

Taula 76. Lectura del prospecte d’un medicament nou
Freqüència

Percentatge

Sí

420

96,6

No

14

3,2

1

0,2

435

100

NS/NC
Total

Ambdós percentatges destaquen l’alt grau d’interès que tenen els individus que han contestat la nostra enquesta per les qüestions relatives a la seva salut, atès l’ús que fan de la
informació disponible sobre aquelles qüestions que els afecten directament. Internet com a
nou espai d’informació sobre salut facilita als individus més actius, i per tant amb una capacitat d’apoderament major, l’accés i la cerca d’una gran quantitat d’informació a la Xarxa.

Les dades de la nostra enquesta ens mostren clarament que un augment de la informació
sobre temes de salut no té conseqüències negatives sobre l’estat de salut. Només un 1%
dels individus declaren que la seva salut ha empitjorat com a conseqüència de l’augment
de la informació.121

118. No obstant això, ni l’edat, ni el nivell d’estudis, ni l’àmbit professional ens mostren un comportament diferencial.
119. Aquest percentatge també és superior a les dades obtingudes en l’enquesta presencial realitzada en la investigació
La societat xarxa a Catalunya (Castells i Tubella, 2002), on el percentatge de persones que declaraven llegir el prospecte
d’un nou medicament era del 82,1% en el cas de la població catalana i un 84,6% en el cas dels usuaris d’Internet.
120. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.14.
121. Ni l’edat, ni el sexe, ni el nivell de formació, ni l’àmbit laboral, mostren un comportament diferencial respecte a aquesta
variable.
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Taula 77. Creu que amb més informació sobre temes de salut i tractament el seu estat
de salut
Freqüència

Percentatge

Ha millorat

192

45,3

Ha quedat igual

228

53,8

4

0,9

424

100,0

Ha empitjorat
Total

En la mesura en què disposar de major informació no empitjora el nivell de salut dels individus i que Internet ha contribuït a l’augment d’aquesta informació, podem pensar que les
conseqüències de l’ús d’Internet per a la salut, com a mínim, no són negatives. Podem llavors pensar que un augment en l’interès dels ciutadans per qüestions relatives a la seva
salut afavorirà la intensitat d’ús d’Internet com a espai relacionat amb aquests temes.
Aquesta tendència corroboraria la hipòtesi d’Eysenbach (2000), que situa en les demandes
fetes pels ciutadans una força de canvi per a la introducció i l’ús d’Internet i altres tecnologies de la informació i comunicació en els sistemes sanitaris. En la mesura en què els responsables dels sistemes sanitaris impulsin la coresponsabilitat dels ciutadans sobre la seva
salut hauran de generar nous serveis relacionats amb l’accés i l’ús de la informació. En
aquest sentit, com hem vist en l’anàlisi de la presència a la Xarxa del sistema sanitari, les
organitzacions proveïdores de serveis de salut i les institucions públiques encara tenen un
llarg camí per recórrer.

3.4.6. Canals de comunicació en el sistema sanitari: telèfon i correu
electrònic
Prop del 40% dels enquestats declaren que disposen del telèfon del seu metge. Ni
l’edat, ni el sexe, ni el nivell d’estudis mostren un comportament diferencial respecte a
aquesta variable.
Taula 78. Disposa del telèfon del seu metge
Freqüència

Percentatge

Sí, de la Seguretat Social

76

17,6

Sí, de mútues

55

12,7

Sí, d’ambdues

51

11,8

247

57,2

3

0,7

432

100,0

No
NS/NC
Total
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No obstant això, hi ha un comportament diferencial segons l’àmbit laboral dels individus de
la nostra enquesta. D’aquells que declaren treballar en qüestions relacionades amb la salut,
un 25% disposa del telèfon del seu metge de la Seguretat Social, un 10,2% del seu metge
de la mútua i un 13,8% d’ambdues. En canvi, un 11,6% dels que no treballen en l’àmbit sanitari disposen del telèfon del seu metge, si aquest és de la Seguretat Social, un 15% si es
tracta d’una mútua i un 10,3% d’ambdues.122

Les dades obtingudes ens mostren que les persones tenen un accés al seu metge de la
seguretat social a través del telèfon superior si treballen en l’àmbit sanitari. En el cas dels
metges de la mútua, el percentatge d’accés mitjançant telèfon és major en aquells que no
treballen en l’àmbit sanitari.

Més de la meitat dels individus que han utilitzat aquest mitjà de comunicació declaren que
es va atendre ràpidament la trucada. En aquest sentit, no hi ha un comportament diferencial
segons si la persona treballa o no en l’àmbit sanitari.

Taula 79. Si resposta afirmativa, l’ha utilitzat (v.34)
Freqüència
Sí, va atendre ràpidament la trucada
Sí, no em va atendre però va respondre els meus missatges
Sí, mai em va atendre ni em va respondre
No, mai l’he utilitzat
NS/NC
Total

Percentatge

105

57,4

19

10,4

3

1,6

55

30,1

1

0,5

183

100,0

Hem de ressaltar que el 30% dels individus que disposen del telèfon del seu metge mai
l’han utilitzat.

El correu electrònic és un altre canal de comunicació integrat dins les possibilitats que ofereix la Xarxa. Un 10% dels enquestats disposen del correu electrònic del seu metge.

122. Només hi ha diferències significatives d’aquesta variable amb l’àmbit professional de l’individu (annex capítol 3. Estadístic.2.2.15). Prop de la meitat dels individus que han declarat treballar en l’àmbit sanitari disposen del telèfon del seu
metge.
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Taula 80. Disposa del correu electrònic del seu metge
Freqüència

Percentatge

Sí, de la Seguretat Social

21

4,8

Sí, de mútues

17

3,9

Sí, d’ambdues

5

1,2

383

88,9

5

1,2

431

100,0

No
NS/NC
Total

Malgrat que aquest percentatge és molt inferior al d’individus que disposen del telèfon, les
nostres dades ens mostren que aquests mitjans de comunicació són usats de manera molt
semblant, ja que només hi ha una relació significativa d’aquestes variables amb l’àmbit professional.123 De nou són els individus que han treballat en el sistema sanitari els que disposen del correu electrònic del seu metge en un grau major que aquells que no han treballat
en aquest sector; no obstant això, en aquest cas no hi ha diferències significatives entre els
metges de la Seguretat Social i els de les mútues.124

La conducta del metge respecte a aquest mitjà de comunicació reflecteix la mateixa tendència que amb el telèfon, tenint en compte que el correu electrònic dóna per suposat una diferència temporal major.

Taula 81. Si resposta afirmativa, li ha enviat algun missatge
Freqüència
Sí, he obtingut resposta ràpida
Sí, no vaig obtenir resposta ràpida
No, mai li he enviat un correu
NS/NC
Total

Percentatge
18

38,3

7

14,9

18

38,3

4

8,5

47

100,0

Hi ha una relació significativa entre disposar del telèfon i del correu electrònic del metge125
que ens mostra que més del 85% dels individus que disposen del correu electrònic també
disposen del telèfon.

123. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.16.
124. En aquest cas no hi ha diferències significatives respecte a si el metge pertany a la Seguretat Social o a una mútua.
125. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.17.
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Les dades comparades d’aquests dos canals de comunicació ens mostren que aproximadament un terç dels individus que disposen d’accés al seu metge a través del telèfon o del
correu electrònic mai els han utilitzat. Les diferències entorn als tipus de respostes obtingudes poden ser degudes a la diferent natura d’ambdós canals (telèfon: oral i síncron vs. correu electrònic: escrit i asíncron).

L’ús del correu electrònic sobre temes de salut amb familiars està més estès que amb
els metges, un 34,6% dels individus de la nostra mostra declaren haver utilitzat aquest
mitjà.

Taula 82. Ús de missatges de correu electrònic sobre temes de salut amb familiars
i amics
Freqüència

Percentatge

Sí

148

34,6

No

274

64,0

6

1,4

428

100,0

NS/NC
Total

Hi ha una relació significativa entre aquesta variable i l’àmbit professional dels individus.126
Són els individus que treballen en l’àmbit sanitari i també els que tenen un major nivell de
formació els que més utilitzen el correu electrònic per enviar o rebre missatges sobre salut
entre els seus familiars i amics.

3.4.7. Internet i els serveis de salut

A més de com a font d’informació, les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, poden ser utilitzats per a la provisió de serveis mèdics de suport per a
qüestions de salut. Al voltant d’un 40% dels individus declaren haver usat aquest tipus de
serveis, en què destaca el percentatge d’individus que han utilitzat els serveis de la Seguretat Social o d’ambdues, enfront dels serveis oferts per les mútues.

126. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.18.
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Taula 83. Ús dels serveis mèdics de suport per Internet per a qüestions de salut
Freqüència

Percentatge

Sí, de la Seguretat Social

85

19,7

Sí, de mútues

36

8,4

Sí, d’ambdues

31

7,2

267

62,1

Altres

9

2,1

NS/NC

2

0,5

430

100,0

No

Total

Hi ha una relació significativa entre aquesta variable i el nivell de formació que ens indica que
els individus amb menor nivell de formació són els qui utilitzen més aquest tipus de serveis.127

Les principals finalitats d’aquells que han usat aquests serveis estan relacionades amb la
petició de cites i consultes relacionades amb la salut.

Taula 84. En cas de resposta afirmativa, amb quina finalitat?
Petició de cites

67,3%

Consultes relacionades amb la seva salut

44,0%

Seguiment d’un problema de salut

22,0%

Petició de receptes

3,8%

Altres finalitats

8,8%

Prop del 70% dels individus enquestats que han utilitzat aquest tipus de servei l’han fet amb la
finalitat de demanar cita al seu metge, mentre que un 44% dels individus l’han fet per a consultes
relacionades amb la seva salut. Constatem, per tant, que Internet pot utilitzar-se com una eina
que gestioni la demanda cap als serveis sanitaris, bé sigui ordenant la seva entrada en el sistema (petició de consulta) o facilitant que els usuaris facin un ús adequat dels serveis, ja que mitjançant les consultes de salut es pot suggerir l’ingrés o no d’un pacient cap al centre proveïdor
de serveis sanitaris més adequat a les seves necessitats.

No obstant això, les qüestions relacionades amb serveis als individus que ja han entrat en
el sistema sanitari –seguiment d’un problema de salut (22%) o petició de receptes (3,8%)–
obtenen percentatges menors.

127. En canvi, no hi ha diferències significatives ni amb el sexe, l’edat, el lloc de residència ni l’àmbit professional.
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Malgrat l’escàs ús d’algunes de les finalitats anteriors, els percentatges d’utilitat i de confiança en aquest tipus de serveis són elevats, la qual cosa ens mostra la bona predisposició
dels usuaris a utilitzar aquest tipus de serveis relacionats amb la seva salut.

Taula 85. Utilitat d’aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions
de salut
Freqüència

Percentatge

Molt útils
Útils
Poc útils
Gens útils
NS/NC
Total

82

21,0

196

50,3

49

12,6

6

1,5

57

14,6

390

100,0

Taula 86. Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis
Freqüència
D’elevada confiança

Percentatge
42

10,8

211

54,2

De poca confiança

56

14,4

De cap confiança

7

1,8

73

18,8

389

100,0

De confiança

NS/NC
Total

Davant la pregunta “Dels següents tipus de serveis mèdics mitjançant Internet, assenyali
quins ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar”, els resultats obtinguts confirmen la bona predisposició citada anteriorment.

Taula 87. Dels següents tipus de serveis mèdics mitjançant Internet, assenyali quins
ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar
No estaria
disposat
a utilitzar

He
utilitzat

Estaria disposat
a utilitzar

Petició de cites

34,1%

63,0%

2,9%

Consultes sobre problemes de salut

28,6%

62,5%

8,9%

Seguiment d’un problema de salut

9,8%

74,9%

15,2%

Petició de receptes per via electrònica

1,7%

92,8%

5,6%
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Hem de destacar que més del 90% dels individus estarien disposats a utilitzar la petició de
receptes per via electrònica. Això suposa una acceptació molt elevada que podria afavorir
la implantació del projecte de recepta electrònica impulsat pel Departament de Salut.128 Així
mateix, prop del 75% dels enquestats assenyala que estaria disposat a utilitzar els serveis
mèdics mitjançant Internet per al seguiment d’un problema de salut.

Observem un comportament diferencial en les consultes i el lloc de residència i entre el seguiment d’un problema de salut i l’àmbit professional.129 Les persones que viuen fora de la
província de Barcelona han utilitzat més els serveis mèdics a través d’Internet relacionats
amb la consulta sobre problemes de salut, a més són aquests individus els qui més
favorables es mostren a utilitzar aquest tipus de serveis.

Aquestes dades destaquen que l’ús d’aquest tipus de serveis facilitaria a l’usuari realitzar
consultes sense haver de desplaçar-se físicament. Per tant, podem relacionar aquests resultats amb el cost que suposa per als usuaris els desplaçaments cap a les organitzacions
proveïdores de serveis sanitaris

En el cas del seguiment d’un problema de salut hi ha un comportament diferencial
d’aquells individus que treballen en l’àmbit sanitari. Si bé són aquests individus els qui
més han utilitzat aquest tipus de serveis, observem que un 20% d’aquestes persones
no estaria disposat a utilitzar-los. En el cas de les persones que no treballen en el sector
sanitari aquest percentatge es redueix fins a un 10%. 130 Aquest resultat podria explicarse per l’accessibilitat presencial que tenen els professionals de l’àmbit sanitari als
serveis mèdics enfront d’un altre tipus de professionals, cosa que no afavoreix l’ús
d’altres tecnologies.

En ambdós casos es demostra que l’ús d’Internet afavoreix la proximitat dels serveis als
usuaris del sistema sanitari, ja sigui per l’estalvi de costos de desplaçament o per una major
accessibilitat i ordenació a l’entrada al sistema sanitari.

La percepció de la utilitat per part dels enquestats dels serveis que utilitzen Internet o les
tecnologies de la informació i la comunicació és elevada. Aquesta percepció és reforçada

128. Més informació sobre el projecte: http://www10.gencat.net/catsalut/cat/recepta_electronica.htm i
http://www.ticsalut.cat/img_comuns/pdf/lre.pdf
129. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.19.
130. Una diferència similar s’observa en la categoria “Estaria disposat a utilizar”.
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pel fet que únicament l’enviament de parts mèdics per via postal no aconsegueix el 65% en
la suma de les categories de gaire útil o útil.

Taula 88. A més dels serveis ja indicats valori l’ús, si fóra possible, i la utilitat per a
vostè dels següents serveis
Molt
útil

Útil

Enviament de receptes per via postal

62,0%

29,7%

Enviament de comunicats mèdics
per via postal

22,4%

Enviament de comunicats mèdics
per via electrònica

Poc
útil

Gens
útil

No utilitzaria
aquest servei

2,9%

1,0%

4,5%

41,0%

18,3%

5,5%

12,8%

53,8%

34,8%

3,8%

1,2%

6,4%

Seguiment de consultes per via
electrònica (Internet, SMS...)

46,2%

38,0%

8,9%

0,7%

6,3%

Enviament de SMS per a recordar-se
de prendre’s la medicació

34,5%

35,0%

14,4%

4,1%

12,0%

Enviament de SMS per recordar-li
visites o proves mèdiques

51,5%

33,2%

6,7%

0,7%

7,9%

Consulta de la seva història clínica
informatitzada (electrònica) des de
qualsevol connexió a Internet

57,8%

28,4%

3,3%

2,4%

8,1%

Consulta de bases de dades públiques de dades clíniques sobre la seva
malaltia o problema de salut

45,0%

40,5%

5,7%

1,7%

7,1%

Programes interactius per al suport
o control del seu problema de salut

45,8%

40,7%

7,7%

1,2%

4,6%

Aquestes dades ens mostren la visió positiva que els enquestats tenen sobre l’ús d’Internet
i les tecnologies de la informació i la comunicació per a les qüestions relacionades amb la
salut que van des de l’enviament d’informació, la consulta al seu historial mèdic o l’ús de
programes interactius.

Donada aquesta actitud cap a la tecnologia podríem pensar que els usuaris del sistema no
seran una barrera a l’hora d’implantar aquestes tecnologies en el sector sanitari.

a) Línies telefòniques de suport

L’ús de serveis de línies telefòniques de suport està més estès que l’ús de serveis mèdics
per Internet. Prop del 50% dels enquestats declaren haver utilitzat aquest tipus de serveis.
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Taula 89. Ús de serveis de línies telefòniques de suport per a informar-se sobre
qüestions de salut
Freqüència
Sí, de la Seguretat Social

Percentatge

124

28,7

Sí, de mútues

33

7,6

Sí, d’ambdues

52

12,0

212

49,1

Altres

10

2,4

NS/NC

1

0,2

432

100,0

No

Total

Hi ha una relació significativa entre l’ús de les línies telefòniques de suport i l’ús d’aquest
mateix servei per Internet131 que ens mostra que aquells individus que utilitzen Internet
també utilitzen les línies telefòniques en un grau major. Aquest resultat ens mostra que
ambdós mitjans poden ser complementaris i no substitutius. A més, posa en relleu la
possible demanda induïda que es pot generar amb l’aparició de nous serveis associats a
les tecnologies de la informació i la comunicació i la necessitat de coordinació dels diferents
mitjans per a la provisió de serveis.
Hi ha una relació significativa entre l’ús de serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut i el sexe i el nivell d’estudis.132
Els resultats obtinguts en el cas de les línies telefòniques ens mostren que l’ús d’aquesta
tecnologia també té com a finalitat accedir al sistema sanitari, ja sigui per la petició de cites
o per consultes relacionades amb la salut. Les finalitats associades amb els processos assistencials que es produeixen dins el sistema es col·loquen en últim lloc, encara que amb
percentatges més elevats que amb l’ús d’Internet.133
Taula 90. En cas de resposta afirmativa, amb quina finalitat?
Petició de cites

79,5

Consultes relacionades amb la seva salut

46,6

Seguiment d’un problema de salut

23,3

Petició de receptes

9,1

131. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.20.
132. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.21.
133. No hi ha diferències significatives entre les finalitats de l’ús dels serveis de línies telefòniques i cap de les variables
sociodemogràfiques: edat, sexe, nivell d’estudis, lloc de residència i àmbit professional.
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Tant la utilitat com la confiança en aquest tipus de serveis és molt elevada i amb uns percentatges molt semblants als obtinguts per les consultes fetes a Internet.

Taula 91. Utilitat d’aquest tipus de serveis per a la seva informació
sobre qüestions de salut
Freqüència

Percentatge

Molt útils

97

23,0

214

50,7

Poc útils

66

15,6

Gens útils

10

2,4

NS/NC

35

8,3

422

100,0

Útils

Total

Taula 92. Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis
Freqüència
D’elevada confiança

Percentatge
44

10,7

230

55,6

De poca confiança

80

19,4

De cap confiança

6

1,5

53

12,8

413

100,0

De confiança

NS/NC
Total

Aquests resultats reforcen dues idees: d’una banda, la bona predisposició dels usuaris a
utilitzar aquestes tecnologies. I d’altra banda, que Internet es comporta com la resta de mitjans tecnològics utilitzats per a la prestació de serveis sanitaris.134

3.4.8. Conclusions

L’anàlisi de les respostes obtingudes en la nostra enquesta ens mostra un perfil d’usuari
d’Internet relacionat amb temes de salut que es caracteritza per: l’alta proporció de dones,
un nivell d’estudis elevat, facilitat d’accés a Internet des de la seva pròpia llar, l’alta freqüència d’ús d’aquesta tecnologia i una relació laboral amb l’àmbit sanitari.

134. Annex capítol 3. Estadístic.2.2.22.
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Aquests usuaris d’Internet integren l’ús de diferents fonts d’informació en les seves activitats relacionades amb la salut. En aquest sentit, la principal font d’informació i de major confiança sobre temes relacionats amb la salut és indiscutiblement el metge. Internet se situa
en segon lloc en freqüència d’ús, per davant d’altres agents del sistema com a infermeres i
farmacèutics, malgrat que el nivell de confiança sigui menor que per a aquests agents.

La nostra anàlisi constata en primer lloc que les dones tenen un paper més actiu que els
homes amb totes les fonts d’informació sobre salut, inclòs Internet. A més, les dones busquen la informació per a familiars o amics pròxims amb més freqüència que els homes.
Aquestes dades corroboren la hipòtesi que les dones es constitueixen com a font d’entrada
de la informació sobre salut tant per la freqüència de consulta com per la gestió que fan de
la informació.

En segon lloc, s’observa una tendència que assenyala els individus entre els 30 i els 60
anys i aquells amb un nivell d’estudis menor com els qui més utilitzen Internet com a font
d’informació sobre salut. Això posa en relleu el problema de l’ús d’Internet per a les persones amb més edat i les conseqüències que l’ús de la informació consultada poden tenir sobre la salut, ja que un menor nivell de formació podria suposar un ús indegut de la
informació.

En tercer lloc observem que la freqüència d’ús d’Internet per a qüestions relacionades
amb la salut està allunyada dels nivells que ens permetrien anomenar els individus “cibercondríacs”, és a dir, persones obsessionades amb la cerca d’informació sobre salut
a Internet.

Per últim, es constata l’interès dels individus per les associacions de pacients com a font
d’informació sobre salut a Internet. Aquesta qüestió posa en relleu la importància del coneixement expert no generat pels metges com a font d’informació sobre salut, ja que tant la
utilitat com la confiança en aquesta font és molt elevada.

La raó per la qual els individus de la nostra “mostra”, és a dir els usuaris de la Xarxa, accedeixen a Internet està relacionat amb els avantatges que troben en el nou mitjà. Entren a
Internet principalment per la seva accessibilitat i per la gran quantitat d’informació disponible sense costos associats.

Per accedir a la informació utilitzen majoritàriament un cercador, encara que el percentatge
d’individus que visiten llocs d’Internet referenciats en altres mitjans no és menyspreable.
Això manifesta tant la importància dels cercadors, que no són eines neutres sinó que estan
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condicionades per criteris comercials i de mercat; com la gradual integració d’Internet amb
els diferents mitjans de comunicació.

Malgrat aquests avantatges, els individus destaquen com a principals limitacions l’escassa
oferta de llocs de caràcter institucional a la Xarxa i l’idioma d’aquests llocs. En segon lloc
destaquen, encara que amb percentatges inferiors, la falta de confiança en la informació
disponible a la Xarxa i la falta de coneixements sobre com buscar a Internet.

Les limitacions que condicionen l’ús d’Internet com a font d’informació de salut estan relacionades tant amb l’oferta com amb la demanda; la qual cosa ens revela que abordar la qualitat dels
llocs de salut a Internet haurà d’estar relacionada tant amb criteris formals dels continguts com
amb les variables relacionades amb el context d’ús de la informació per part dels individus.

Un cop revisat qui, com i per què utilitzen els usuaris la Xarxa per a temes de salut és interessant acostar-se als temes de cerca. El nombre de temes de consulta que assenyala cada
individu de nou ens allunya d’un perfil de persona obsessionada amb els temes de salut.
Aquestes dades situen Internet com un mitjà que cobreix unes necessitats de l’individu relacionades amb la seva salut o la de les persones del seu entorn, és a dir ens mostra la
integració d’Internet en l’activitat diària de les persones.

Un altre aspecte d’aquesta integració és l’ordre de les freqüències sobre els afers consultats a
Internet. Això ens revela que Internet es constitueix com una font de contrast sobre els tractaments i/o medicaments receptats i que els temes de cerca reprodueixen la conducta habitual
dels individus respecte a com abordar un problema de salut: primer acudeixen als centres que
presten serveis sanitaris, després busquen els metges per a finalment intentar indagar sobre
tractaments i/o medicaments experimentals o alternatius i assegurances mèdiques.

La principal conseqüència de l’ús d’Internet per a qüestions relacionades amb la salut és
l’augment d’informació disponible. Aquesta nova font d’informació permet als individus buscar més informació que la proporcionada pel metge o altres fonts i contrastar les informacions rebudes. Només un percentatge minoritari d’individus prenen decisions relatives al
diagnòstic o al tractament del problema de salut que aborden.

Aquestes dades corroboren la hipòtesi de la racionalitat dels individus a l’hora de gestionar
la tensió inherent a l’ús d’Internet. D’una banda, constaten la practicitat i utilitat d’aquesta
font per a augmentar o contrastar la informació, però d’altra banda tenen consciència que
pot ser un precursor de perills (Nettleton et al., 2005) i destaquen la necessitat d’acudir a
un metge, atès que s’hi té una elevada confiança.
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No obstant això en termes generals, els individus, malgrat utilitzar Internet com a font d’informació abans i després de la consulta amb el seu metge, encara no comparteixen amb ell
la informació que han trobat a la Xarxa. En aquest sentit, tampoc el metge pren la iniciativa
de reconèixer Internet com a font d’informació sobre temes de salut, ja que en la majoria
dels casos ni aconsella ni desaconsella l’ús d’aquesta font d’informació.

Aquestes dades revelen que mentre l’ús d’Internet forma part de la vida quotidiana dels individus que han contestat la nostra enquesta, encara no està present en les interaccions
metge-pacient, ja que la majoria dels individus reconeixen que ni ells ni els seus metges esmenten aquesta font d’informació durant les seves consultes.

En qualsevol cas les nostres dades constaten dos fets. En primer lloc, aquells individus més
actius a l’hora d’interessar-se pels temes de salut, és a dir aquells individus amb un major
nivell d’apoderament, fan un major ús de diferents fonts d’informació. En aquest sentit, també fan un major ús d’Internet, per la qual cosa aquest mitjà es comporta d’igual manera que
la resta de fonts d’informació.

En segon lloc, els individus de la nostra enquesta reconeixen que un augment de la informació disponible sobre temes de salut millora o manté l’estat de salut. Per tant atès que els
individus han demostrat que fan un ús “raonable” de la informació disponible a Internet, podem pensar que Internet com a font d’accés a una gran quantitat d’informació millora o manté l’estat de salut.

A part de com a font d’informació, Internet i altres tecnologies de la informació i la comunicació poden ser també utilitzades com a espai de comunicació i com a mitjà per a la provisió
de serveis de salut.

Segons els nostres resultats, podem pensar que el potencial d’Internet com a mitjà d’interacció i organització social en l’àmbit de la salut a través de la combinació entre processos
d’informació i de comunicació encara no està prou desenvolupat.

Les nostres dades ens mostren que Internet com a mitjà de comunicació amb els metges està encara infrautilitzat si el comparem amb l’ús que fan els individus per a la cerca
de temes sobre salut. Un clar exemple el trobem en les associacions de pacients que
malgrat constituir-se com una font d’informació i generar xarxes socials amb vincles
afectius i temàtics comuns en l’àmbit presencial, utilitza la Xarxa bàsicament com a espai de continguts.
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L’ús del telèfon, malgrat ser superior al del correu electrònic, tampoc és destacable. Totes
aquestes dades ens mostren la importància que tenen en l’àmbit de la salut els processos
de comunicació presencials.

Segons les dades obtingudes en la nostra enquesta, l’ús dels serveis mèdics de suport basats en les tecnologies de la informació i la comunicació no està tan estès com l’ús d’Internet com a font d’informació. No obstant això, la valoració de la utilitat i la confiança que
declaren els individus sobre aquest tipus d’aplicacions és molt positiva. Per tant, els usuaris
del sistema sanitari amb les seves demandes de nous serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació, donada la seva utilitat i la confiança que els generen,
podrien crear una pressió per a la introducció i ús d’aquestes tecnologies per part de les
institucions proveïdores de serveis sanitaris.

L’ús d’Internet i altres tecnologies de la informació i comunicació tant per a qüestions relacionades amb els processos de comunicació com per a la prestació de serveis suposarà
transcendir l’àmbit privat relacionat amb Internet com a espai de continguts, cap a un àmbit
social i institucional en el qual les interaccions entre la tecnologia, les organitzacions i els
diferents agents podrien tenir efectes més amplis sobre el sistema sanitari.
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3.5. Les associacions de pacients a Internet

3.5.1. Introducció

Les associacions relacionades amb l’àmbit de la salut a Catalunya constitueixen una forma
d’organització social dels ciutadans dins el sistema sanitari català. Aquestes entitats135 reuneixen grups de persones el nexe comú inicial de les quals és la seva afinitat amb algun
tipus de “problema” relacionat amb la salut.

Durant els últims anys, estem assistint a un període d’auge d’aquest tipus d’associacionisme
que implica el seu reconeixement com a actor dins els sistemes sanitaris. Aquest reconeixement s’observa tant a nivell micro, com a font d’informació i suport de pacients i familiars, com
a nivell macro, que influeix en el desenvolupament i la planificació del mateix sistema sanitari
(Crawford, 2002; Florí, 2004; Jones, 2004).

A més de la seva influència i participació en aquests nivells, també comencen a tenir-se en
compte a les associacions de pacients en els processos d’avaluació tecnològica, en la medicina basada en l’evidència (Quennell, 2003) i en la seva relació amb la indústria farmacèutica (Herxheimer, 2003) és a dir, en els processos relacionats amb la generació de
coneixement mèdic.

A Espanya, la potencialitat d’aquestes entitats en els sistemes sanitaris, el seu funcionament, les seves diferents tipologies o el seu impacte en les polítiques de salut comencen a
ser objecte d’interès (Fundació Farmaindústria, 2004; García-Sempere, 2005). Així mateix,
a Catalunya, el recent Informe del comitè científic per a donar suport al projecte de reordenació del sistema de salut pública destaca que “en el marc d’una reforma de la salut pública,
caldria valorar la creació d’un fòrum de participació ciutadana en aquest àmbit conjuntament amb entitats i associacions”.136

Una altra mostra d’aquest reconeixement a Catalunya la podem observar al lloc web de
CatSalut. Aquest espai disposa en un primer nivell d’un apartat anomenat “Enllaços” 137
en el qual es mostren una llista amb una breu descripció i l’URL d’algunes associacions
relacionades amb la salut tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol.

135. Emprarem les paraules entitat i associació de manera indistinta, essent conscients que sota aquests conceptes recollim diferents denominacions legals com a associacions, fundacions...
136. http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/rspcates.pdf
137. http://www10.gencat.net/catsalut/cat/enllacos_associacions.htm
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Des d’aquest mateix web es pot accedir a dues adreces: l’Hotel virtual d´entitats. Associacions de malalts i els seus familiars (Departament de Salut138) i el web de les associacions
de Catalunya (Departament de Benestar i Família).139

Aquesta primera aproximació de la presència a la Xarxa de les entitats relacionades amb la
salut a Catalunya ens permet situar-les com a organitzacions socials relacionades amb CatSalut (l’ens públic responsable de garantir la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya), el Departament de Salut i el Departament de
Benestar i Família.

A part d’aquesta sensibilitat institucional, la societat civil ha impulsat el paper de les organitzacions de pacients a través d’iniciatives com la Declaració de Barcelona de les Associacions de Pacients140 i el Fòrum Espanyol de Pacients.141 Ambdues iniciatives pretenen
impulsar el paper d’aquestes entitats en el sistema sanitari.

a) Les associacions de pacients i Internet

L’ús d’Internet per part dels usuaris dels sistemes sanitaris podria configurar un nou perfil
de pacient (e-pacient) que podria utilitzar la Xarxa, entre d’altres qüestions, per generar xarxes de suport mutu (Ferguson, 2004). Aquestes xarxes suposen espais “virtuals” on individus amb interessos comuns comparteixen experiències, fan preguntes, intercanvien
informació o es donen suport (Eysenbach, 2004), és a dir generen comunitats virtuals142
(Reingold, 1996; Preece, 2000; De Souza, 2004).

Actualment, no hi ha evidència científica suficient sobre les comunitats virtuals de pacients
de suport mutu, en part pel fet que la majoria dels estudis realitzats estan relacionades no
sols amb el suport mutu143 entre iguals, sinó amb interaccions més complexes que inclouen
tant els professionals sanitaris (Eysenbach, 2004) com la combinació d’interaccions on line
i off line (cara a cara).

138. http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/organitzacions/index.html
139. http://www.gencat.net/entitats/
140. http://www.fbjoseplaporte.org/dbcn/
141. http://www.webpacientes.org/fep/
142. Definició de virtual community a Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community). Definició de comunitat
virtual a Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual).
143. També conegudes com a xarxa de iguals o xarxes peer to peer.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

155

Internet, salut i societat

Aquest fet posa en relleu que les comunitats virtuals, igual que les presencials, estan basades d’una banda en la informació i el suport mutu (Eysenbach, 2005) i, d’altra banda, en les
complexes i dinàmiques interaccions entre diferents tipus d’agents (pacients, familiars i
amics, professionals sanitaris i no sanitaris) en el context dels sistemes sanitaris.

Com hem abordat en la introducció d’aquest capítol, les comunitats virtuals sobre salut suposen un nou repte relacionat amb l’ús d’Internet en l’àmbit de la salut. D’una banda, en
tractar-se d’un moviment que neix impulsat, en la majoria dels casos, pels mateixos ciutadans i no pels professionals sanitaris, és necessària l’articulació de polítiques socials que
tinguin en compte aquesta nova dinàmica social que té també la seva expressió a la Xarxa
(Burrows, 2000).

D’altra banda, hi ha una preocupació per la qualitat tant dels continguts sobre salut com de
les interaccions entre els individus en aquests nous espais virtuals. Aquesta preocupació es
reflecteix en les conseqüències que tot això pugui provocar sobre el benestar i la salut dels
participants en aquest tipus de comunitats (Eysenbach, 2005; Jadad, 2004; Jadad, 2006),

Per últim, es posa en relleu la valoració del coneixement no expert i relacionat amb l’experiència que posseeixen els pacients. Com hem vist en l’anàlisi de les enquestes als professionals sanitaris i als usuaris, Internet s’està constituint com una font d’informació que pot
transformar la relació professional sanitari-pacients. En aquest sentit, les entitats de pacients suposen un focus de tensió per als professionals, tant perquè el seu coneixement expert pot veure’s qüestionat com perquè les seves pautes de consulta presencial puguin
veure’s afectades. No obstant això, a més d’un focus de tensió, l’experiència i el coneixement no expert de les associacions de pacients pot complementar el coneixement expert
dels professionals (Burrows, 2000) i per tant de millorar la qualitat assistencial.

Estem assistint a un doble procés. D’una banda, la configuració de les organitzacions de pacients com un actor cada vegada més actiu dins els sistemes sanitaris. D’altra banda, l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació per a qüestions relacionades amb la salut.

Davant d’aquesta realitat, la finalitat d’aquest estudi és identificar i analitzar els usos que
fan aquestes entitats de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, en les seves activitats i les conseqüències socials que d’això es deriven.

Partim de la premissa contrastada que els usos d’Internet contribueixen a desenvolupar la sociabilitat en comptes de disminuir-la. Aquelles entitats que fan un major ús de diferents mitjans
de comunicació, afavorint la sociabilitat dels agents, també utilitzaran Internet de manera més
intensiva, ja que una sèrie de factors tecnològics, organitzatius, socials i culturals frenin el seu
desenvolupament.
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Per contrastar aquesta hipòtesi haurem de descriure, en primer lloc, les finalitats, les principals activitats, el funcionament i els agents implicats en les organitzacions de pacients. En
segon lloc, haurem d’identificar les aplicacions i usos dels diferents mitjans de comunicació
que fan aquestes organitzacions. En tercer lloc, analitzarem les aplicacions i els usos d’Internet que fan les organitzacions de pacients. Tot això ens permetrà analitzar les interaccions que es produeixen entre els diferents mitjans, agents i accions que porten a terme les
entitats; identificar els principals problemes relacionats amb l’ús d’Internet i abordar les conseqüències socials d’aquesta tecnologia.

3.5.2. Aspectes sociodemogràfics i estructurals

Les dades recollides ens mostren una realitat molt dispersa pel que fa a l’any de creació
de l’entitat que va des de 1955 fins al 2005, essent la mediana de la distribució l’any
1994, quan Internet encara no era la realitat social i tecnològica que avui coneixem.144
És a dir, prop de la meitat de les entitats van ser creades abans de 1994, per la qual
cosa és molt probable que no tinguessin encara en compte les potencialitats que Internet els podia oferir.

Taula 93. Any de creació de l’entitat
Freqüència

Percentatge vàlid

Abans de 1994

24

47,1

1994-2000

21

41,2

2001-2006

6

11,7

51

100,0

Total

Aquesta mateixa dispersió de les dades la trobem quan abordem el nombre aproximat de
persones que actualment pertanyen a l’Associació,145 on la mediana de la distribució és de
220 persones.

En canvi, pel que fa a l’edat de les persones i el sexe, la dispersió s’atenua essent l’edat
mediana de 41 anys i la distribució aproximada del sexe: 55% dones i el 45% homes.

144. Hem de tenir en compte que aquest any neix la primera versió del navegador Netscape i el 1995 s’incorpora l’Internet
Explorer de Microsoft.
145. Mínim 15 persones - màxim 250.000.
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A més del nexe comú amb algun tipus de “problema” relacionat amb la salut, la majoria de
les persones que formen part de les associacions són: en primer lloc familiars i persones
relacionades amb els pacients (48,1%), seguit dels pacients (32,7%). Només un 3,8% dels
casos recullen que la majoria dels associats siguin “Professionals relacionats amb el problema de salut”.146

Per últim, el 62,7% de les entitats declaren que durant els últims 4 anys ha augmentat el
nombre de persones associades, el 31,4% declaren que no hi ha hagut variacions significatives i només un 5,9% responen que ha disminuït el nombre de socis. Les dades d’augment del nombre d’associats són un clar indicador de la importància que han adquirit aquest
tipus d’entitats en el sistema sanitari.

b) Aspectes relacionats amb el funcionament de les entitats de pacients

Si ens aproximem a les dades recollides en les variables relacionades amb el funcionament
de les entitats de pacients de nou ens trobem amb una gran dispersió.

La meitat de les entitats enquestades declaren que 8 persones treballen activament sense
remuneració com a voluntaris, que 2 persones treballen de manera remunerada i que el seu
pressupost és de 50.000 euros.

El 70% de les entitats tenen un sol local, és a dir un espai que es constitueix com a referent
físic per a les diferents persones que formen l’entitat. En aquest sentit, la residència habitual
de la majoria de les persones que pertanyen a l’Associació se situa en primer lloc en la mateixa comarca on es troba situada la seu (35,3%), en segon lloc a la mateixa CA (33,3%) i
per últim al mateix municipi (31,4%).

Si ens referim a quantes hores per setmana roman oberta la seu de l’associació els valors
segueixen una distribució menys dispersa, en què la mediana de la distribució és de 30 hores i la moda de 40 hores. Per últim, la meitat de les entitats dediquen aproximadament 12
hores setmanals a activitats per als seus associats.

El nombre d’hores que roman oberta la seu està relacionat significativament amb el nombre
de treballadors que hi ha en l’associació i amb el pressupost d’aquesta:147 com més perso-

146. 15,4% pertany a la categoria altres.
147. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.1.
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nal remunerat i més recursos pressupostaris té l’associació, més hores roman oberta la
seva seu. Per tant, els recursos humans i econòmics de les entitats són clau per al manteniment de l’espai físic on es troben els associats.

Totes aquestes dades ens mostren una gran heterogeneïtat de les característiques de les
associacions referides a la seva antiguitat, al nombre i a la composició de les persones que
formen l’entitat. Per abordar aquesta diversitat hem construït una tipologia de la dimensió
de l’entitat relacionada amb el nombre de socis i de treballadors.148

Taula 94. Dimensió de l’entitat
Freqüència

Percentatge vàlid

Associació petita

16

32,0

Associació mitjana

22

44,0

Associació gran

12

24,0

Total

50

100,0

Segons aquesta tipologia, podem considerar que el 32% de les entitats són petites, un 44% mitjanes i un 24% grans. La dimensió de l’entitat està relacionada significativament amb el pressupost, el nombre de seus i les hores treballades.149 Són relacions directament proporcionals. No
obstant això, ni l’edat dels socis, ni la seva composició, ni la variació del nombre de socis en els
últims anys condiciona la dimensió de l’entitat. Aquestes qüestions, com veurem posteriorment,
seran d’especial interès per abordar els usos d’Internet que fan les entitats de pacients.

3.5.3. Activitats i mitjans de comunicació

Podem agrupar les accions que realitzen les associacions de pacients segons la importància
que elles mateixes els donen en quatre grans blocs. El primer bloc està compost per les accions
més importants per a una associació: Informar sobre el problema de salut i Donar suport psicològic. Prop del 85% de les associacions enquestades declaren que informar sobre el problema
de salut té molta importància. Donar suport psicològic se situa amb un percentatge lleugerament inferior (78,8%), però destacat respecte a la resta d’accions enumerades.

148. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.2.
149. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.3. (encara que el nombre de caselles amb freqüència esperada inferior a 5 és superior
al 10% considerem significatives les taules atès el nombre reduït de la mostra).
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Taula 95. Valori la importància que té per a l’Associació les següents accions
relacionades amb el problema de salut
Acció

Molta

Normal

Poca

Informar sobre el problema de salut

84,6%

13,5%

1,9%

Donar suport psicològic

78,8%

13,5%

7,7%

Informar sobre el funcionament i els activitats
de l’associació

66,7%

31,4%

2,0%

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centre
d’atenció

65,4%

26,9%

7,7%

Aportar o informar sobre recursos econòmics
per les persones de l’associació

54,9%

33,3%

11,8%

Educar

52,9%

40,4%

5,9%

Prevenir

51,9%

28,8%

19,2%

Orientar cap a altres fonts d’informació

51,0%

41,2%

7,8%

Aportar tractaments terapèutics

31,4%

29,4%

39,2%

Hi ha un segon grup d’accions relacionades amb informar sobre el funcionament i les activitats de l’Associació i orientar cap a professionals i/o centres d’atenció que obtenen percentatges semblants. Al voltant d’un 65% dels enquestats declaren que ambdues accions
tenen molta importància. Aquestes activitats estan directament relacionades amb la gestió
dels fluxos d’informació de les entitats, ja sigui per al seu propi funcionament o per a l’orientació dels socis o ciutadans cap a altres agents i organitzacions del sistema sanitari.

En tercer lloc se situen una sèrie d’accions relacionades amb aportar o informar sobre
recursos econòmics per a les persones de l’associació, educar, prevenir i orientar cap
a altres fonts d’informació. Més de la meitat de les associacions declaren que aquestes
accions tenen molta importància. Les dades posen en relleu el rol que tenen les associacions en temes directament relacionats amb la salut pública tant dels seus associats
com de la ciutadania en general.

Per últim, en quart lloc, se situa l’acció d’aportar tractaments terapèutics. Al voltant d’un
terç de les respostes obtingudes assenyalen que aquesta acció té molta importància.

Les nostres dades ens mostren que les principals activitats de les entitats estan relacionades amb processos d’informació, bé sigui sobre el problema de salut, sobre el funcionament
de l’entitat o sobre l’orientació cap a altres fonts d’informació. No obstant això, les accions
relacionades amb el suport psicològic i amb processos de comunicació més complexos
(com educar o prevenir), ocupen una part important de les activitats de l’entitat.
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Per a portar a terme les diferents accions les entitats utilitzen de manera majoritària la comunicació “cara a cara”. Prop del 80% de les entitats assenyalen que utilitzen molt aquest
tipus de comunicació.

Taula 96. Usos de les entitats de diferents tipus de comunicació
Ús
Tipus de comunicació
Molt

Normal

Poc

Presencial (cara a cara)

78,8%

19,2%

1,9%

Telèfon

55,8%

44,2%

Correu electrònic

35,3%

54,9%

9,8%

Internet

34,6%

53,8%

11,5%

Suport paper (revistes, etc.)

30,8%

53,8%

15,4%

Correu postal

26,9%

59,6%

13,5%

En segon lloc, a una distància considerable, es troba el telèfon: un 55,8% declaren que utilitzen molt aquest tipus de comunicació.

En tercer lloc, entorn al 35% dels enquestats declaren que utilitzen molt tant Internet com el
correu electrònic. Aquest tipus de comunicació se situa lleugerament per davant dels mitjans
de comunicació en paper, tant si són revistes i fullets (30,8%) com el correu postal (26,4%).

En la següent taula abordem les diferents accions que realitza una entitat relacionades amb
la freqüència d’ús del tipus de comunicació emprat.

El tipus de comunicació cara a cara és la més usada en totes les accions enumerades, independentment de la complexitat de la interacció que es produeixi en l’acció.

El segon tipus de comunicació més freqüentment utilitzat per les associacions de pacients
és el telèfon. No obstant això, si comparem aquest tipus de comunicació amb els mitjans
relacionats amb el suport paper (revistes i correu postal) o amb Internet i el correu electrònic, observem que per a les accions relacionades amb l’educació, la prevenció i, fins i tot,
el tractament terapèutic, les diferències són escasses.

Internet, el correu electrònic, revistes o fullets i el correu postal es destaquen perquè tenen uns
percentatges bastant semblants en totes les accions. En aquest sentit, no podem assenyalar
que cap d’aquests quatre tipus de comunicació destaqui especialment en cap de les accions.
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55,1

54,0

44,7

43,8

40,5

Aportar o informar
sobre recursos econòmics per les persones
de l’associació

Educar

Prevenir

Orientar cap a altres
fonts d’informació

Aportar tractaments
terapèutics

56,9

Informar sobre el funcionament i les activitats de l’associació

60,0

82,4

Donar suport
psicològic

Orientar cap a professionals especialitzats
i/o centre d’atenció

74,5

Informar sobre el
problema de salut

M
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38,1

10,4

27,7

20,0

14,3

10,0

11,8

7,8

3,9

P

20,0

40,8

17,4

19,1

34,7

52,0

53,8

40,4

53,8

M

25,0

46,9

34,8

34,0

40,8

36,0

36,5

44,7

42,3

N

Telèfon

55,0

12,2

47,8

46,8

24,5

12,0

9,6

14,9

3,8

P

10,3

25,5

17,4

15,6

29,2

36,2

46,0

25,0

33,3

M

25,6

44,7

26,1

28,9

25,0

34,0

38,0

22,7

43,1

N

64,1

29,8

56,5

55,6

45,8

29,8

16,0

52,3

23,5

P

Correu electrònic

17,9

35,6

19,6

26,1

22,7

27,1

41,2

18,6

41,2

M

23,1

26,7

26,1

34,8

27,3

31,3

35,3

18,6

37,3

N

Internet

59,0

37,8

54,3

39,1

50,0

41,7

23,5

62,8

21,6

P

24,4

11,1

25,4

16,7

15,9

14,6

32,0

14,6

42,0

M

28,6

37,8

34,0

37,5

27,3

31,3

40,0

31,7

32,0

N

50,0

51,1

40,4

45,8

56,8

54,2

28,0

53,7

26,0

P

Suport paper
(Revistes, etc.)

19,0

14,9

19,1

10,6

23,4

17,0

47,1

14,3

29,4

M

19,0

40,4

23,4

29,8

29,8

31,9

37,3

26,2

39,2

N

61,9

44,7

57,4

59,6

46,8

17,0

15,7

59,5

31,4

P

Correu postal

161

21,4

45,8

27,7

26,0

30,6

30,0

31,4

9,8

21,6

N

Presencialment
(cara a cara)

Taula 97. Accions i freqüència d’ús en % dels tipus de comunicació (M: molt; N: normal; P: poc)
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Podríem pensar que en les activitats relacionades amb informar sobre el problema de salut
o informar sobre el funcionament i les activitats de l’associació s’usaria més Internet o el
correu electrònic que en aquelles accions relacionades amb aportar tractaments terapèutics
o donar suport psicològic. Això, però, no succeeix, són sempre els tipus de comunicació tradicionals els que tenen una major freqüència d’ús.

Hi ha, com caldria esperar, una dependència significativa entre l’ús d’Internet i l’ús del correu electrònic.150 Un ús intensiu151 d’Internet està associat amb un ús intensiu del correu
electrònic. No obstant això, no hi ha un comportament diferencial entre l’ús d’Internet o el
correu electrònic amb cap dels altres tipus de comunicació.

Els resultats obtinguts, malgrat no tenir significació estadística mínima, ens assenyalen una
tendència entre les relacions dels diferents mitjans de comunicació. Aquesta tendència ens
indica que la relació entre correu electrònic i Internet amb el telèfon i la comunicació cara a
cara és complementària: un major ús d’aquests mitjans més tradicionals va associat amb
un major ús dels mitjans de comunicació disponibles a la Xarxa. No obstant això, la relació
entre Internet i el correu electrònic amb el correu postal i el suport paper (fullets, revistes,
etc.) és substitutiva: un ús intensiu de les aplicacions relacionades amb la Xarxa va associat
a un menor ús del correu postal i el suport paper.

D’altra banda, no hi ha diferències significatives entre un major ús d’Internet i el correu
electrònic per portar a terme les accions de l’entitat i les variables socioeconòmiques
relacionades amb l’any de creació de l’entitat, el pressupost, l’edat de les persones sòcies ni el seu sexe.

Les variables relatives a l’edat, el sexe i els recursos econòmics s’associen al concepte de
la divisòria digital relacionada amb les dificultats d’accés i ús d’Internet. Les dades del nostre estudi estan en la línia dels resultats obtinguts en altres investigacions (Katz i Arrissi,
2002) que apunten que l’accés i ús d’Internet per a qüestions relacionades amb les variables anteriorment esmentades s’està atenuant o desapareixent.

Podríem pensar que l’ús d’Internet augmentaria en aquelles entitats amb un nombre més
gran de socis, atesa la dificultat de comunicar-se cara a cara amb tots aquests. De la mateixa manera podríem intuir que un nombre menys gran de seus o una menor disponibilitat

150. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.4.
151. Entenem per ús intensiu la selecció per part de les entitats de la categoria bastant ús, enfront de poc i normal ús de
cada mitjà de comunicació.
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d’horaris estarien relacionats amb un major ús d’Internet. De nou, no hi ha diferències significatives entre aquestes variables i l’ús d’Internet.

No obstant, sí que hi ha una dependència significativa entre l’ús del correu electrònic i
el nombre de seus. El correu electrònic no s’utilitza per a arribar a un nombre més gran
de persones, per això és independent del nombre d’associats. Donada la significació
d’aquesta variable respecte al nombre de seus podem pensar que sí que s’utilitza per
a les qüestions relacionades amb la gestió de la mateixa associació,152 és a dir, per a
la comunicació dels professionals que treballen en diferents seus.

Hi ha una dependència significativa entre l’ús d’Internet i la composició de l’entitat.153
El 72,2% de les entitats formades per familiars i persones relacionades amb els pacients utilitzen bastant Internet enfront del 27,8% de la resta d’entitats formades per pacients, professionals o altres.

Una primera possible explicació a aquest fet podria estar en les dificultats que podrien
tenir algunes persones amb el seu problema de salut a l’hora d’accedir o usar Internet.
A més, podríem interpretar aquestes dades des de la hipòtesi contrastada que planteja
Internet com un espai que contribueix a augmentar la sociabilitat en comptes de disminuir-la. El vincle afectiu de familiars i persones relacionades amb els pacients podria ser
més intens que el vincle afectiu que relaciona els mateixos pacients. Entre aquests últims, el vincle més intens seria el relacionat amb la temàtica que aborda el problema de
salut. Per tant, Internet és més usat per les persones el vincle afectiu de les quals és
més fort.

Trobem també una dependència significativa entre l’ús d’Internet i el correu electrònic
amb el lloc de residència de les persones que pertanyen a l’entitat.154 Les entitats els
socis de les quals resideixen en la mateixa província o comunitat autònoma utilitzen
més freqüentment Internet i el correu electrònic que aquelles que resideixen en el
mateix municipi o comarca. Internet es constitueix com un espai de comunicació que
permet salvar les distàncies físiques entre les persones.

152. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.5.
153. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.6. El correu electrònic no mostra un comportament diferencial, no obstant això l’anàlisi
descriptiva de les dades corroboren els resultats obtinguts amb Internet.
154. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.7.
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Per últim, no hi ha una dependència significativa entre l’ús d’Internet i el correu electrònic amb la variació del nombre de persones que s’han associat a l’entitat durant els 4
últims anys. Si bé les entitats s’han fet més accessibles als seus socis independentment
de les distàncies, això no els ha permès augmentar el nombre de socis, és a dir, encara
no han desenvolupat tot el potencial que els pot oferir Internet per a aquesta finalitat.

3.5.4. Participació i implicació de les persones
La implicació dels individus amb la finalitat de la comunitat a què pertanyen i la seva participació en les activitats d’aquesta són qüestions clau de les dinàmiques socials que es produeixen dins qualsevol comunitat, ja sigui virtual, presencial o mixta. És a dir, la implicació i la
participació dels individus d’una comunitat són factors determinants en els processos d’interacció, tant si es produeixen on line, off line o mitjançant la combinació d’ambdós. Tant la implicació (motivació) com les activitats (accions) faciliten els intercanvis d’informació i el suport
mutu entre els individus, a més d’augmentar el sentiment de pertinença a la comunitat.
Els nivells d’implicació amb les finalitats de l’entitat són superiors als nivells de participació
dels associats en les activitats.155 Mentre que un 30,7% de les associacions consideren que
el nivell d’implicació dels associats amb les finalitats de l’entitat és alt, només un 15,3%
consideren alt el nivell de participació en les activitats.
Taula 98. Nivell d’implicació personal dels
associats amb les finalitats de l’Associació
Percentatge
Nivell alt

30,7

Nivell mitjà

32,7

Nivell baix

36,6

Taula 99. Nivell de participació dels
associats en les activitats de l’Associació
Percentatge
Nivell alt

15,3

Nivell mitjà

38,5

Nivell baix

46,2

155. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.8.
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Observem un comportament diferencial que assenyala la dependència d’ambdues variables.
Uns nivells d’implicació amb les finalitats elevats generen uns nivells de participació elevats.156
A partir d’aquestes dues variables hem construït un índex de pertinença a la comunitat que ens
mostra que prop de la meitat de les entitats tenen un nivell alt de pertinença a la comunitat.
Taula 100. Índex del nivell de pertinença a la comunitat157
Freqüència

Percentatge vàlid

Alt

23

44,3

Mitjà

15

28,8

Baix

14

26,9

Total

52

100,0

No hi ha relació entre aquest índex i la dimensió de l’associació, ni amb el nombre de seus,
ni les hores que romanen obertes, ni el pressupost, ni l’edat i variació de socis, ni amb l’any
de creació de l’associació. És a dir el nivell de pertinença a la comunitat no està condicionat
per les variables relacionades amb els aspectes estructurals i organitzatius de l’entitat.
No obstant això, sí que hi ha un comportament diferencial amb la composició dels socis.158
Els familiars tenen un nivell de pertinença a la comunitat més elevat que la resta (pacients
i professionals). Això reforça l’explicació del major ús d’Internet per part d’aquestes persones, en la mesura que els seus vincles poden ser considerats més intensos atès que tenen
un major nivell de pertinença a la comunitat.
L’anàlisi descriptiva de la relació entre participació i implicació amb els diferents mitjans de
comunicació utilitzats per les entitats ens mostren que hi ha una tendència a utilitzar amb
més intensitat tots els tipus de comunicació (correu electrònic, Internet, suport paper, telèfon i cara a cara) quan els nivells de participació i implicació són més elevats. Internet i el
correu electrònic també segueixen aquesta mateixa tendència.
Si abordem de forma agregada la implicació dels diferents agents que configuren una
associació observem que el personal remunerat és el que té una implicació més alta en
les accions de l’entitat. No obstant això, si sumem les categories gaire i normal, observem
que els socis (92,3%) i els professionals no associats (96,2%) superen la implicació dels
professionals remunerats (73,5%). En últim lloc per la seva implicació se situa el públic en
general, ja que generalment no són els destinataris directes de les accions de les entitats.

156. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.9.
157. Atès el nombre de casos que tenim, per a construir aquest índex hem recodificat les variables d’implicació i participació agrupant les categories alta i mitjana.
158. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.10.
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Taula 101. Implicació dels agents en les accions de l’entitat
Agent

Molta

Normal

Poca

Personal remunerat

65,3%

8,2%

26,5%

Socis/sòcies

42,3%

50,0%

7,7%

Professionals (no associats)

40,4%

55,8%

3,8%

Ciutadania (públic en general)

13,5%

51,9%

34,6%

Aquestes dades ens mostren el paper clau que juguen la implicació del personal remunerat a
l’hora d’impulsar les accions de l’entitat. Encara que aquesta implicació no és suficient per a dur
a terme les activitats, ja que és necessària la implicació d’altres professionals no associats i, òbviament, la implicació dels socis. Podem considerar que la implicació del públic en general té un
caràcter residual, és a dir en no ser generalment els destinataris finals de les accions de les entitats la seva implicació no és tan necessària per al desenvolupament de les accions. La següent
taula ens mostra la implicació de cada agent en les accions que desenvolupa l’entitat.
Taula 102. Implicació (%) dels agents en les accions de l’entitat (M: molt; N: normal; P: poc)159
Personal remunerat
de l’Associació

M

N

Informar sobre el
problema de salut

54,2

Donar suport
psicològic

Professionals (no
associats)

Socis

Ciutadania (públic
en general)

P

M

N

P

M

N

P

14,6

31,3

42,0

40,0

18,0

35,3

49,0

15,7

14,3

30,6

55,1

50,0

15,2

34,8

38,3

38,3

23,4

30,6

22,4

46,9

6,3

25,0

68,8

Informar sobre
el funcionament
i les activitats
de l’associació

58,7

15,2

26,1

49,0

41,2

9,8

11,8

43,1

45,1

11,8

27,5

60,8

Orientar cap a
professionals
especialitzats i/o
centre d’atenció

46,8

14,9

38,3

26,5

40,8

32,7

20,4

57,1

22,4

8,0

38,0

54,0

Aportar o informar
sobre recursos econòmics per
les persones de l’associació

51,1

15,6

33,3

26,0

36,0

38,0

10,2

30,6

59,2

6,4

12,8

80,9

Educar

43,8

25,0

31,3

22,4

44,9

32,7

22,0

44,0

34,0

14,0

30,0

56,0

Prevenir

38,6

25,0

36,4

10,6

57,4

31,9

14,9

44,7

40,4

2,2

34,8

63,0

Orientar cap
a altres fonts
d’informació

58,7

8,7

32,6

34,7

42,9

22,4

30,6

49,0

20,4

2,0

36,7

61,2

Aportar tractaments
terapèutics

33,3

14,3

52,4

18,2

20,5

61,4

39,1

32,6

28,3

2,2

13,3

84,4

159. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.11.
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Tal com mostràvem anteriorment, les principals accions de les associacions de pacients segons
la seva importància són: informar sobre el problema de salut, donar suport psicològic i informar
sobre el funcionament i les activitats de l’associació. En aquestes tres accions el personal remunerat de l’associació té els nivells d’implicació més alts. Però si agreguem les categories, observem que els socis superen la implicació dels professionals en les tres accions. Això suposa
que malgrat el lideratge que té el personal remunerat, en les accions principals de l’entitat és
necessari que els associats s’hi impliquin i que els professionals no associats hi col·laborin.

En la resta d’activitats, amb l’excepció d’aportar tractaments terapèutics.160 Els diferencials
dels nivells d’implicació alta entre personal remunerat i els socis s’amplien. Aquelles activitats que tenen una importància secundària per a les entitats requereixen un major esforç
d’implicació per als professionals, ja que en aquests casos la implicació dels associats i dels
professionals no associats és menor.

Les nostres dades ens mostren una dinàmica social on el personal remunerat és el que facilita a través de les activitats que els socis/sòcies es trobin per compartir experiències i coneixements, ja sigui ells sols o amb algun professional no associat.

El lideratge del personal remunerat, a més de per la necessària implicació dels socis, també
és explicat pel tipus d’activitats que impulsen les associacions:

Taula 103. Les activitats que impulsa l’Associació estan relacionades amb:
Molt

Normal

Poc

Grups de suport coordinats per professionals
elacionats amb el problema de salut

53,1%

30,6%

16,3%

Grups de suport coordinats pels socis

46,9%

36,7%

16,3%

Trobades individuals entre socis

45,1%

33,3%

21,6%

Trobades individuals entre socis i professionals

44,0%

38,0%

18,0%

La majoria de les activitats que organitzen les entitats estan molt relacionades amb grups
de suport, ja siguin coordinats per professionals relacionats amb el problema de salut
(53,1%) o coordinats pels mateixos socis (46,9%). Les trobades individuals tenen uns percentatges semblants, tant si es tracta de trobades individuals entre els socis (45,1%) com
entre els socis i els professionals relacionats amb el problema de salut (44%).

160. En el cas d’aportar tractaments terapèutics, la implicació més alta és per als professionals no associats.
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No hi ha un comportament estadístic diferencial entre l’organització de les activitats en
grups de suport o trobades individuals ni amb els tipus de comunicació que utilitzen ni amb
el nivell de pertinença a la comunitat.

3.5.5. Accés, aplicacions i usos d’Internet
El tipus d’accions que realitzen les entitats, el tipus de dinàmiques que utilitzen, els nivells
d’implicació dels agents i els tipus de comunicació ens mostren la complexitat de l’organització social que es configura entorn a una comunitat.

Aquesta comunitat comparteix una finalitat, intercanvia informació i ofereix suport als seus
membres majoritàriament a través d’interaccions presencials (cara a cara), encara que també
utilitza altres tipus de comunicació. Tot això ens mostra, tal com hem vist a la introducció, l’existència dels elements necessaris per a la configuració de comunitats virtuals. No obstant això,
els nivells d’ús del correu electrònic i Internet per a portar a terme les accions de les entitats no
reflecteixen una activitat suficient per a constatar la presència d’aquest tipus de comunitats.

Per tant, és necessari analitzar la infraestructura tecnològica de la qual disposen les entitats
i les aplicacions relacionades amb Internet que utilitzen per a aprofundir en les causes que
limiten el desenvolupament del potencial d’Internet dins les entitats.

El percentatge d’entitats amb connexió a Internet és molt elevat, només un 7,7% dels enquestats declaren que no disposen d’ordinadors connectats a Internet. A més, el 82,7% de les entitats declaren que posseeixen connexió ADSL, és a dir connexió de banda ampla.

Taula 104. Disposa l’Associació d’ordinadors connectats a Internet?
Freqüència
Sí, amb connexió ADSL

Percentatge
43

82,7%

Sí, amb connexió mòdem 56 kb

3

5,8%

Sí, amb connexió per cable

2

3,8%

No

4

7,7%

52

100,0%

Total

Aproximadament la meitat de les entitats disposen entre un i tres ordinadors connectats a
la Xarxa.161 Hi ha una relació significativa entre el nombre d’ordinadors de l’entitat i la di-

161. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.12.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

169

Internet, salut i societat

mensió d’aquesta.162 Com cal suposar, com més gran és una entitat (tant en nombre de socis com de treballadors) més ordinadors té. També hi ha relació amb el pressupost de
l’entitat; com més gran és, més ordinadors estan disponibles.163 Però no hi ha relació amb
el nombre de seus.

No obstant això, no hi ha relació entre el nombre d’ordinadors de l’entitat i l’ús intensiu o no
del correu electrònic, ni d’Internet, ni del telèfon, ni de la comunicació cara a cara. Sí que hi
ha relació amb l’ús del correu postal: si disposa de més ordinadors utilitza menys aquest
tipus de comunicació.164

Si construïm una tipologia de penetració tecnològica amb les variables disposar d’ordinadors connectats a Internet i nombre d’ordinadors de l’entitat, observem que el 55,3% de les
entitats estan en un nivell mitjà i un 44,7% en un nivell alt. Cap entitat se situa en un nivell
baix.

Taula 105. Penetració tecnològica
Freqüència

Percentatge vàlid

Mitjana

26

55,3

Alta

21

44,7

Total

47

100,0

Aquesta tipologia està relacionada significativament tant amb la dimensió de l’associació165 com
amb el pressupost i les hores que està oberta.166 És a dir, aquelles entitats més grans i amb
majors recursos econòmics tenen un percentatge de penetració de la tecnologia més elevat.
Podem concloure que l’accés a la tecnologia no suposa actualment una limitació clara per a les
entitats. Per tant, hem de superar el concepte de divisòria digital tradicionalment associat a
variables d’accés per a analitzar un concepte de divisòria digital associat a variables d’ús de la
tecnologia.

Si abordem el percentatge d’entitats que disposen del correu electrònic dels seus associats observem que el 75% de les entitats disposen d’aquesta informació. El 40,4% de les associacions

162. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.13. El nombre de caselles amb freqüència esperada inferior a 5 és superior al 10%,
però l’acceptem, atesa la dimensió reduïda de la mostra.
163. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.14.
164. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.15.
165. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.16.
166. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.17.
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inclouen aquesta dada entre els requerits per a ser soci i el 34,6% reben aquesta informació per
iniciativa dels socis. Per tant, bé sigui per iniciativa de l’entitat o per iniciativa del soci, podria haver-hi una bona predisposició per a l’ús d’aquest mitjà de comunicació dins la comunitat. No
obstant això, és significatiu que el 25% de les entitats no disposin del correu electrònic dels seus
socis.

Taula 106. Disposen del correu electrònic dels associats/ades
Freqüència

Percentatge

Sí, el vam incloure entre les dades requerides per a ser
soci

21

40,4%

Sí, encara que no el vam incloure entre les dades els socis
el donen

18

34,6%

No

13

25,0%

Un 71,2% de les entitats afirmen tenir una llista de correu electrònica pròpia a través de la
qual difonen informació. En aquest sentit, el 55,8% de les entitats afirmen estar subscrites
a alguna llista de correu en la qual mantenen una posició activa de trameses d’informació,
enfront d’un 5,8% que estan subscrites però no envien informació i un 36,5% que ni tan sols
hi estan subscrites.167 Per tant, malgrat disposar de la capacitat de comunicació que ofereix
aquest tipus d’aplicació, el seu ús encara no és majoritari.

El fet de disposar dels correus electrònics dels associats, així com d’altres dades de caràcter personal, obligaria les entitats a mantenir regles que protegeixin la confidencialitat i privacitat d’aquestes dades. Davant la pregunta “Disposen de dispositius o regles que
protegeixin la confidencialitat i la privacitat de les dades dels seus associats?”, el 71,2% responen afirmativament, enfront del 7,7% que contesten negativament. No obstant això, és
significatiu que un 21,2% responguin NS/NC, la qual cosa ens pot oferir una aproximació
del desconeixement que sobre temes legals relacionats amb les dades de caràcter personal
que tenen les entitats.

Si abordem altres aplicacions d’Internet, les dades ens mostren una altra realitat. El 69,2%
de les entitats no posseeixen cap butlletí electrònic de notícies propi.168 Aquest percentatge
augmenta fins al 75%, que afirmen no posseir cap fòrum electrònic, tal com indica la
següent taula:

167. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.18.
168. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.19.
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Taula 107. Posseeix l’Associació algun fòrum electrònic?
Percentatge
No

59,6

No, però vam participar en altres fòrums electrònics

15,4

Sí, hi participen només els socis

7,7

Sí, està obert a totes les persones que vulguin participar-hi
Total

17,3
100,0

L’aplicació més estesa d’Internet, juntament amb el correu electrònic, és el World Wide
Web. Davant la pregunta “Disposa l’Associació d’un lloc web?”, el 76,9% responen afirmativament. D’aquest percentatge, el 87,5% posseeixen un domini propi. El web ha estat realitzat per un soci de manera voluntària (40%), una empresa externa (30%) o per personal
remunerat de l’Associació (5%); sense disposar de cap tipus d’ajuda o subvenció en el
76,9% dels casos. En el cas de rebre algun tipus d’ajuda o subvenció, aquesta ha estat majoritàriament de caràcter públic (10,3%) enfront de les d’empreses privades (7,7%).

Les entitats realitzen de manera autònoma la seva pàgina web sense rebre en la majoria
de les ocasions cap tipus d’ajuda. La presència a la Xarxa està basada fonamentalment en
informació i no en aplicacions (fòrums electrònics, butlletins electrònics, etc.) que permetin
processos de comunicació i interacció més complexos. Aquest resultat coincideix amb
l’anàlisi que hem realitzat de la presència a la Xarxa del sistema sanitari català.

La clau per a l’explicació d’aquesta infrautilització de la potencialitat d’Internet com a espai
d’interacció no està associada a la penetració de l’esmentada tecnologia en les entitats,
sinó a les aplicacions que s’estan utilitzant.

Una possible explicació del limitat ús d’aplicacions que permetin processos d’interacció que
facilitin la configuració de comunitats totalment virtuals o mixtes està en l’escassa implicació
del personal remunerat en aquest tipus d’accions. Un indicador clar d’aquesta escassa implicació és, com hem vist anteriorment, les persones que estan involucrades en la creació
del lloc web.

El lideratge del personal remunerat és clau en l’impuls de les activitats que desenvolupa
l’entitat, això facilita la implicació i la participació de la resta de persones que formen l’entitat. No obstant això, en el cas de la presència a Internet, aquest lideratge no es produeix,
la qual cosa impedeix que la resta de persones s’impliquin en aquesta acció o en participin.
Per tant, en primer lloc, és difícil que es generin les aplicacions necessàries i, en segon lloc,
en el cas que aquestes aplicacions estiguin disponibles, és difícil que els nivells d’ús siguin
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elevats. Aquesta anàlisi quedarà reforçada quan abordem les limitacions de les entitats en
l’ús d’Internet.

3.5.6. Limitacions en l’ús d’Internet

Aproximadament un 25% de les entitats no disposen d’un lloc web. En són les causes principals la falta de recursos econòmics i la falta d’ajudes institucionals. A més dels recursos
econòmics necessaris, també destaca la falta de personal qualificat, encara que en un nivell
significativament menor.

Taula 108. Valori les següents raons per què no disposa d’un lloc web
Molt
d’acord

D’acord

Poc
d’acord

La falta de recursos econòmics

60,0%

30,0%

10,0%

La falta d’ajudes institucionals

50,0%

25,0%

25,0%

La falta de personal qualificat

12,5%

62,5%

25,0%

L’escàs ús i coneixement que tenen els associats

12,5%

37,5%

50,0%

La falta de coneixements sobre el mitjà

50,0%

50,0%

L’escàs interès dels associats

50,0%

50,0%

Per tant, les tres primeres raons estan relacionades amb aspectes que involucren directament les entitats, no amb la demanda potencial d’aquest tipus d’espais entre els associats.
En aquest sentit, la meitat de les entitats que no disposen d’un lloc web destaquen que l’escàs ús i coneixement que puguin tenir els seus associats d’Internet i l’interès d’aquests pel
nou espai no són les raons que expliquen la seva absència a Internet.

Per tant, la no-presència a la Xarxa de les entitats està condicionada per l’escassetat de
recursos de l’oferta i no pels coneixements o l’ús que podrien fer els associats, és a dir no
per la demanda potencial.

L’agregació de les dades relatives a les limitacions de l’ús d’Internet per part de les entitats169 ens mostra la mateixa tendència que les limitacions per no disposar d’un lloc
web:

169. Annex capítol 3. Estadístic.2.3.20.
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Taula 109. L’ús d’Internet per part de l’Associació està limitat per
Molt

No gaire

La falta de recursos econòmics

32,7%

67,3%

La falta de personal qualificat

24,5%

75,5%

La falta de coneixements sobre el mitjà

12,2%

87,8%

L’escàs ús i coneixement que tenen els associats

18,0%

82,0%

4,0%

96,0%

L’escàs interès dels associats

La falta de recursos econòmics i de personal qualificat són les limitacions més destacades.
Un altre cop és el costat de l’oferta el que condiciona l’ús d’Internet, ja que els coneixements
i l’interès dels associats no suposen limitacions destacades.

Encara que les principals limitacions estan en les mateixes entitats, hem volgut abordar la
valoració que fan aquestes dels problemes que poden tenir els seus associats amb Internet.

El problema més destacat que troben les entitats associat a l’ús d’Internet és el relacionat
amb l’excés i selecció de la informació seguida del problema relacionat amb el maneig dels
ordinadors i els seus programes.

Taula 110. Valori els següents problemes dels associats en l’ús Internet
Molt
d’acord

D’acord

Poc
d’acord

Problemes relacionats amb l’excés i la selecció de
la informació

34,0%

34,0%

32,0%

Problemes relacionats amb el maneig dels ordinadors i els seus programes

30,0%

42,0%

28,0%

Problemes relacionats amb l’accés a un ordinador
connectat

23,1%

44,2%

32,7%

Problemes relacionats amb la qualitat i fiabilitat de
les informacions disponibles

19,6%

35,3%

45,1%

Problemes relacionats amb la confiança en la informació i la comunicació

17,6%

33,3%

49,0%

Problemes relacionats amb la privadesa i la
confidencialitat

7,8%

33,3%

58,8%

Problemes relacionats amb la comunicació per
mitjà d’ordinador

6,0%

46,0%

48,0%

Al voltant de la meitat de les entitats destaquen que els problemes relacionats amb la privadesa i la confidencialitat, els relacionats amb la comunicació per mitjà d’un ordinador i la
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confiança en la informació i la comunicació no són els problemes més importants associats
a Internet. Aquestes dades contrasten amb l’opinió dels professionals sanitaris que revelen
que la qualitat dels continguts pot suposar un problema a l’hora d’abordar el maneig de la
informació per part dels usuaris.

És comprensible que siguin els problemes relacionats amb l’excés i selecció de la informació els que més destaquen, ja que Internet és usat com un mitjà d’informació i no com un
espai de comunicació i interacció.

L’escassa experiència en l’ús d’Internet com a espai de comunicació i interacció fa que els
problemes relacionats amb la privadesa, la confidencialitat i els processos de comunicació
no siguin concebuts a priori com a problemes. Aquestes dades també podrien ser interpretades com una aproximació positiva de les possibilitats que Internet pot oferir a les entitats.

3.5.7. Potencialitats de l’ús d’Internet

A més de les limitacions i els problemes que tenen les entitats a l’hora d’utilitzar Internet com un
nou espai, hem volgut identificar les potencialitats que la Xarxa ofereix a aquestes entitats.

Aproximadament el 80% de les entitats consideren que Internet pot millorar molt el coneixement sobre el problema de salut. Aquesta dada reflecteix la concepció d’Internet com una
font d’informació per a temes relacionats amb la salut.

Taula 111. Considera que Internet, com a espai d’informació, comunicació
i interacció, pot:
Acció

Molt

Normal

Poc

Millorar el coneixement sobre el problema de salut

78,8%

21,2%

Millorar l’autonomia del pacient i/o les persones pròximes

56,0%

30,0%

14,0%

Millorar la relació amb el seu entorn social

55,8%

36,5%

7,7%

Millorar la relació amb el problema de salut

53,8%

38,5%

7,7%

Millorar el coneixement sobre fàrmacs i medicaments

47,4%

31,6%

21,1%

Millorar la relació amb el personal soci sanitari

40,4%

38,5%

21,2%

Millorar el coneixement i la relació amb el sector farmacèutic

36,0%

30,0%

34,0%

Millorar la salut

36,0%

40,0%

24,0%
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Més de la meitat de les entitats consideren que Internet pot Millorar molt l’autonomia del pacient i/o les persones pròximes, la relació amb el seu entorn social i la relació amb el problema de salut. Aquestes dades destaquen la confiança de les entitats en la capacitat dels
usuaris per fer significativa la informació disponible en xarxa. És a dir transformar la informació en un coneixement que els permeti millorar el maneig del problema de salut tant a
nivell personal com a nivell social. Dins aquesta anàlisi podem situar també l’acció millorar
el coneixement sobre fàrmacs i medicaments.

En canvi, les conseqüències que l’ús d’Internet pot tenir sobre la relació amb el personal
soci sanitari i el sector farmacèutic no són tan destacades per les entitats. L’explicació a
aquest fet està relacionada amb l’anàlisi de la presència a la Xarxa del sistema sanitari català. Aquesta anàlisi ens ha revelat el limitat ús d’Internet com a espai de comunicació, la
qual cosa dificulta els processos de relació entre aquests agents.

Per últim, el 76% de les entitats assenyalen que Internet pot millorar la salut. Això significa
que les entitats reconeixen les conseqüències positives que l’ús d’aquesta tecnologia té sobre la pròpia salut.

Si abordem les potencialitats de les entitats com a agents del sistema sanitari observem un
cert paral·lelisme amb les potencialitats que ofereix Internet. Prop del 80% de les entitats
consideren que les seves accions poden millorar molt el coneixement sobre el problema de
salut, percentatge semblant a l’obtingut al quadre anterior. Millorar la relació amb el problema de salut també obté percentatges semblants. Un 65% en el cas de les accions de l’Associació i un 53% en el cas d’Internet.

Taula 112. Considera que les accions de l’Associació sobre els usuaris, associats i
no associats pot:
Acció

Molt

Normal

Poc

Millorar el coneixement sobre el problema de salut

76,9%

23,1%

Millorar la relació amb el problema de salut

65,4%

30,8%

3,8%

Millorar el coneixement i la relació amb el sector
farmacèutic

58,3%

25,0%

16,7%

Millorar la relació amb el seu entorn social

59,6%

32,7%

7,7%

Millorar la relació amb el personal soci sanitari

44,2%

40,4%

15,4%

Millorar la salut

38,5%

38,5%

23,1%

Millorar l’autonomia del pacient i/o les persones
pròximes

32,0%

38,0%

30,0%

Millorar el coneixement sobre fàrmacs i medicaments

20,4%

32,7%

46,9%
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No obstant això, podem destacar dos fets diferencials. En primer lloc, millorar l’autonomia
del pacient obté percentatges superiors en el cas d’Internet. Aquest fet corrobora la hipòtesi
demostrada en altres estudis (Castells et al., 2002) sobre la capacitat d’Internet per a afavorir els processos d’autonomia personal.

En segon lloc, les accions relacionades amb els processos de comunicació entre els diferents agents del sistema sanitari (pacients - professionals sanitaris - sector farmacèutic) obtenen percentatges més elevats en el cas de les associacions. Això significa que les xarxes
formades per les entitats estan basades fonamentalment en contactes presencials o telefònics. Els processos de comunicació encara no es produeixen virtualment.

Les dades recollides sobre les potencialitats d’Internet i les accions de l’entitat ens tornen
a indicar la bona predisposició de les entitats cap a l’ús de la Xarxa. No obstant això, aquest
ús és condicionat per l’escassetat d’aplicacions relacionades amb la comunicació interactiva i posen en relleu el possible paper complementari d’Internet en l’àmbit de la salut. No
hem d’oblidar que la prestació de serveis sanitaris, en major o menor mesura, sempre requereix un contacte personal entre els professionals sanitaris i els usuaris. Internet es pot
constituir com un espai complementari a aquestes interaccions presencials també en el cas
de les associacions de pacients.

3.5.8. Conclusions

Les entitats relacionades amb la salut a Catalunya són organitzacions socials que agrupen
un nombre reduït de persones entorn d’una temàtica relacionada amb un problema de salut.
Aquestes persones es troben distribuïdes per Catalunya de manera homogènia i comparteixen activitats que es realitzen majoritàriament “cara a cara” en la seu social de l’entitat.
Aquestes activitats i el funcionament de l’entitat generalment està impulsat pel personal remunerat de la mateixa entitat.

Les activitats, relacionades majoritàriament amb processos d’informació i comunicació entorn del problema de salut permeten que, a més del vincle amb la temàtica de salut, es generin un vincle afectiu relacionat amb el suport psicològic de persones que comparteixen
una mateixa situació. L’impacte d’aquestes accions millora el coneixement, la relació sobre
el problema de salut i la mateixa salut.

Internet és utilitzat per les entitats com un espai de continguts que permet a través del web
difondre informacions relatives a l’entitat i a la temàtica que aborda. El correu electrònic és
utilitzat com a canal de comunicació unidireccional i produeix una escassa interacció. Les
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aplicacions d’Internet relacionades amb processos de comunicació més interactius són utilitzades minoritàriament.

Els principals problemes per al desenvolupament d’Internet es localitzen en l’oferta. L’escàs
personal disponible i la falta de recursos econòmics són els impediments que tenen les entitats per a crear a Internet un espai d’interacció que permetés realitzar activitats a través
de la Xarxa. Aquestes activitats afavoririen la creació d’una comunitat virtual, autònoma o
basada en la comunitat “presencial”, basada tant en les afinitats de continguts com en el
suport psicològic que es puguin prestar els membres. En aquest sentit, les limitacions relacionades amb l’ús o coneixements d’Internet que puguin tenir els associats no suposarien
cap obstacle. El principal obstacle es troba en l’absència d’un lideratge per part dels professionals assalariats de les entitats.

Internet en cap dels casos aïlla les entitats o els seus associats. Aquelles entitats que utilitzen més intensament els mitjans de comunicació tradicionals per a aconseguir les seves
finalitats i realitzar les seves activitats també utilitzen Internet amb més intensitat. No obstant això, aquesta intensitat està associada a processos d’informació i no a processos d’interacció, atès que la disponibilitat d’aplicacions que tenen les entitats a la Xarxa no
permeten aquests processos.

En el nostre estudi hem observat la superació de la divisòria digital associades d’una banda
a l’edat i al sexe dels associats i, d’altra banda, al pressupost de l’entitat. A més, hem constatat una concepció positiva per part de les entitats tant dels usos i coneixements dels seus
associats sobre Internet com de la valoració dels problemes relacionats amb aquest ús. Tot
això ens fa pensar que les barreres per al desenvolupament d’Internet es troben en les divisòries relacionades amb les motivacions de les entitats per a accedir a Internet i amb el
coneixement i temps disponible del personal remunerat de l’entitat per a ocupar-se d’aquestes “noves” qüestions.

Internet com a espai d’informació, comunicació i organització social també necessita persones que dinamitzin aquesta nova esfera de participació en dos nivells fonamentals. D’una
banda, la generació o manteniment de la infraestructura tecnològica relacionada no tant
amb el maquinari (ordinadors i connexió a Internet) sinó amb el programari (aplicacions). I,
d’altra banda, és necessari que, igual que s’impulsen activitats cara a cara, s’impulsin i dinamitzin activitats virtuals, és a dir activitats que puguin ser realitzades totalment o parcialment a través Internet.
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3.6. Els professionals sanitaris (metges, infermeres i farmacèutics)
a Internet

3.6.1. Introducció

L’extensió de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit sanitari ha estat
un dels desenvolupaments més significatius del sector en les últimes dècades (Heath et al.,
2003). La penetració d’aquestes tecnologies en molts dels àmbits de treball dels professionals sanitaris ha estat un procés d’interacció entre factors tecnològics, organitzatius, culturals i formatius que han anat configurant tant els processos de treball dels professionals
com la mateixa tecnologia.

Malgrat ser conscients de la diversitat de professionals que desenvolupen la seva feina en
l’àmbit sanitari i la importància de tots aquests, hem seleccionat els metges, les infermeres
i els farmacèutics com a objecte del nostre estudi pel fet de ser els professionals que els
ciutadans identifiquen clarament quan es refereixen al sistema sanitari. En aquest sentit, el
propòsit de la nostra investigació és analitzar l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, especialment Internet, que fan aquests professionals sanitaris, prestant especial
atenció a les interaccions entre els factors enumerats anteriorment. Per a això, en primer
lloc abordarem les característiques sociodemogràfiques, incloent-hi aspectes clau relacionats amb el context on desenvolupen la seva activitat professional.

En segon lloc, analitzarem qüestions relacionades amb l’accés, la freqüència d’ús, la utilitat
i l’experiència dels professionals amb Internet.

En tercer lloc, ens centrarem en les qüestions relacionades amb les fonts d’informació utilitzades pels professionals i l’ús d’Internet com a font d’informació i espai de creació i difusió
de continguts. En aquest punt, prestarem especial atenció a les interaccions entre les diferents fonts d’informació, les conseqüències sobre la relació professional sanitari-pacient i la
percepció dels professionals sobre l’ús de la informació disponible a Internet que fan els
seus pacients.

A més dels processos relacionats amb la concepció d’Internet com a espai d’informació,
també abordarem la relació entre les tecnologies de la informació i la comunicació i els
processos de comunicació entre els mateixos professionals i entre aquests i els seus
pacients.
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En quart lloc, analitzarem l’ús que fan els professionals de les tecnologies de la informació
i la comunicació en relació amb la seva pràctica professional, prestant especial atenció a
les qüestions relacionades amb la telemedicina/teleassistència i amb els sistemes d’informació que utilitzen.

Per últim aprofundirem en la valoració que fan els professionals sanitaris de l’ús d’Internet
i altres tecnologies de la informació i la comunicació, analitzant les dificultats i els incentius
que frenen o faciliten l’expansió d’aquesta tecnologia en la seva pràctica professional.

Amb la finalitat de facilitar l’exposició dels resultats i l’anàlisi realitzada, dividirem aquest
apartat en tres parts relacionades amb cadascun dels professionals estudiats. Posteriorment, realitzarem una comparació dels resultats clau obtinguts i, finalment, realitzarem una
conclusió comuna per a tots els professionals sanitaris.

3.6.2. Metges

a) Introducció

Els metges s’enfronten als beneficis i els riscos que suposa la introducció de les tecnologies de
la informació i la comunicació, especialment Internet, en l’àmbit de la salut (Kassirer, 2000;
Seale, 2002; Levy, 2002). L’accés i l’ús d’aquestes noves tecnologies podria tenir conseqüències tant sobre la seva pràctica mèdica com sobre la configuració de les corresponents tecnologies en el context de les organitzacions on desenvolupen el seu treball (Heath et al., 2003).

Estudis portats a terme mitjançant enquestes als metges de diferents països170 corroboren la configuració d’Internet com una font d’informació sobre salut, com un mitjà d’interacció i com una eina per a l’assistència mèdica i la salut publica (Powell et al., 2003).

A més d’aquesta configuració, els professionals també estan exposats als usos de la Xarxa
que facin altres agents del sistema sanitari, especialment els usuaris. En aquest sentit, es
constata que l’ús d’Internet per a la cerca d’informació sobre qüestions relacionades amb la
salut ha augmentat en els últims anys (Spadaro, 2003; Fox, 2005; INE, 2006).

170. Lorenzo, 2004; Murray, 2003; Potts, 2002; Flash Eurobarometre 126, 2002; Koller, 2001.
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L’accessibilitat a una gran quantitat d’informació i l’ús que es pugui fer d’aquesta informació podrien suposar una transformació de la relació metge-pacient (Anderson et al., 2003;
Weiner et al., 2005), potenciant que els pacients s’involucrin cada vegada més a la presa
de decisions sobre la seva pròpia salut (Powell, 2002) i que col·laborin estretament amb
el seu metge (Ferguson, 2000).

Els metges expressen la seva preocupació per la qualitat, la pertinència i les conseqüències
de l’ús per part dels pacients dels recursos trobats a la Xarxa (Nwosu, 2000; Potts, 2002) i
temen el qüestionament que aquesta nova font d’informació pot suposar sobre els seus coneixements i sobre el seu poder dins la medicina (Hardey, 1999). A més, els metges plantegen dubtes sobre l’eficàcia del temps en les visites presencials si en aquestes es parla
sobre les qüestions consultades a Internet (Murray et al., 2003).

Els metges també tenen a la Xarxa una font d’informació especialitzada que els permet una actualització constant dels seus coneixements i facilita la seva formació contínua (Chew, 2004).

Com a mitjà de comunicació, Internet es configura com un espai d’interacció entre els mateixos professionals, entre aquests i els usuaris i entre els mateixos usuaris.

D’una banda, els metges de tot el món poden col·laborar i interaccionar a través de les eines
i aplicacions disponibles a Internet per a compartir informació sobre la seva àrea d’especialitat o un altre tipus d’afinitats. Això facilita la difusió dels nous coneixements científics i
l’adopció de noves pràctiques clíniques.

D’altra banda, l’ús del correu electrònic per a comunicar-se amb els pacients pot ser percebut com a efectiu pels metges sempre que es tinguin en compte aspectes relacionats amb
el tipus de malalt a qui s’està tractant, la incorporació d’aquesta eina en els processos de
treball i els incentius salarials adequats.

No obstant això, en l’ús d’aquestes eines s’assenyalen barreres com: la incorporació de la
resta de professionals sanitaris; el potencial increment de la demanda de serveis per part
dels professionals; la dificultat d’incorporar el correu en la pràctica professional diària; els
temps de resposta dels correus electrònics; la gestió del contingut dels missatges i la seva
urgència, els temes relacionats amb la confidencialitat i la seguretat, i per últim, la dificultat
d’associar-hi mitjans de pagament (Patt, 2003). Davant d’aquest escenari, els metges demanen guies sobre l’ús d’aquestes noves eines de comunicació (Gaster et al., 2003).

Un altre dels potencials usos d’Internet, tant per als usuaris com per als professionals és la
possibilitat d’agrupar-se en comunitats virtuals que els permetin una interacció entorn a te-
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màtiques o experiències comunes (Arrissi, 2001). Internet podria facilitar la generació i el
manteniment de xarxes de suport entre individus amb diferents rols (pacients, metges, familiars, etc.), però amb interessos comuns (Potts, 2002).
Tot això suposa un nou repte per a la investigació dels processos de comunicació entre metges i pacients (Welch, 2003; Gerber et al., 2003) que afecta tant els models de relació que
s’estableixin entre aquests dos agents com la configuració de les organitzacions proveïdores
de serveis sanitaris.
Internet també pot ser configurat com una eina per a l’assistència mèdica. Els metges poden
disposar de sistemes d’informació que li permetin construir i consultar l’historial mèdic del pacient. Aquesta nova gestió de la informació clínica podria transformar tant la seva pràctica clínica
com la seva manera de relacionar-se amb el pacient i amb altres professionals sanitaris. L’escassa formació dels metges en l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i les
barreres associades amb la falta de confidencialitat i seguretat de les dades poden suposar un
problema a l’hora d’utilitzar aquest tipus de recursos (Cullen, 2002; Brooks et al., 2006).
A més, aquests sistemes d’informació també podrien tenir repercussions sobre el control o
l’autonomia dels professionals en la seva pràctica diària (Harrison et al., 2002), la qual cosa
podria tenir un impacte en la qualitat, en l’eficiència i en els costos de la seva institució
(Chaudhry, 2006).
Per últim, l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la medicina i a
l’assistència sanitària (telemedicina - teleassistència) ha permès la prestació remota de serveis mèdics i assistencials. Aquest fet ha provocat que des de les esferes polítiques es presti gran atenció a les possibilitats d’aquestes tecnologies en relació amb els problemes
d’accés als serveis sanitaris i com a eina que faciliti la gestió de la demanda, especialment
a l’accés a serveis sanitaris especialitzats (Finch et al., 2006).

b) Perfil sociodemogràfic, activitats professionals i especialitats

El 56,99% de les respostes obtingudes en la nostra enquesta pertanyen a homes, mentre que
el 43,01% a dones. Hi ha una relació significativa entre l’edat i el sexe dels metges que reflecteix la incorporació de les dones a la professió mèdica. El percentatge de dones entre els 25
i els 45 anys mèdics sempre és superior al d’homes; no obstant això, aquesta tendència s’inverteix a partir dels 46 anys, on el percentatge d’homes és més elevat.171

171. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.1.
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Taula 113. Edat
Freqüència

Percentatge

De 25 a 35 anys

375

17,5

De 36 a 45 anys

457

21,3

De 46 a 55 anys

928

43,3

Més de 55 anys

381

17,9

2.141

100,0

Total

El 66% dels professionals enquestats declaren desenvolupar la seva activitat professional
en un únic lloc de treball.172

Taula 114. Activitat professional segons el nombre
d’entitats proveïdores
Freqüència
Treballa en 1 lloc

Percentatge

1.386

66,0

Treballa en 2 llocs

601

28,6

Treballa en 3 llocs

103

4,9

Treballa en 4 llocs

11

0,5

2.101

100,0

Total

Hi ha un comportament diferencial dels professionals segons la seva edat en relació amb
el nombre d’entitats on treballa.173 Dels professionals entre 25 i 35 anys, el 76,6% treballen
en un únic lloc, el 20,4% en dos llocs i un 3% en tres o quatre llocs. Dels professionals entre
36 i 45 anys un 67,5% treballen en un lloc, un 28,2% en dos llocs i un 4,3% en tres o quatre
llocs. Dels professionals entre 46 i 55 anys, el 64,1% treballen en un únic lloc, el 31,1% en
dos llocs i el 4,8% en tres o quatre llocs. Per últim, els professionals de més de 55 anys un
59,1% treballen en un lloc, un 30,5% treballen en dos llocs i un 10,4% treballen en tres o
quatre llocs. L’experiència i el prestigi que poden haver aconseguit els metges durant la
seva carrera professional els facilita poder treballar en més d’un lloc.

172. Parlem de lloc de treball, ja que poden haver-hi diferents combinacions entre el tipus d’organització (CAP, hospital,
consultori, clínica) i la titularitat de la mateixa (XHUP, ICS, privada). És possible que un professional treballi en un CAP de
l’ICS i en un hospital de l’ICS, és possible que un professional treballi en un hospital de la XHUP i en un consultori privat
(vegeu percentatges i combinacions).
173. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.2.
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D’aquells que treballen en un únic lloc, aproximadament la meitat el fan en un hospital, prop
del 25% en un CAP i la resta en clíniques i consultoris.

Taula 115. Tipus d’institució desagregada per als que només
treballen en un lloc
Freqüència

Percentatge

Treballa en un CAP

343

24,7

Treballa en un hospital

661

47,7

Treballa en una clínica

114

8,3

Treballa en un consultori

268

19,3

1.386

100,0

Total

En la següent taula, que inclou tots els individus de la mostra, podem observar les entitats
proveïdores de serveis on els metges desenvolupen la seva activitat segons la seva titularitat.174

Taula 116. Activitat professional segons titularitat de l’entitat proveïdora
CAP

Hospital

Clínica

Consultori

ICS

72.4%

26,3%

3,9%

6,0%

Altres públics / XHUP

18,4%

62,3%

11,3%

7,0%

Privats

5,6%

8,7%

82,8%

80,4%

ICS i privat

2,3%

1,5%

1,7%

2,2%

ICS i altres públics / XHUP

1,3%

1,2%

0,3%

0,0%

Altres públics / XHUP, privat i ICS

0,0%

0,0%

0,0%

4,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

La distribució dels percentatges reflecteix la importància de l’ICS, de titularitat i gestió
pública, als centres d’atenció primària (CAP), i de la XHUP, d’utilitat pública i gestió mixta, als hospitals. Mentre que les clíniques i consultoris majoritàriament són de titularitat
privada.

174. La taula 2 ha estat construïda amb les dades obtingudes en la pregunta 3 de l’enquesta On desenvolupa actualment la seva activitat professional? (seleccioni les opcions que consideri oportunes). Mentre que la taula 1 l’hem
construïda desagregant les dades d’aquesta mateixa pregunta tenint en compte només l’entitat proveïdora, independentment de la seva titularitat.
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El tipus de centre i la titularitat d’aquest són variables de les organitzacions proveïdores de
serveis sanitaris que considerem que poden condicionar l’accés, l’ús i el comportament dels
metges respecte a les tecnologies de la informació i la comunicació. Per a poder abordar
aquesta qüestió hem decidit fer una segmentació de la mostra amb els professionals que
treballen en una sola institució, d’aquesta manera podrem analitzar les interaccions entre
els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació, el tipus de centre i la seva titularitat (pública – privada).

Taula 117. Activitat professional segons titularitat agrupada de l’entitat proveïdora
(per als professionals que treballen en un únic lloc)
CAP

Hospital

Clínica

Consultori

ICS

72,3%

28,6%

–

–

Altres de públics / XHUP

17,5%

62,0%

18,2%

11,9%

Privat

5,5%

5,7%

79,1%

78,6%

Altres

4,7%

3,7%

2,7%

9,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Els percentatges obtinguts són semblants a la distribució, per a tots els individus, dels centres sanitaris segons la seva titularitat a Catalunya. Dels professionals que desenvolupen la
seva activitat en un sol centre i aquest és un CAP, el 72,3% pertanyen a l’ICS; no obstant
això, dels professionals que desenvolupen la seva activitat en un sol centre i aquest és un
hospital, el 62% pertanyen a altres de públics/XHUP. La majoria de professionals que només treballen en una clínica o un consultori ho fan en organitzacions privades.

Aquests percentatges ens mostren la importància de l’ICS com a organització proveïdora
de serveis sanitaris d’atenció primària, mentre que en el cas de l’atenció especialitzada
oferta als hospitals, la importància recau als centres de la XHUP.
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Una altra qüestió important que caracteritza els metges és la seva especialitat, és a dir
l’àrea de coneixement de la medicina que aborden en la seva pràctica professional. El naixement d’aquestes especialitats està associat amb el desenvolupament de la medicina com
a ciència i la necessitat d’aprofundir en aspectes determinats de la salut o del cos humà.
Aquesta divisió per especialitats és una de les característiques del model biomèdic actual
(Nettleton, 2006).

Taula 118. Especialitats agrupades
Freqüència
Especialitats mèdiques

Percentatge

1.218

68,1

Especialitats quirúrgiques

139

7,8

Especialitats centrals

409

22,9

Altres

22

1,2

Total

1.788

100,0

El 68,1% dels metges enquestats treballen en especialitats mèdiques, és a dir, aquelles que
no realitzen intervencions quirúrgiques. Dins aquestes, destaquen l’especialitat de medicina familiar i comunitària (14,5%), pediatria (7,8%) i medicina interna (6,6%).175 Un 22,1%
dels professionals assenyalen que pertanyen a especialitats centrals, és a dir, aquelles que
aborden qüestions transversals a les especialitats quirúrgiques i mèdiques.

Per últim, a més de l’especialitat, hem abordat les tasques que realitzen els metges en la seva
activitat professional. El 53,6% dels enquestats realitzen únicament tasques relacionades amb
la pràctica assistencial, percentatge que augmenta fins al 90,2% en el cas de combinar l’activitat
assistencial amb altres tasques.176 Només un 4,9% dels metges es dediquen exclusivament a
la planificació/direcció/gestió. Aquest percentatge disminueix a menys d’un 1% en els casos de
dedicar-se amb exclusivitat a la investigació o a la docència. Aquests percentatges ens mostren
la diversificació de tasques que ha de realitzar un metge en la seva activitat diària.

Hi ha un comportament diferencial del nombre d’activitats que realitzen els metges i
l’edat.177 Aquesta relació significativa ens mostra que són els professionals més grans els
qui realitzen un nombre més gran d’activitats en la seva pràctica professional. Aquest fet,
igual que amb el nombre de llocs on treballen els metges, ens torna a posar en relleu la

175. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.3.
176. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.4.
177. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.5.
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importància de l’experiència que van adquirint els professionals i la diversificació de tasques
a què han de fer front al llarg de la seva carrera professional.

c) Connectivitat, usos i activitats realitzades a Internet
El percentatge d’ús d’Internet entre els metges és molt elevat, el 96,1% dels individus declaren utilitzar aquest mitjà directament i regularment. Només l’1,2% dels metges han contestat que no utilitzen Internet regularment, mentre que la resta de professionals són usuaris
d’Internet, ja sigui directa i regularment o per mitjà d’altres persones.

Taula 119. És usuari d’Internet?
Freqüència
Sí, directament i regularment

Percentatge
2.088

96,1

Sí directament i per mitjà d’altres persones

51

2,3

No utilitzo Internet regularment

26

1,2

8

0,4

2.173

100,0

Sí, per mitjà d’altres persones (ex: secretària)
Total

El percentatge de metges que no utilitzen Internet per a la seva pràctica professional augmenta fins al 6,7%. Per tant hi ha un reduït grup d’individus que malgrat ser usuaris d’Internet regularment, no utilitzen aquest mitjà en la seva pràctica professional.

Taula 120. Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?
Freqüència
Sí
No
Total

Percentatge
2.019

93,3

146

6,7

2.165

100,0

Malgrat que la nostra mostra destaca per l’elevat percentatge de metges que utilitzen Internet, podem observar una relació significativa entre l’edat i l’ús d’Internet en la pràctica professional.178 Aquesta relació ens mostra que són els professionals més joves els qui més
utilitzen Internet. No obstant això, ni el sexe, ni l’especialitat, ni l’activitat professional estan
relacionats amb l’ús d’Internet (ni en la pràctica professional ni fora d’aquesta).

178. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.6.
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Hi ha diferències significatives entre el tipus d’organització on treballen els professionals i
l’ús d’Internet en la pràctica professional. El percentatge més elevat de professionals que
utilitzen Internet estan als hospitals i els CAP enfront de clíniques i consultoris.179 No
obstant això, la titularitat dels centres (públic/privat) no està relacionada amb l’ús d’Internet
per a la pràctica professional.
A més de l’elevat ús d’Internet per a qüestions professionals, les nostres dades reflecteixen
que el 73,3% dels metges consideren Internet molt útil en la seva pràctica professional.
Taula 121. Considera la utilització d’Internet per a la seva pràctica professional
Freqüència
Molt útil

Percentatge
1.576

73,3

526

24,3

38

1,8

Gens útil

5

0,2

NS/NC

6

0,3

2.151

100,0

Útil
Poc útil

Total

Hi ha una relació significativa entre l’edat i la utilitat de l’ús d’Internet en la pràctica professional; encara que les diferències no són gaire grans, són els professionals més joves els
que valoren més positivament la utilitat d’Internet.180
El 61,2% dels metges van començar a utilitzar Internet en la seva pràctica professional entre 1995 i el 2000. Aquest període coincideix amb el naixement dels navegadors com a eina
d’Internet,181 la qual cosa va facilitar l’accés al World Wide Web (WWW) a un nombre molt
més nombrós de persones.
Taula 122. Any de començament d’ús Internet en la pràctica professional
Freqüència
Fins al 1994

Percentatge
165

8,3

Del 1995 al 2000

1.215

61,2

Del 2001 al 2006

605

30,5

1.985

100,0

Total

179. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.7.
180. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.8.
181. Línia de temps de naixement i desenvolupament dels navegadors. http://www.blooberry.com/indexdot/history/
browsers.htm

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

188

Internet, salut i societat

A més hi ha una relació positiva entre la mitjana d’anys d’ús d’Internet en la pràctica professional i la seva utilitat.182 Això demostra que a més de la relació positiva entre intensitat d’ús i
utilitat, l’experiència adquirida amb el pas del temps en l’ús d’Internet produeix un augment
dels nivells d’utilitat.
L’ús continuat d’Internet pot suposar per als metges l’adquisició de noves competències que li
permetin treure un rendiment major a aquesta tecnologia. A més, el pas del temps pot afavorir
l’adequació/adaptació d’Internet amb la resta d’activitats i amb el context on es desenvolupa
l’activitat professional, la qual cosa també tindrà repercussions sobre la utilitat de l’ús d’Internet.

– Freqüència d’ús d’Internet
Més de la meitat dels professionals enquestats han utilitzat Internet cada dia en l’últim mes
des del treball.

Gràfic 17. Relació entre el nombre d’anys d’ús d’Internet i si considera la
utilització d’Internet per a la seva pràctica professional

182. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.9.
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Taula 123. Freqüència ús d’Internet en l’últim mes des del treball
Freqüència
Cada dia

Percentatge

1.177

54,4

De 3 a 4 vegades per setmana

413

19,1

D’1 a 2 vegades per setmana

361

16,7

1 vegada al mes

62

2,8

Mai o gairebé mai

138

6,4

13

0,6

2.164

100,0

NS/NC
Total

Aquest percentatge disminueix fins al 46,1% en el cas de connectar-se des de fora de la
feina.183 Aquestes dades contrasten amb les dades obtingudes a “L’escola a la societat xarxa: Internet en l’àmbit educatiu no universitari” (Sigales et al., 2004), on els mestres es connecten més freqüentment des de fora del seu lloc de treball.

Taula 124. Freqüència ús d’Internet en l’últim mes fora de la feina
Freqüència

Percentatge

Cada dia

997

46,1

De 3 a 4 vegades per setmana

283

13,1

D’1 a 2 vegades per setmana

639

29,6

1 vegada al mes

121

5,6

Mai o gairebé mai

113

5,2

8

0,4

2.161

100,0

NS/NC
Total

No hi ha una relació significativa entre l’edat i la freqüència d’ús d’Internet ni dins ni fora del
treball. En el cas de la freqüència d’ús d’Internet dins el treball la tendència estadística és
significativa i ens mostra que, encara que no hi ha gaire diferència entre homes i dones, el
percentatge d’homes és lleugerament superior.184 A més, observem una tendència estadística entre la utilitat i la intensitat d’ús d’Internet, aquells professionals que utilitzen més freqüentment Internet tenen uns nivells d’utilitat més elevats.185

183. Hi ha una correlació directa entre l’ús d’Internet dins i fora del treball (annex capítol 3. Estadístic.2.4.10.), per tant a
partir d’ara treballarem només amb la variable ús d’Internet dins el treball (v.12).
184. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.11.
185. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.12.
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Aquells professionals que realitzen més activitats (pràctica assistencial, docència, etc.) en
la seva pràctica professional es connecten cada dia més freqüentment que la resta.186
Aquest fet relaciona la multiplicitat d’activitats que realitzen els metges amb un ús més
intensiu de la Xarxa. No obstant això, no s’observen diferències significatives ni amb
l’especialitat, ni amb el nombre de llocs en què treballen.
Si considerem només els professionals que treballen en un lloc, sí que observem una relació
estadística significativa que destaca que els professionals que desenvolupen la seva activitat
a l’hospital consulten Internet amb més freqüència que la resta.187 No obstant això, la titularitat
dels centres no està relacionada amb la freqüència d’ús d’Internet.
Les dades obtingudes en la nostra enquesta també ens ofereixen una relació positiva entre
la mitjana d’anys d’ús d’Internet i la freqüència d’ús. Aquells professionals que fa més anys
que utilitzen Internet tendeixen a usar-lo més freqüentment que els professionals que utilitzen Internet més recentment.188

Gràfic 18. Relació entre la mitjana d’anys d’ús d’Internet i la freqüència
d’ús d’Internet a la feina

186. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.13.
187. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.14.
188. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.15.
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En el gràfic anterior podem observar aquesta tendència; no obstant això, destaca el canvi
produït en la mitjana d’anys d’aquells que no es connecten mai o gairebé mai. Aquest canvi
de tendència podria estar relacionat amb aquells professionals que disminueixen la freqüència d’ús d’Internet a causa de les dificultats amb què s’han trobat o amb la valoració
que fan de la utilitat d’Internet dins el context on desenvolupa la seva pràctica professional.

– Fonts d’informació i activitats a Internet

Les fonts d’informació més utilitzades (molt freqüentment) pels metges enquestats són les
publicacions periòdiques i acadèmiques tant internacionals com nacionals, seguida dels
serveis d’informació de la seva institució de treball.

Taula 125. Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d’informació per actualitzar
els seus coneixements sobre qüestions cientificotècniques de la seva àrea d’especialitat?
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Mai

Total

Publicacions periòdiques
internacionals

29,0%

41,5%

25,2%

4,3%

100%

Publicacions periòdiques
nacionals

19,8%

59,2%

19,1%

1,8%

100%

Publicacions acadèmiques internacionals

19,6%

39,5%

34,9%

6,1%

100%

Serveis d’informació
de la seva institució
de treball

19,4%

41,5%

29,4%

9,8%

100%

Altres publicacions
cientificotècniques

15,0%

50,9%

30,9%

3,2%

100%

Publicacions
acadèmiques nacionals

14,9%

53,2%

28,3%

3,6%

100%

Congressos,
conferències
o seminaris

14,0%

63,3%

21,0%

1,7%

100%

Institucions oficials
nacionals

9,3%

40,7%

42,5%

7,5%

100%

Institucions oficials
internacionals

8,1%

30,9%

48,3%

12,7%

100%

Totes les fonts d’informació enumerades obtenen percentatges superiors al 60% en les categories molt freqüentment - freqüent, excepte les fonts relacionades amb les institucions
oficials ja siguin nacionals (50% molt freqüentment - freqüentment) o internacionals (39%
molt freqüentment - freqüentment).
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Les activitats que més freqüentment realitzen els metges a Internet estan relacionades amb
les cerques d’articles científics internacionals (38,4% - molt freqüentment) i les cerques genèriques sobre la seva àrea d’especialitat (35,4% - molt freqüentment).

En aquest sentit Internet, com a font d’informació, ha permès als professionals l’accés
a una gran quantitat d’informació especialitzada sobre les seves àrees de coneixement.

Taula 126. Freqüència d’ús d’Internet per a...
Molt freqüentment

Freqüentment

Rarament

Mai

Total

Cerques d’articles
científics internacionals

38,4%

40,0%

18,4%

3,1%

100%

Cerques genèriques
sobre la seva àrea
d’especialitat

35,4%

53,0%

10,2%

1,4%

100%

Cerques d’articles
científics nacionals

24,7%

52,8%

20,5%

2,0%

100%

Cerca de dades
i registres clínics

24,3%

37,2%

27,5%

11,0%

100%

Contacte amb altres
professionals nacionals

16,7%

35,2%

36,0%

12,1%

100%

Contacte amb usuaris
(suport i informació)

16,1%

27,7%

34,8%

21,4%

100%

Cerca d’institucions
oficials internacionals

12,9%

32,2%

44,7%

10,1%

100%

Cerca d’institucions
oficials nacionals

11,1%

40,7%

41,2%

7,0%

100%

Contacte amb altres
professionals
internacionals

9,0%

16,7%

41,3%

33,1%

100%

Divulgació dels seus
propis treballs

4,7%

13,6%

45,6%

36,1%

100%

En canvi, l’ús d’Internet per al contacte amb altres professionals, nacionals i internacionals
o amb els usuaris és utilitzat amb menys freqüència. Prop de la meitat dels enquestats declaren que rarament o mai utilitzen Internet per a contactar amb professionals nacionals.
Aquest percentatge augmenta fins al 74% en el cas de professionals estrangers i un 56%
en el cas de contacte amb els pacients.
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Aquestes dades ens permeten observar una infrautilització d’Internet com a espai d’interacció tant entre els mateixos professionals com entre aquests i els usuaris, respecte a Internet
com a espai d’informació.

És destacable que l’activitat que menys freqüentment realitzen els metges està relacionada
amb la divulgació dels seus propis treballs. El 81,7% dels metges declaren que rarament o
mai han utilitzat Internet per a la divulgació dels seus propis treballs.

Hi ha una relació significativa entre la freqüència d’ús de les publicacions acadèmiques,
nacionals i internacionals, i l’ús d’Internet per a realitzar la seva cerca.189 Aquells
professionals més actius a l’hora d’actualitzar els seus coneixements científics també
són els més actius en l’ús d’Internet per a aquesta activitat. La Xarxa es constitueix com
un espai de continguts que permet i facilita l’accés a una gran quantitat d’informació tant
nacional com internacional.

L’autonomia que podrien tenir els professionals a l’hora d’accedir als recursos a Internet és
matisada per l’existència d’una relació significativa entre l’ús dels serveis d’informació de la
institució de treball i l’ús d’Internet per a la cerca d’informació.190 Aquells que utilitzen amb
major freqüència aquest servei institucional també utilitzen amb major freqüència Internet
per a la cerca genèrica d’informació sobre la seva àrea d’especialitat i la cerca d’articles
nacionals o internacionals.

Per tant, aquest tipus de serveis poden ser considerats com a facilitadors de l’ús d’Internet,
ja sigui pel suport que pugui prestar a través del personal de què disposen o per facilitar
l’accés als recursos electrònics de la Xarxa, mitjançant l’accés a ordinadors connectats a
Internet o mitjançant aplicacions que facilitin la cerca i la selecció documental.

També hi ha una relació significativa entre la institució en què treballen els professionals
(únicament els que treballen en una) i els usos d’Internet.191 En general, els que treballen
en hospitals usen més Internet per a les activitats descrites a la taula anterior. Aquestes
dades corroboren la concepció d’Internet com un espai que reflecteix l’organització social
del sistema sanitari. És als hospitals on tradicionalment se situen els professionals més
especialitzats, més relacionats amb tasques d’investigació i amb unes agendes de treball
més flexibles. Aquests professionals troben a Internet un espai que els facilita l’accés a una

189. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.16.
190. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.17.
191. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.18.
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gran quantitat d’informació especialitzada i a les institucions o persones que generen
aquesta informació.

Per últim no hi ha una relació entre la titularitat del centre i les diferents activitats realitzades
pels professionals a Internet, amb l’excepció de la cerca de dades i registres clínics amb el
CAP.192 En aquest cas els professionals que treballen en el CAP de l’ICS l’usen més
freqüentment. Això pot ser a causa del nivell dels sistemes d’informació per a la cerca de
dades i registres clínics que s’ha aconseguit en aquesta organització.

– Internet com a espai de continguts sobre salut: usos i conseqüències

El principal ús que es fa d’Internet per a qüestions relacionades amb la salut està relacionat
amb la cerca de continguts. No obstant això, la quantitat dels recursos disponibles a la Xarxa enfronta tots els agents del sistema sanitari a nous reptes relacionats, entre d’altres
qüestions, amb l’ús d’aquests continguts, la seva qualitat, la seva pertinència i la seva rellevància. El 75% dels metges consideren que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és rellevant o molt rellevant.

Taula 127. Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut
generalment és…
Freqüència
Molt rellevant
Rellevant
Poc rellevant

Percentatge
219

10,1

1.410

65,1

420

19,4

15

0,7

102

4,7

2.166

100,0

Gens rellevant
NS/NC
Total

No obstant això, aproximadament el 50% dels professionals no recomanen mai als seus pacients que consultin llocs d’informació mèdica o de salut.

192. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.19.
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Taula 128. En la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs
d’informació mèdica o de salut a Internet
Freqüència
Sí, amb molta freqüència

Percentatge
41

1,9

Sí, freqüentment

124

5,8

Sí, de vegades

818

38,1

1.056

49,2

109

5,0

2.148

100,0

No, mai
NS/NC
Total

Hi ha una relació significativa entre la rellevància dels continguts i la seva recomanació als
pacients.193 El 49,7% dels professionals que consideren rellevants o molt rellevants els continguts a Internet recomanen als seus pacients que consultin llocs d’informació mèdica o de
salut a la Xarxa. No obstant això, un percentatge semblant de professionals, malgrat considerar els continguts rellevants o molt rellevants, mai recomanen als seus pacients que
consultin Internet per a qüestions relatives a informacions sobre salut. Aquesta relació ens
mostra que la rellevància dels continguts no és el factor condicionant a l’hora de recomanar
als pacients que consultin llocs d’informació mèdica o de salut a Internet.

En aquest cas, els professionals valoren la rellevància dels continguts per al seu ús i no per
a la seva distribució als pacients. Això podria ser un reflex de l’actitud dels professionals respecte a la capacitat dels pacients de gestionar la informació mèdica a la qual podrien tenir
accés a través d’Internet.

Aproximadament la meitat dels professionals enquestats declaren que alguns pacients solen compartir o discutir amb ells la informació sobre salut que consulten a Internet.

193. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.20.
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Taula 129. Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre
salut que consulten a Internet
Freqüència

Percentatge

Tots

19

0,9

Molts

231

10,7

1.103

51,2

Pocs

522

24,2

Cap

178

8,3

NS/NC

101

4,7

2.154

100,0

Alguns

Total

Hi ha una relació significativa entre compartir o discutir la informació disponible sobre salut
a Internet i la recomanació de llocs web de salut als pacients.194 En aquest cas, els
professionals que recomanen llocs web als seus pacients solen compartir o discutir amb ells
la informació que han consultat en un percentatge major que aquells professionals que no
recomanen als seus pacients Internet com una font d’informació.

Podem interpretar que la iniciativa dels professionals és la que pot tenir conseqüències en
la relació metge-pacient i no la rellevància dels continguts. Si el professional facilita informació al pacient, aquest compartirà posteriorment la informació trobada a Internet amb ell.
La font d’informació principal segueix essent el metge que utilitza Internet com un recurs
més a l’hora d’abordar el procés de comunicació amb el pacient. En el cas que sigui el pacient qui porti la iniciativa, la reacció del metge podria no ser necessàriament positiva, ja
que podria considerar la discussió sobre la informació una pèrdua de temps durant la consulta presencial o perquè podria preocupar-se per les conseqüències d’aquesta informació
sobre la conducta i la salut del pacient.

Els resultats obtinguts ens posen en relleu que l’aparició d’Internet com a font d’informació
sobre salut té conseqüències sobre els processos de comunicació que s’estableixen en la
relació metge-pacient.

194. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.21.
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Taula 130. Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet milloraria la relació
metge-pacient?
Freqüència

Percentatge

Molt

147

6,9

Una mica

664

31,1

Poc

870

40,8

Gens

349

16,4

NS/NC

102

4,8

2.132

100,0

Total

Un 40,8% dels metges declaren que consultar informació mèdica o de salut a Internet milloraria poc la relació metge-pacient, un 16,4% assenyalen que no milloraria gens i un 4,8%
no saben o no contesten a la pregunta. Per tant, més del 60% dels professionals consideren
que l’augment d’informació a què tenen accés els pacients a Internet té escasses conseqüències sobre la millora de la relació metge-pacient.

No obstant això, no podem menysprear que un terç de professionals declaren que la relació
metge-pacient milloraria una mica com a conseqüència de la consulta d’informació de salut
a la Xarxa per part dels pacients.

Hi ha una relació significativa entre la rellevància dels continguts i les conseqüències que consultar informació mèdica o de salut a Internet té sobre la millora de la relació metge-pacient.195

Aquells professionals que consideren que la informació oferta a Internet sobre salut és rellevant o molt rellevant creuen que consultar informació mèdica o de salut a Internet milloraria la relació metge-pacient en major percentatge que aquells metges que consideren que
la informació oferta a Internet sobre salut és poc o gens rellevant.

Per tant, que els pacients disposin d’informació rellevant a Internet milloraria la relació
metge-pacient, sempre que sigui el metge qui en valori els continguts.

La relació entre recomanar la consulta de llocs web als pacients i l’efecte que aquesta té
sobre la relació metge-pacient també és significativa.196 Els professionals que consideren
que la relació metge-pacient milloraria molt o una mica, recomanen als seus pacients que

195. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.22.
196. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.23.
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consultin llocs d’informació mèdica o de salut a Internet en major percentatge que aquells
que no recomanen als seus pacients realitzar aquesta activitat.

La quantitat de pacients que comparteixen la informació que consulten a Internet amb els
professionals i l’efecte que això té sobre la millora de la relació metge-pacient estan relacionades.197 Podríem pensar que si un nombre creixent de pacients comparteixen informació
amb el seu metge, aquest podria canviar el tipus de relació que manté amb ells. És a dir,
els professionals serien sensibles a les transformacions que Internet pot tenir sobre la
conducta dels usuaris del sistema de salut.

Els resultats de les conseqüències de la consulta d’informació sobre salut a Internet sobre
la millora de la relació metge-pacient ens mostren que prop de dos terços dels professionals
consideren que aquest fet no tindrà efecte o l’efecte serà molt limitat. No obstant això, les
conseqüències de la consulta d’informació sobre el qüestionament del coneixement mèdic
ens mostren que un 22,4% dels individus consideren que aquest fet pot qüestionar els seus
coneixements molt i un 47,2% una mica.

Taula 131. Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet pot portar al
qüestionament del coneixement del metge?
Freqüència
Molt

Percentatge
480

22,4

1.014

47,2

Poc

459

21,4

Gens

137

6,4

57

2,6

2.147

100,0

Una mica

NS/NC
Total

En aquest cas prop del 70% dels professionals veu la importància de les conseqüències de
la consulta d’informació a la Xarxa pel que fa al qüestionament dels seus coneixements.

Aquells professionals que consideren que es qüestionaran molt els seus coneixements tenen un comportament diferencial respecte de la resta de professionals.198 Aquests
consideren que la informació disponible a Internet és rellevant; no obstant això, no

197. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.24.
198. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.25.
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recomanen als seus pacients realitzar consultes a Internet sobre el tema de salut i tenen un
nombre menys gran de pacients amb els quals dialoguen sobre aquestes qüestions.

Tot això ens fa pensar que la preocupació dels professionals no està en la consulta d’informació a Internet per part del pacient (ja que els metges consideren que la informació disponible a la Xarxa és rellevant), sinó en l’ús que d’aquesta informació facin. El fet que els
metges no comentin l’existència d’aquesta nova font d’informació es podria explicar per les
conseqüències sobre la salut dels pacients si amb la informació que han consultat a la Xarxa prenen decisions sobre la seva salut o les conseqüències que sobre la confiança en el
metge pugui tenir el qüestionament dels seus coneixements.

Això reforça el paper de les asimetries d’informació entre metge i pacient. El metge és l’únic
que pot interpretar la informació disponible i prendre decisions sobre la salut de l’individu.
L’augment d’informació que suposa Internet reforça el rol d’expert del metge davant del pacient que es podria veure desbordat tant per la quantitat d’informació disponible com per la
dificultat d’interpretar-la.

Malgrat això, aproximadament la meitat dels professionals valoren la iniciativa dels pacients
de consultar informació mèdica o de salut a Internet, ja que consideren que milloraria el coneixement del pacient i facilitaria el seu tractament. Podem pensar que les conseqüències
de la consulta d’informació seran positives per al pacient sempre que no qüestionin els coneixements del metge i no prenguin decisions sobre la seva salut sense consultar-lo.

Taula 132. Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet millora el
coneixement del pacient i facilita el seu tractament?
Freqüència

Percentatge

Molt

246

11,4

Una mica

940

43,7

Poc

687

32,0

Gens

211

9,8

65

3,1

2.149

100,0

NS/NC
Total

Aquells metges que consideren que la consulta d’informació a Internet serà més positiva en
el coneixement que tingui el pacient sobre la seva malaltia i el seu tractament consideren
que els continguts a Internet són rellevants o molt rellevants.199
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La informació disponible a Internet tindria conseqüències positives sobre el pacient; per tant,
aquests professionals recomanen que es consultin llocs sobre informació mèdica o de salut a
Internet. No obstant això, aquells professionals que consideren que les millores seran reduïdes
–poc o gens– recomanen en un gran menor als seus pacients que consultin llocs a Internet.200

Segons els metges, l’ús que es faci de la informació disponible a Internet tindrà conseqüències
sobre la relació metge-pacient. Aquestes conseqüències seran positives tant sobre la relació
metge-pacient com sobre el coneixement del pacient sobre la seva salut, sempre que el professional lideri el procés comunicatiu. Aquest lideratge reforçarà el rol del metge com a expert.

Per últim, més del 40% dels professionals consideren que la possibilitat que els seus pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de
vida i la seva autonomia.

Taula 133. Considera que la possibilitat que els seus pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida i autonomia?
Freqüència

Percentatge

Milloraria molt

154

7,1

Milloraria

759

35,2

Milloraria poc

667

30,9

No milloraria gens

208

9,6

Empitjoraria

149

6,9

NS/NC

220

10,3

2.157

100,0

Total

De nou, l’augment d’informació sobre salut que suposa Internet podria tenir conseqüències
positives sobre el pacient, això serà així si és el metge qui controla l’ús d’aquesta informació. En cas contrari, els efectes no necessàriament seran positius.

– Els professionals mèdics com a creadors de continguts a Internet

Internet a més de com a espai de consulta d’informació, també pot ser entès com un espai
on els professionals poden distribuir els seus propis continguts.

199. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.26.
200. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.27.
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E19,1% dels metges disposen d’un lloc web personal a Internet. Aquest percentatge disminueix fins al 5,1% en el cas d’un blog201 a Internet. No obstant això, la presència a la Xarxa
a través d’un lloc web col·lectiu arriba a gairebé el 50% dels metges.

Taula 134. Disposa a Internet de...
Sí

No

Un lloc web personal

19,1%

66,9%

14,0%

100%

Un lloc web col·lectiu

49,1%

39,7%

11,2%

100%

5,1%

82,6%

12,3%

100%

Un blog

NS/NC

Total

Hi ha una relació significativa entre l’edat dels metges i la seva presència a Internet. Són
els professionals entre 46 i 55 anys els qui amb més freqüència disposen d’un lloc web, ja
sigui personal202 o col·lectiu.203 En el cas dels blogs, la tendència estadística no és significativa, però ens mostra que les diferències entre les franges d’edat disminueixen i són els
professionals de menys de 46 anys els que amb major freqüència utilitzen aquest tipus d’eina per disposar continguts a Internet.204

Hi ha una relació significativa entre el tipus d’institució en què treballen els professionals i
la seva presència a la Xarxa.205 Els professionals que treballen en clíniques i consultoris són
els que més disposen d’un lloc web personal, mentre que els que realitzen la seva feina en
hospitals i CAP disposen d’un lloc col·lectiu.

Aquestes dades són un reflex de l’organització social de les entitats proveïdores de serveis.
Les clíniques i consultoris majoritàriament són de titularitat privada i els professionals que
hi treballen han d’aconseguir “clients”; per tant, utilitzen la Xarxa com a espai on oferir els
seus serveis.
Els hospitals i CAP,206 generalment de titularitat o d’utilitat pública, posseeixen un mercat
captiu i no han de “competir” pas pels “clients”. El seu interès per estar a la Xarxa respondrà
a qüestions de prestigi o qüestions relacionades amb la investigació o la docència més associades a col·lectius de professionals (grups d’investigació, departaments…) que a profes-

201.
202.
203.
204.
205.
206.

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.28.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.29.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.30.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.31.
Recordem que un percentatge molt elevat de CAP pertanyen a l’ICS.
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sionals individuals. A més d’aquestes qüestions, també podem pensar que hi ha en aquest
tipus d’organitzacions unes estructures i unes burocràcies més complexes que no faciliten
l’autonomia dels professionals a l’hora de posicionar-se a la Xarxa.

Els blogs són aplicacions d’Internet que faciliten, a més de l’edició de continguts a la Xarxa,
la interacció i la creació de xarxes socials.207 Aquesta aplicació, relacionada amb el concepte de web 2.0,208 suposa un avanç cap a l’autonomia i la interacció dels individus a la Xarxa,
enfront dels llocs web, individuals o col·lectius, que necessiten un suport tècnic major per a
aconseguir els nivells d’interacció i edició que s’obtenen amb els blogs.

Podem suposar que els professionals de més de 45 anys han aconseguit una posició que
els permet disposar d’ajudes que facilitin la creació de llocs web. No obstant això, els professionals més joves, sense aquest tipus d’ajudes, poden disposar d’un espai a Internet
gràcies a les noves aplicacions que faciliten la creació d’espais propis a la Xarxa.

La principal raó dels professionals per estar present a Internet és compartir informació amb els
usuaris en general i amb familiars i amics seguida de la divulgació dels treballs desenvolupats
en la pràctica clínica o investigadora. Només un 5,5% dels professionals consideren com a motiu de creació de continguts a Internet el fet de compartir informació amb els seus pacients.

Taula 135. Motius per a la creació a Internet
Percentatge
Compartir informació amb els usuaris en general

15,4%

Compartir informació amb els meus familiars i amics

12,5%

Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica clínica o investigadora

11,1%

Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea d’especialitat

6,8%

Compartir informació amb els meus pacients

5,5%

Divulgació de materials no professionals

2,7%

Podem pensar que la Xarxa generalment no és utilitzada pels metges com un espai de creació i distribució dels seus materials perquè puguin ser utilitzats pels seus pacients. Internet
és considerat com un espai de continguts amb destinataris genèrics.

207. http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
208. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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No obstant això, disposar d’un espai a Internet està relacionat amb el fet de recomanar als pacients la consulta d’informació a la Xarxa.209 Disposar d’un espai propi a la Xarxa afavoreix que
els professionals utilitzin aquest nou mitjà com a eina en la seva pràctica professional.

Per tant, la presència a Internet podria suposar un canvi en la conducta dels metges respecte a
l’ús d’Internet pels seus pacients. En la mesura que els metges generin espais a Internet, existirà una major probabilitat que utilitzin aquest nou mitjà en la relació amb els seus pacients.

d) Les tecnologies de la comunicació i la informació i els processos de comunicació

L’ús d’Internet o el correu electrònic com a mitjà de comunicació entre els professionals està
molt estès. Aproximadament el 90% dels enquestats declaren utilitzar aquest mitjà per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari. No obstant això, aquest percentatge disminueix fins al 22% en el cas de la comunicació amb els pacients.

Taula 136. Utilitza Internet o el correu electrònic per a comunicar-se
Sí

No

NS/NC

Total

Amb altres professionals del sector sanitari

89,1%

10%

0,9%

100%

Amb els seus pacients

21,9%

75,4%

2,7%

100%

A més, la freqüència de comunicació amb els pacients a través d’Internet o el correu electrònic és baixa. No arriba al 10% el nombre de metges que utilitzen aquest mitjà molt freqüentment.

Taula 137. Amb quina freqüència utilitza Internet o el correu electrònic per a
comunicar-se amb els seus pacients
Freqüència
Molt freqüentment

Percentatge

42

8,8

Freqüentment

151

31,7

Rarament

282

59,1

Mai

1

0,2

NS/NC

1

0,2

477

100,0

Total

209. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.32.
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Hi ha una relació significativa entre l’edat dels professionals i l’ús d’Internet o el correu electrònic per a comunicar-se tant amb altres professionals del sector sanitari com amb els pacients.210 En ambdós casos destaquen els professionals entre 46 i 55 anys com els més
actius a l’hora de comunicar-se amb altres agents mitjançant l’ús de les TIC.

No hi ha diferències significatives entre l’ús d’Internet o el correu electrònic per comunicarse amb altres professionals del sector sanitari i l’especialitat mèdica.211 No obstant això, si
abordem l’ús d’Internet o el correu electrònic per a comunicar-se amb els pacients hi ha una
relació significativa amb l’especialitat. Entre els qui utilitzen aquest mitjà de comunicació hi
ha un percentatge molt més elevat de professionals relacionats amb l’especialitat mèdica
que aquells amb l’especialitat quirúrgica.212

Caldria pensar que els professionals dels CAP l’especialitat dels quals és la medicina familiar i comunitària, pel tipus de pràctica mèdica que realitzen, tinguessin un contacte més estret amb els seus pacients a través d’Internet. Les dades obtingudes ens mostren que són
els professionals d’altres especialitats mèdiques, no relacionades amb la medicina familiar
i comunitària, els que utilitzen en major mesura Internet o el correu electrònic per a comunicar-se amb els seus pacients.213 Per tant, l’ús d’Internet o el correu electrònic com a mitjà
de comunicació no està associat a la pràctica assistencial integral i continuada que ofereix
l’atenció primària, sinó a la pràctica mèdica especialitzada. En aquest sentit, a més de la
importància de la titularitat del centre assistencial que analitzarem posteriorment, també
hem de destacar que moltes de les malalties cròniques, en les quals l’ús d’aquest tipus de
tecnologies per a comunicar-se amb els pacients podria ser molt adequada, són tractades
pels metges especialistes i no pels metges d’atenció primària.

No hi ha una relació significativa entre l’ús de la Xarxa per a comunicar-se amb altres professionals i el nombre de llocs de treball on desenvolupen la seva activitat els professionals.
Els metges no utilitzen aquest mitjà per a reforçar les xarxes personals que es generen en
treballar en diferents llocs. Aquestes xarxes estaran basades en les relacions presencials
que es desenvolupen entre els professionals en els diferents llocs on treballen.

No obstant això, sí que hi ha una relació significativa entre el nombre de llocs de treball i
l’ús de la Xarxa per a comunicar-se amb els pacients.214 Aquells que treballen en més llocs

210.
211.
212.
213.
214.

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.33.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.34.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.35.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.36.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.37.
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tendeixen a utilitzar més Internet o el correu electrònic per a comunicar-se amb els seus
pacients. En aquest cas, la Xarxa facilita el contacte del pacient amb el professional des
dels diferents llocs on treballi.

Podem pensar que el temps que dediquen els professionals a les seves relacions amb altres professionals no està tan restringit com el que dediquen als seus pacients. Les agendes de visita dels pacients destaquen per l’escàs temps de contacte entre aquests i els
metges; per tant, la Xarxa com a espai de comunicació podria ser utilitzada com a suport a
les consultes presencials, el temps de les quals és limitat.

Per a aprofundir en l’anàlisi de la Xarxa com a espai de comunicació en relació amb el lloc
de treball, hem segmentat la mostra en aquells professionals que només treballen en un
únic lloc. En aquest cas hi ha una relació significativa entre l’ús d’Internet i el correu electrònic per a comunicar-se tant amb els professionals com amb els pacients i el tipus de centre.215 Els professionals que treballen als hospitals són els que més utilitzen Internet i el
correu electrònic per a comunicar-se amb altres professionals.

No hi ha una relació significativa entre el tipus de centre i la titularitat d’aquest a l’hora
d’analitzar l’ús d’Internet com a mitjà de comunicació entre els professionals. Per tant,
l’ús d’Internet com a mitjà de comunicació entre els professionals està condicionat pel
tipus de tasca que realitzen els metges als centres i no amb la seva titularitat. En aquest
sentit, la tasca dels professionals que treballen en un Hospital, més associada amb la
investigació i la docència, requereix una xarxa de contactes major que és facilitada mitjançant l’ús de la Xarxa.

En el cas de la comunicació amb els pacients són les clíniques i els consultoris els qui més
utilitzen Internet i el correu electrònic. A més, aquest ús és significativament major en aquelles institucions privades.216 Per tant, la titularitat del centre sí que influeix sobre l’ús de la
Xarxa com a mitjà de comunicació amb els pacients. Les entitats privades, especialment
clíniques i consultoris on hi ha una major pressió del mercat han de mantenir un contacte
més intens amb l’usuari que faci augmentar la seva satisfacció i els permeti fidelitzar-lo com
a “client”. Podem pensar que les institucions privades habiliten per als seus professionals
sistemes d’informació i comunicació que facilitin la comunicació amb el pacient de totes les
maneres possibles.

215. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.38.
216. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.39.
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Per últim, hi ha una relació significativa entre l’ús d’Internet o el correu electrònic com a mitjà
de comunicació amb la utilitat d’Internet.217

Aproximadament el 98% dels professionals que utilitzen Internet o el correu electrònic com
a mitjà de comunicació, tant amb pacients com amb altres professionals, consideren que
Internet és útil o molt útil. Només el 2% dels professionals que utilitzen aquest mitjà de comunicació el consideren poc o gens útil.

La mitjana d’anys d’ús d’Internet també té una relació significativa amb els processos de
comunicació: aquells professionals que porten més anys utilitzant Internet utilitzen més
aquest mitjà per interaccionar amb altres agents.218

Internet i el correu electrònic permeten processos de comunicació que van més enllà de
la interacció d’individu a individu. Les llistes de correu electrònic, els grups de discussió
i els fòrums faciliten la comunicació i els processos d’interacció entre més de dos
agents.

Taula 138. Freqüència amb què...
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

10,5%

35%

Acostuma a participar
en llocs internet on hi
hagi grups de discussió de la seva àrea
d’especialitat, per
contribuir a aclarir
dubtes

0,0%

Acostuma a participar
com a assessor en
llocs internet on hi ha
grups de pacients

0,0%

Quan té dubtes
relacionats amb
tractaments o
diagnòstics, utilitza
alguna llista de
discussió o busca
webs de salut o
mèdiques

Mai

NS/
NC

Total

27,8%

24,9%

1,8%

100%

9,0%

37,4%

52,7%

0,9%

100%

2,5%

17,7%

77,7%

2,1%

100%

217. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.40.
218. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.41.
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Un 77% dels metges enquestats declaren que mai no han participat com a assessors
en llocs web relacionats amb grups de pacients. En canvi, prop de la meitat dels professionals assenyalen que quan tenen dubtes relacionats amb els tractaments o diagnòstics utilitzen alguna llista de discussió o busquen en llocs web mèdics o de salut. Malgrat
el percentatge de consulta d’aquest tipus de llocs web per a la cerca d’informació, només un 9% dels professionals declaren que freqüentment acostumen a participar en
llocs d’Internet on hi ha grups de discussió de la seva àrea d’especialitat per contribuir
a aclarir dubtes.

De nou, els professionals veuen en Internet una font d’informació especialitzada; no obstant
això, els percentatges de participació en la generació d’aquesta informació són encara reduïts, ja sigui per a la contribució a llocs web especialitzats o per a llocs web relacionats
amb els pacients.

– Usos del telèfon mòbil en salut

A més de l’ús d’Internet i del correu electrònic hi ha un altre tipus de dispositius associats
amb l’ús del telèfon mòbil i les tecnologies sense fil que podrien tenir conseqüències sobre
els sistemes sanitaris, especialment sobre els metges (Tachakra et al., 2003; Istepanina et
al., 2004).

Prop del 80% dels professionals no ofereixen el telèfon mòbil als seus pacients.

Taula 139. Habitualment ofereix el número del seu
telèfon mòbil als seus pacients?
Freqüència
Sí
No
NS/NC
Total

Percentatge

349

16,2

1.713

79,5

94

4,3

2.156

100,0

L’ús del telèfon mòbil en la pràctica professional és escàs i està associat a pràctiques relacionades amb la comunicació oral i instantània, ja que el 76,1% dels professionals atenen
per norma les crides dels pacients. Només un 11,5% dels professionals adopten pràctiques
diferents a la conversa immediata, ja sigui responent en funció del missatge enregistrat o
mitjançant SMS.
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Taula 140. En cas que sí ofereixi el número del seu telèfon mòbil als seus pacients,
com sol actuar?
Freqüència

Percentatge

Atenent, per norma, les trucades dels seus pacients

303

76,1

Escoltant els missatges i responent en funció de la
descripció que li ha fet

46

11,6

Responent els SMS que els seus pacients li envien

4

1,0

45

11,3

398

100,0

NS/NC
Total

Els metges de més de 46 anys utilitzen el telèfon mòbil per comunicar-se amb els seus pacients més freqüentment que la resta de professionals.219 A més, són els professionals l’especialitat dels quals no està relacionada amb la medicina familiar i comunitària els qui més
utilitzen aquesta tecnologia.220 Per tant, l’explicació a aquesta tendència l’hem de trobar en
el context de treball on realitzen les seves activitats.

Hi ha una relació significativa entre el nombre de llocs on treballa el professional i l’ús del
mòbil per a comunicar-se amb els pacients.221 Els professionals que treballen en més d’un
lloc tendeixen a utilitzar el mòbil més que aquells que realitzen la seva activitat professional
en un únic lloc.

Si segmentem les nostres respostes en aquells professionals que només treballen en una
institució hi ha una relació significativa entre el tipus d’organització i l’ús del mòbil. De nou
són els metges que desenvolupen la seva activitat en clíniques i consultoris els qui utilitzen
el telèfon mòbil per a comunicar-se amb els seus pacients;222 i hi ha una tendència estadística en la qual destaca la titularitat privada.223

El telèfon mòbil com a nou mitjà per a comunicar-se amb els pacients té el mateix comportament que el correu electrònic o Internet.224

219. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.42.
220. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.43.
221. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.44.
222. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.45.
223. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.46.
224. En el cas del telèfon mòbil, l’anàlisi de les taules de contingència d’aquells professionals que treballen en més d’un
lloc confirma l’anàlisi realitzada per a aquells professionals que només treballen en una institució (annex capítol 3. Estadístic.2.4.47.).
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e) Les tecnologies de la informació i la comunicació i la pràctica clínica

– L’ús de protocols mèdics

L’ús de protocols mèdics en la pràctica clínica és un bon exemple de tractament de la informació en l’àmbit sanitari. La informació està codificada, basant-se en el coneixement científic disponible, en directrius que faciliten la seqüència clàssica de l’activitat sanitària
(consulta-diagnòstic-prescripció-tractament).

Els protocols descriuen el procés en l’atenció d’una malaltia per a millorar la rapidesa en el
diagnòstic, portar a terme el tractament, i fer menys costós el procés d’atenció, tant per al
pacient com per a l’entitat prestadora de salut. L’accés a aquestes directrius suposa una
gestió de la informació que facilita als metges la seva pràctica clínica.

Més del 83% dels professionals enquestats utilitzen molt freqüentment o freqüentment directrius/protocols mèdics en la seva pràctica clínica.

Taula 141. Freqüència ús de directrius/protocols mèdics en la pràctica clínica
Freqüència
Molt freqüentment

Percentatge
637

29,5

1.171

54,2

277

12,8

Mai

45

2,1

NS/NC

29

1,4

2.159

100,0

Freqüentment
Rarament

Total

Els professionals més joves utilitzen amb major freqüència les directrius/protocols mèdics
en la pràctica clínica225 en una proporció major que aquells professionals amb més edat.
No hi ha diferències significatives entre l’especialitat dels professionals, ni entre les entitats
proveïdores de serveis i la seva titularitat amb l’ús de protocols mèdics.

225. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.48.
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Hi ha una relació significativa entre l’ús d’Internet i l’ús de protocols mèdics.226 Aquells professionals que usen Internet més freqüentment també utilitzen protocols mèdics amb més
freqüència. Podem interpretar que l’ús d’Internet com una nova font d’informació per al metge és acompanyat de la necessitat d’articular el coneixement disponible en guies que facilitin la seva aplicació. Per tant, un major ús d’Internet farà necessària l’existència de noves
formes d’abordar la informació disponible perquè sigui manejable.

La disponibilitat d’aquest tipus de protocols en línia és considerada per més del 95% dels
professionals molt útil o útil.

Taula 142. Consideraria la possibilitat de tenir les directrius/protocols disponibles en línia
Freqüència
Molt útil

Percentatge
1.368

63,3

708

32,8

Poc útil

50

2,3

Gens útil

10

0,5

NS/NC

25

1,1

2161

100,0

Útil

Total

– Els metges i la telemedicina

Les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de facilitar l’accés, la distribució i
la generació d’informació, també poden ser utilitzades per a la provisió de serveis sanitaris
a través de la telemedicina, entesa com la utilització d’ordinadors o tecnologies de la informació i la comunicació per a la realització remota de l’activitat mèdica.

Més del 50% dels professionals enquestats mai utilitzen ordinadors o TIC per a la realització
remota d’avaluació diagnòstica o prescripció de mesures terapèutiques. No obstant això, un
40% dels enquestats declaren que han realitzat telemedicina (molt freqüentment – freqüentment - rarament).

226. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.49.
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Taula 143. Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota
(telemedicina) de...
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Mai

NS/NC

Total

Avaluació
diagnòstica

6,3%

10,4%

24,3%

55,2%

3,8%

100%

Prescripció
de mesures
terapèutiques

4,4%

9%

23,9%

58,4%

4,3%

100%

Altres

3,8%

4,9%

11,4%

62,5%

17,3%

100%

Aquestes dades reflecteixen l’escassa implantació de la telemedicina si ho comparem amb
les dades obtingudes sobre les activitats relacionades amb la cerca d’informació i fins i tot
amb els processos de comunicació realitzats a través d’Internet. Malgrat aquesta escassa implantació, més del 75% d’aquells que han utilitzat la telemedicina la consideren molt útil o útil.

Taula 144. Quan ha utilitzat la telemedicina en la pràctica clínica, l’ha considerat...
Freqüència

Percentatge

Molt útil

128

19,3

Útil

379

57,2

56

8,4

5

0,8

95

14,3

663

100,0

Poc útil
Gens útil
NS/NC
Total

Hi ha una relació significativa entre l’especialitat del professional i la pràctica de la telemedicina: hi ha un percentatge més elevat de professionals d’especialitat mèdica entre els que
sí que utilitzen la telemedicina.227 També hi ha una relació significativa amb el tipus de centre on treballen, entre els que utilitzen la telemedicina els professionals que treballen en
hospitals són els més nombrosos.228

Hi ha una relació significativa entre l’edat dels metges i l’ús de la telemedicina.229 En aquest
cas, són els professionals més grans els que la realitzen. L’explicació la podem trobar en

227. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.50.
228. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.51.
229. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.52.
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les estructures jeràrquiques de les organitzacions, especialment als hospitals. Són els professionals més grans els que aconsegueixen els llocs de responsabilitat pel temps treballat
i pels mèrits aconseguits. Tot això els dóna accés a les tecnologies que permeten la pràctica
de la telemedicina. Un metge jove que s’incorpori a un equip començarà realitzant les tasques menys “prestigioses” i tindrà un accés limitat a les pràctiques professionals relacionades amb la telemedicina.

L’ús de la telemedicina cada vegada va més acompanyat de l’ús d’altres tecnologies de
la informació i la comunicació que permeten una interacció més intensa i continuada
amb els pacients (Finch et al., 2006), que va més enllà de l’avaluació diagnòstica i la
prescripció de mesures terapèutiques. En aquest sentit, hi ha una relació significativa i
positiva entre la telemedicina i el nombre d’activitats que realitza el metge per Internet
(ja sigui de contacte o cerca d’informació), la recomanació als seus pacients que realitzin cerques a través de la Xarxa i la comunicació amb els seus pacients a través del
correu electrònic.230

– Sistemes d’informació en la pràctica clínica

A més de les activitats relacionades amb l’avaluació diagnòstica i la prescripció de mesures
terapèutiques, les tecnologies de la informació i la comunicació poden ser utilitzades per a
l’enviament, seguiment o consulta d’informació mèdica en la pràctica clínica.

A excepció de l’enviament de SMS per a recordar la presa de medicació,231 més del 50%
dels professionals enquestats han utilitzat o utilitzarien les tecnologies de la informació i la
comunicació en la seva pràctica clínica per a desenvolupar accions relacionades amb la
gestió de la informació. En el cas dels processos relacionats amb la consulta de registres
clínics dins la mateixa institució i consulta de bases de dades i sistemes d’informació, el percentatge és superior al 90%.

230. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.53.
231. Aquesta excepció pot ser deguda als rols professionals que juguen els professionals mèdics i d’infermeria.
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Taula 145. Utilitzaria en la seva pràctica clínica alguna de les següents possibilitats?
Sí, ja la
va utilitzar

Sí, la utilitzaria
si fos possible

No la
utilitzaria

NS/
NC

Total

Seguiment de consultes per via electrònica (Internet, SMS…)

12,4%

51.5%

28,5%

7,6%

100%

Enviament de receptes per via
electrònica (Internet, un altre tipus
de xarxa…)

4,1%

54,7%

33,2%

8,0%

100%

Enviament de receptes per via postal

4,7%

23,0%

63,4%

8,9%

100%

Enviament d’informes oficials o informes mèdics per via electrònica

13,8%

60,2%

21,7%

4,3%

100%

Enviament d’informes oficials o informes mèdics per via postal

17,7%

31,1%

44,7%

6,5%

100%

Enviament de SMS per a recordar la
presa de medicació

1,8%

34,4%

53,8%

10,0%

100%

Consulta de registres clínics informatitzats dins la seva pròpia institució

48,0%

43,4%

5,0%

3,6%

100%

Consulta de registres clínics informatitzats d’accés remot des de qualsevol ordinador connectat a Internet

14,3%

70,1%

11,2%

4,4%

100%

Consulta de bases de dades i sistemes d’informació públics

32,6%

58,8%

4,5%

4,1%

100%

Aquests resultats contrasten amb els percentatges obtinguts amb l’enviament de receptes
o informes amb un mitjà tradicional com el correu postal. El 63,4% dels professionals no utilitzaria el correu postal per a l’enviament de receptes. Aquest percentatge disminueix fins al
44,7% en el cas de l’enviament de parts oficials o informes mèdics.
Per tant, segons les dades obtingudes, els metges tenen una bona predisposició per a l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos relacionats amb la
gestió de la documentació mèdica. Aquesta bona predisposició està relacionada amb els
sistemes d’informació que facilitin la realització de les tasques de consulta o transmissió de
la informació relacionada amb la pràctica clínica.
Hi ha una relació significativa entre la utilització d’aquest tipus de tecnologies per al seguiment i la consulta d’informació mèdica i l’edat.232 En aquest cas, com en l’ús d’Internet, són
els professionals més joves els que responen positivament davant de l’ús o possible ús
d’aquest tipus de tecnologies.

232. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.54.
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En el cas de les tecnologies de la informació i la comunicació associades a la consulta
d’informació mèdica, a l’enviament de receptes electròniques i a l’enviament de SMS
per a recordar de prendre la medicació, són els metges que treballen als centres d’atenció primària els que major predisposició tenen a treballar amb aquest tipus de tecnologies.233 En aquest sentit, les dades obtingudes ens mostren una tendència que
reflecteix que són els professionals l’especialitat dels quals és la medicina familiar i comunitària, enfront d’altres especialitats, els que sí que utilitzen o utilitzarien aquest tipus
de tecnologia en la seva pràctica clínica.234

Mentre que la telemedicina està associada majoritàriament amb els metges que desenvolupen la seva activitat en hospitals, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
per a la consulta i la gestió de la informació mèdica destaquen els metges de medicina familiar i comunitària que desenvolupen la seva feina en centres d’atenció primària.

L’estructura i l’activitat que es desenvolupa en cadascun d’aquests centres condicionen la
implantació i l’ús de les TIC. Els hospitals són centres on es presta una atenció especialitzada i puntual als usuaris amb una estructura vertical, on els metges que es troben en llocs
de direcció posseeixen un gran poder sobre les decisions que es prenen en el seu departament o àrea d’especialitat. Això podria afavorir la implantació de tecnologies que permetin
la pràctica de la telemedicina que seria vista com una activitat de prestigi associada als professionals més grans.

En canvi, als centres d’atenció primària es presten uns serveis mèdics que generalment van
associats a una visió més integral del pacient; per tant, la gestió i integració de la informació
clínica té molta importància per als professionals. A més, el fet que la seva estructura sigui
més horitzontal, menys jeràrquica, facilita la implantació de sistemes d’informació que ajudin a compartir la informació disponible sobre el pacient.

f) Valoració d’usos d’Internet: dificultats i incentius
L’ús de les TIC, especialment Internet, per part dels metges pot afectar els fluxos d’informació i els processos de comunicació en tots els àmbits de la seva pràctica professional. Essent així, no és d’estranyar que més del 75% dels professionals assenyalin alguna dificultat
a l’hora d’incorporar aquest tipus de tecnologies en les seves activitats diàries.

233. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.55.
234. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.56.
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Taula 146. Dificultats d’ús d’Internet en la seva pràctica professional
Falta de temps disponible a la feina

54,2%

Falta de seguretat i de confidencialitat de les dades

35,7%

Falta de formació específica

29,9%

Lentitud de connexió

25,7%

Poca disponibilitat a la seva feina d’ordinadors connectats

24,5%

No trobada cap dificultat

23,1%

Més de la meitat dels professionals consideren que la dificultat d’ús d’Internet en la seva
pràctica professional està relacionada amb la falta de temps disponible a la seva feina. Podríem interpretar que els metges veuen en l’ús d’Internet una càrrega de treball addicional,
un temps extra del qual no disposen ateses les seves agendes i els processos de treball
definits dins les seves institucions.

Hi ha una relació significativa entre la falta de temps disponible a la feina com a dificultat i
l’edat dels professionals.235 Entre els que sí que assenyalen aquesta dificultat, hi ha un
percentatge major dels professionals més madurs, encara que cal destacar que els més
grans de 55 anys obtenen el percentatge més baix, pel fet que possiblement disposen
d’ajuda per a les activitats relacionades amb Internet o que donada la seva posició
jeràrquica disposen d’una major flexibilitat de les seves agendes.

També hi ha una relació significativa d’aquesta dificultat amb l’especialitat dels professionals.236 Són aquells amb especialitats mèdiques els que més assenyalen aquesta dificultat,
ja que són aquests professionals els que tenen una agenda de visites més intensa. De fet,
més del 70% dels professionals l’especialitat del qual és la medicina familiar i comunitària
destaquen la falta de temps com a barrera.237
Això és corroborat per la relació significativa entre el tipus d’organització, d’aquells professionals que només treballen en un únic lloc, i la falta de temps disponible a la feina.238
Aquesta relació ens mostra que més del 70% dels professionals que treballen en el CAP
han seleccionat aquesta barrera. No obstant això, tant clíniques com consultoris tenen un
percentatge menor de professionals que assenyalen aquesta barrera.

235.
236.
237.
238.

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.57.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.58.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.59.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.60.
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Si abordem la titularitat del centre, hi ha una relació significativa entre la falta de temps i la
titularitat del CAP.239 Aquesta relació ens assenyala que els centres de titularitat de l’ICS o
Altres públics assenyalen aquesta barrera per sobre dels centres privats. Això podria
suposar que els centres privats han adaptat els processos de treball amb la introducció de
les tecnologies de la informació i la comunicació i Internet, atesa la seva flexibilitat i
estructura, millor que aquells centres de titularitat pública.
Els temes relacionats amb la seguretat i la confidencialitat de les dades també són interpretades com una dificultat pel 35,7% dels professionals. L’accés a les dades clíniques i la seva
fàcil explotació, si no es prenen les mesures de seguretat necessàries, és interpretat per un
terç dels metges com una dificultat per al seu treball. La digitalització de la informació i el
seu relativament fàcil tractament podrien ser també interpretats pels professionals com una
amenaça de control o supervisió i no com una oportunitat de compartir la informació i millorar l’accés i el maneig de la informació clínica.
No hi ha diferències significatives respecte a aquesta dificultat i l’edat. De nou hi ha diferències significatives amb l’especialitat dels professionals240 destacant també l’especialitat
mèdica sobre la resta que sí perceben aquesta dificultat. No obstant això, en aquesta
ocasió els professionals, l’especialitat dels quals és la medicina familiar i comunitària, no
tenen un comportament significatiu.
No hi ha diferències significatives amb el tipus de centre d’aquells professionals que treballen en una sola institució i la seguretat i confidencialitat de les dades. Pero si abordem cadascuna de les organitzacions,241 observem una relació significativa entre aquells
professionals que treballen en un hospital i aquesta dificultat que ens mostra que són els
metges dels hospitals privats els qui més preocupats estan.
Aquesta preocupació, a més de per l’usuari, pot ser explicada per les asimetries d’informació entre professional-organització. L’organització privada té més incentius a controlar l’actuació dels seus professionals, ja que pot remunerar-los per ella, a més pot avaluar
l’actuació d’aquests professionals si la informació es troba disponible.

La tercera barrera d’accés assenyalada amb més freqüència pels professionals és la relacionada amb la falta de formació específica amb aquest tipus d’aplicacions.

239. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.61.
240. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.62.
241. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.63.
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No hi ha una relació significativa d’aquesta barrera ni amb l’edat, ni amb l’especialitat mèdica dels professionals ni amb el tipus centre. No obstant això hi ha una relació significativa
entre aquesta dificultat i la titularitat dels CAP i hospitals on realitzen la seva activitat.242 Els
professionals que treballen als centres privats, ja siguin hospitals o CAP, assenyalen la falta
de formació en un percentatge significativament menor que la resta de titularitats. Això ens
fa pensar que, a més de les possibles mesures sobre la reorganització del treball, els
centres de titularitat privada també s’han preocupat de formar els seus professionals en el
maneig de les noves aplicacions que han d’utilitzar.
Per últim, les dificultats associades amb l’accés a Internet, ja sigui per la disposició d’ordinadors connectats o per la lentitud de la connexió, són considerades dificultats aproximadament per al 25% dels metges.
Hi ha una relació significativa entre aquestes barreres directament relacionades amb la infraestructura tecnològica i el centre on realitzen la seva activitat els professionals.243 Són
els professionals que treballen als hospitals i en els CAP els qui més assenyalen tant la
disposició d’ordinadors connectats com la lentitud de la connexió com a dificultats d’ús
d’Internet en la seva pràctica professional.
També hi ha una relació significativa amb la titularitat dels centres i la lentitud de connexió
a Internet en el cas dels hospitals i els CAP.244 Els professionals que treballen en centres
privats assenyalen aquesta barrera en menor mesura. Aquestes dades reflecteixen la millor
velocitat de connexió dels centres privats enfront de la resta de centres.
En el cas de l’accés a ordinadors connectats, hi ha una relació significativa en el cas dels hospitals i les clíniques.245 Segons aquestes dades, els professionals que treballen en hospitals
i clíniques privades tenen aquesta dificultat en un percentatge significativament menor que els
públics.
Els professionals s’enfronten a unes dificultats associades més amb els processos de treball, el reconeixement de l’activitat i el tractament de la informació que comporta l’ús d’Internet que amb barreres d’accés associades als components més relacionats amb aspectes
tecnològics. No obstant això, en el cas d’aquells professionals que treballen en organitzacions de titularitat o d’utilitat pública es fan patents problemes relacionats amb l’amplada de
banda de la connexió i l’accés a un ordinador connectat.

242.
243.
244.
245.

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.64.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.65.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.66.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.67.
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Per últim, un 23,1% dels professionals no troben cap dificultat en l’ús d’Internet en la seva
pràctica professional. Hi ha una relació significativa entre aquest fet i l’edat,246 són els
professionals més joves els que assenyalen que no troben cap dificultat en un grau major
que els professionals més madurs.

Hi ha també una diferència significativa entre els professionals l’especialitat dels quals és
la medicina familiar i comunitària i la resta de professionals:247 són els metges de medicina
familiar i comunitària els que menys assenyalen l’absència de dificultats.

Aquesta tendència podria estar relacionada amb la major implantació en els CAP de sistemes d’informació enfront d’un altre tipus d’entitats proveïdores de serveis que obliga els
professionals a l’ús d’aquests sistemes. Corroborant aquesta hipòtesi observem que hi ha
una relació significativa entre el tipus d’organització on desenvolupen la seva activitat els
professionals i la no-existència de dificultats.248 Són els CAP on hi ha un menor percentatge
de professionals que assenyalen que no tenen dificultats.

No hi ha diferències significatives pel que fa a la titularitat dels CAP, les clíniques i els consultoris. No obstant això, sí que observem diferències significatives en el cas dels hospitals,249 on els percentatges més baixos corresponen a l’ICS. Per tant, els professionals que
desenvolupen la seva activitat només als hospitals de l’ICS assenyalen que troben
dificultats en un grau major que la resta d’hospitals de titularitat pública o privada.

Per a solucionar els problemes associats amb la disponibilitat de temps, a més de la redefinició dels processos de treball i de programes de formació específica que millorin els
temps de l’ús dels programes, poden utilitzar-se incentius econòmics.

Només en el cas del correu electrònic més del 50% dels professionals estarien disposats a
utilitzar-lo amb l’establiment d’una remuneració extra. En la resta d’aplicacions podem interpretar, atesos els percentatges d’afirmacions obtinguts, que no serà la remuneració econòmica l’incentiu adequat. A més destaquem els elevats percentatges de NS/NC obtinguts
per a totes les interaccions.

246.
247.
248.
249.

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.68.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.69.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.70.
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.71.
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Taula 147. Estaria d’acord amb l’establiment d’una base de remuneració extra per a
interaccionar amb els seus pacients
Sí

No

NS/NC

A través de telèfon fix o mòbil

45,5%

38,7%

15,8%

A través de SMS

39,1%

44,0%

16,9%

A través de correu electrònic

62,6%

23,5%

13,8%

A través de programes de missatgeria instantània

41,2%

39,3%

19,5%

Hi ha una relació significativa entre l’establiment de totes aquestes formes d’interacció per
mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació i el tipus de centre d’aquells professionals que treballen en un únic lloc.250 Aquesta relació ens mostra que són els
professionals de les clíniques i els consultoris els que estarien d’acord a establir incentius
econòmics per a interaccionar amb els seus pacients utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació.

Si abordem la titularitat dels centres, malgrat no existir una relació significativa, observem
una tendència que ens mostra que són els professionals dels centres de titularitat privada
els que més assenyalen la possibilitat d’incentius per interaccionar amb els seus pacients
utilitzant les TIC. Aquesta tendència reflecteix, d’una banda, el mode de pagament que s’utilitza als centres privats, que pot anar directament associat a l’activitat del professional, i d’altra banda reflecteix la necessitat dels professionals d’aquest tipus de centres d’utilitzar les
tecnologies de la informació i la comunicació per a “fidelitzar” mitjançant una comunicació
més intensa amb els seus clients.

Les dades recollides a través del grau d’acord dels professionals amb afirmacions relatives
a les tecnologies de la informació i la comunicació ens ofereixen una impressió favorable
de l’ús d’aquestes tecnologies, atès l’escàs percentatge de desacord.

250. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.72.
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Taula 148. Indiqui el seu grau d’acord amb les següents informacions
Totalment
d’acord

En part
d’acord

En
desacord

Totalment
en
desacord

NS/
NC

Total

L’existència de dades
informatitzades que permetin
veure l’evolució de l’estat clínic
del pacient és molt útil per a la
pràctica clínica

64,3%

31,5%

2,0%

2,2%

100%

Sóc favorable a la creació d’un
registre informatitzat únic per
pacient, que sigui acce
sible a través d’Internet al
professional de la salut,
independentment del centre
on s’atengui el pacient

58,6%

33,1%

5,6%

2,7%

100%

Amb l’ús massiu de les TIC hi
ha un major control dels errors

19,4%

55,9%

19,6%

5,2%

100%

La meva pràctica clínica
em diu que és tan important
innovar en les qüestions
organitzatives dels serveis
i la institució, com invertir en
noves pràctiques a través de
l’ús de les tecnologies de la
informació i comunicació

57,4%

37,1%

2,0%

3,5%

100%

4,4%

28,5%

45,7%

2,9%

100%

La informatització i utilització
de TIC en l’àrea de la salut són,
en la major part dels casos,
inductores de major burocràcia i
tenen dèbil influència en la
milloria de la pràctica clínica

18,5%

Més del 55% dels professionals enquestats estan totalment d’acord, d’una banda, que l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a les qüestions relacionades amb
l’existència de la història clínica és molt útil per a la pràctica clínica; i, d’altra banda, que
aquest tipus d’aplicacions han d’anar acompanyades d’innovacions organitzatives.

El 58,6% dels professionals està totalment d’acord amb la creació d’un registre informatitzat
únic per pacient, que sigui accessible a través d’Internet al professional de la salut, independentment del centre on s’atengui el pacient. A més, el 55,9% està en part d’acord que amb l’ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació hi ha un major control dels errors.

En general, les dades ens mostren una concepció beneficiosa de les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la pràctica clínica quant a la digitalització i
distribució de la informació clínica. A més es constata, atesa l’experiència clínica dels professionals, la necessitat de canvis organitzatius associats als nous sistemes informàtics.
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Per últim, al voltant del 45,7% dels professionals estan en desacord que l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació introdueixi una major burocràcia i tingui una dèbil
influència en la millora de la pràctica clínica.

No hi ha una relació significativa entre cap d’aquestes afirmacions i el lloc on desenvolupen
la seva activitat els professionals, ja sigui un CAP, un hospital, una clínica o un consultori,
ni amb la titularitat del centre, ja sigui ICS, altres públics / XHUP o privats.

g) Condicionants clau en l’ús i la freqüència d’ús d’Internet

Un cop descrites i analitzades totes les variables de la nostra enquesta, hem abordat una
anàlisi multivariant que ens permeti contrastar i aprofundir en algunes qüestions clau en l’ús
d’Internet.

Eara que la gran majoria dels enquestats usen Internet en la seva pràctica professional,
hem construït una recta de regressió logística per comprovar quines variables influeixen
més en el possible ús de la Xarxa. Els resultats obtinguts251 confirmen l’anàlisi bivariant
realitzada anteriorment: la probabilitat de l’ús d’Internet (variable dependent) disminueix
quan augmenta l’edat dels professionals i si realitzen el seu treball en un consultori. En
canvi, la probabilitat d’ús augmenta entre els homes i entre aquells metges que
desenvolupen la seva feina en un hospital, aquesta última variable és la que més
influència té.

Hem abordat també la freqüència d’ús d’Internet (variable dependent) a través d’una anàlisi
de regressió múltiple.252 La freqüència d’ús d’Internet augmenta amb el nombre d’activitats
relacionades amb la cerca d’informació a Internet; amb el nombre d’activitats relacionades
amb els processos de comunicació amb pacients o amb altres professionals; amb la percepció del metge sobre la millora de la seva pràctica professional amb l’ús d’Internet253 i
amb la freqüència d’ús de la Xarxa per a la divulgació dels mateixos treballs dels
professionals.

251. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.73. Aquest model prediu perfectament l’ús d’Internet, però no és capaç de predir el
no-ús. Encara així, podem acceptar-lo, ja que més del 90% de la nostra mostra utilitza Internet.
252. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.74. Hem de ser conscients de les limitacions de la nostra anàlisi, ja que encara que ens
indica l’existència de relació entre les variables, no ens indica l’ordre causal. A més, hi ha un cert grau d’associació entre les
variables independents. No obstant això, el nostre model redueix en un 20% la variabilitat de la variable dependent.
253. L’ús d’Internet millora la seva pràctica professional en relació amb: Millora la comunicació amb altres professionals;
Millora l’eficiència i productivitat del seu treball; Millora l’atenció als pacients; Millora la comunicació amb els pacients.
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Lògicament, els nostres resultats ens mostren que la freqüència d’ús disminueix amb el
nombre de dificultats assenyalades pels professionals a l’hora d’utilitzar Internet.

Aquests resultats, a més de confirmar l’anàlisi bivariant realitzada anteriorment, ens permet
aprofundir en el pes de les variables que influeixen en la freqüència d’ús de la Xarxa.

Si tenim en compte que Internet és un espai d’interacció social254 que permet la cerca i
consulta d’informació (interacció de consum), els processos de comunicació (interacció
d’intercanvi) i els processos de creació (interacció de producció), observem que els
metges utilitzen amb més freqüència aquest mitjà quan realitzen activitats relacionades
amb la divulgació dels seus treballs. És a dir, utilitzen més Internet quan ells són els
productors de la informació i no només realitzen activitats relacionades amb la cerca
d’informació (interacció de consum) o amb els processos de comunicació (interacció
d’intercanvi).

La segona variable que influeix en la freqüència d’ús està directament relacionada amb la
utilitat que troben els professionals en aquesta nova tecnologia. Aquells professionals que
consideren que l’ús d’Internet millora els processos de comunicació, tant amb pacients com
amb professionals sanitaris, millora l’eficiència i la productivitat del seu treball i millora
l’atenció als pacients augmenten la freqüència d’ús de la Xarxa. Per tant, en la mesura en
què Internet sigui percebut com un mitjà que facilita la feina dels professionals el seu ús anirà en augment.

h) Condicionants clau en la relació metge-pacient

L’ús d’Internet tant per part dels metges com dels mateixos pacients o ciutadans pot afectar,
com hem vist en la nostra anàlisi bivariant, la relació metge-pacient. Per contrastar aquesta
anàlisi i aprofundir en com els professionals estan abordant l’ús d’aquesta tecnologia en relació amb els pacients hem construït dues rectes de regressió logística: una amb la variable
Recomanar als pacients que visitin llocs web de salut255 i una altra amb L’ús d’Internet milloraria la relació metge-pacient,256 ambdues com a variables dependents.

254. Agraïm a Carlos Tabernero, investigador de l’IN3 del PIC Comunicació, la seva anàlisi i els seus comentaris sobre
els processos d’interacció a Internet.
255. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.75. Aquest model classifica correctament el 88% dels que sí que recomanen, mentre
que només el fa correctament amb un 44% dels que no recomanen.
256. Annex capítol 3. Estadístic.2.4.76. Aquest model prediu a la perfecció els individus que consideren que milloraria la
relació, però és incapaç de predir correctament aquells que consideren que no la milloraria.
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La primera anàlisi ens mostra que el fet de recomanar als seus pacients que consultin temes de salut a Internet augmenta en probabilitat amb el fet de parlar amb ells sobre el que
aquests troben a la Xarxa, amb la rellevància dels continguts sobre salut a Internet, amb el
fet de considerar que el que els pacients consultin temes sanitaris a la Xarxa milloraria tant
la relació metge-pacient com el coneixement dels pacients, i finalment amb l’índex de disposar a Internet d’algun espai web.

Per tant, el principal fet per recomanar als pacients que consultin llocs web sobre salut
és que aquests parlin sobre el tema amb el metge i no la rellevància dels continguts. Un
altre fet destacat és que els professionals valoren més positivament la millora de la relació metge-pacient que la milloria dels coneixements del mateix pacient. En últim lloc,
els professionals valoren el que ells mateixos disposin d’un lloc web, la qual cosa és
coherent que la finalitat més destacada a l’hora que un metge disposi d’un espai a la
Xarxa no és oferir informació als seus pacients.

L’ús d’Internet per a temes relacionats amb la cerca d’informació sobre salut reforça el
paper del metge en el sistema sanitari, ja que el fa encara més necessari davant la gran
quantitat d’informació disponible i les conseqüències que aquesta informació pot tenir
si el pacient adopta alguna decisió. Aquest reforç també podria anar acompanyat de
canvis en la relació amb els pacients, en la mesura en què aquests acudeixin amb informació a la consulta podrien veure’s modificat els temes que s’aborden en les visites
presencials.

La segona anàlisi ens mostra que la proporció de professionals que tenen la percepció que
milloraria la relació entre metge i pacient consultant Internet està relacionat positivament
amb el nivell d’activitats que realitzen els professionals a Internet; amb la valoració que fan
dels continguts sobre salut de la Xarxa i amb el fet de parlar amb els seus pacients sobre
el que aquests troben a Internet.

De nou la variable que més pes té és el fet de parlar amb els pacients sobre el tema, és a
dir Internet complementa i mai podria substituir les consultes presencials.

El nombre d’activitats que realitzen els metges a Internet és un bon indicador de l’“adaptació” dels professionals al nou espai. En aquest sentit aquells professionals més adaptats al
nou mitjà perceben millor les possibilitats que Internet podria oferir sobre la millora de la relació metge-pacient. Per tant, l’experiència que puguin adquirir els professionals en les diverses activitats que realitzin a través d’Internet podria repercutir tant en la millora de la
relació metge-pacient com en les possibles innovacions a l’hora d’utilitzar aquest espai d’interacció per oferir serveis de salut.
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i) Conclusions257
Els resultats de la nostra enquesta ens mostren que l’ús d’Internet està molt estès entre els metges tant en la seva pràctica professional com en el seu àmbit personal. Observem que els professionals més joves i aquells que tenen més anys d’ús d’Internet són els que amb més
freqüència utilitzen aquesta tecnologia i els que més valoren la seva utilitat. A més, aquells professionals que realitzen un nombre més gran d’activitats relacionades amb la pràctica assistencial, la docència, la investigació o la gestió són els qui utilitzen Internet amb major freqüència.
La Xarxa és concebuda pels metges principalment (igual que hem observat amb els usuaris
d’Internet) com un espai de continguts que els facilita la cerca de diferents tipus d’informació
sobre la seva àrea d’especialitat.
Malgrat que els metges reconeixen la rellevància dels continguts que existeixen a la Xarxa i consideren que la consulta d’informació podria tenir conseqüències positives tant sobre la relació
metge-pacient com sobre el coneixement del pacient respecte al seu tractament, la majoria dels
metges no recomanen mai, o la fan amb poca freqüència, la consulta de llocs d’informació mèdica o de salut als seus pacients.
L’explicació a aquesta conducta podria trobar-se, d’una banda, en el qüestionament sobre
els seus coneixements que podria produir-se per l’accés a una major quantitat d’informació
per part dels pacients i, d’altra banda, en les conseqüències que l’ús d’aquesta informació
tingui sobre el pacient.
En el nostre estudi hem observat que Internet facilita un augment de la informació disponible sobre salut. No obstant això, l’ús d’Internet com a espai de comunicació encara no està
tan estès. Això podria explicar també la conducta dels metges respecte als continguts a la
Xarxa. Mentre que el volum d’informació ha augmentat, els processos de comunicació no
s’han vist modificats i es redueixen principalment a la consulta presencial. Per tant, incloure
un nou flux d’informació en aquestes consultes, sense modificar-los, podria suposar un cost
d’oportunitat que ni els professionals ni els pacients estarien disposats a assumir.
Un altre element destacat relacionat amb Internet com a espai d’informació és l’escàs ús
que fan els professionals d’aquest nou mitjà tant per difondre els seus treballs com per
construir els seus propis llocs web.

257. Volem agrair les aportacions de tots els participants al seminari transversal Introducció i Ús de les TIC: Nous Rols
Professionals (especialment a Pilar Ficapal, professora dels Estudis d’Economia de la UOC pel seu document de treball
“TIC, treball i competències professional: el canvi tècnic esbiaixador d’habilitats”). Els documents de treball presentats i les
observacions realitzades en aquest seminari ens han estat d’una gran utilitat.
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Malgrat que la presència a la Xarxa dels metges facilita que aquests recomanin als seus
pacients que consultin informació a Internet, només un 5,5% dels metges que disposen d’un
lloc a Internet assenyalen com a motiu compartir informació amb els pacients. Per tant, la
raó per a estar a Internet no està relacionada amb la pràctica assistencial sinó amb un altre
tipus de qüestions.

Si analitzem els professionals que tenen un lloc web, individual o col·lectiu, segons la titularitat del centre on treballen, podem pensar que la presència a Internet està relacionada
amb el fet de captar clients (cas dels webs de clíniques o consultoris privats) o de guanyar
prestigi (cas dels webs dels grups d’investigació dels hospitals).

Un altre clar exemple on la titularitat i el tipus de centre influeixen sobre l’ús d’Internet és el
relacionat amb els processos de comunicació amb els pacients. Els professionals que desenvolupen la seva feina en clíniques i consultoris de titularitat privada són els qui més destaquen
l’ús de la Xarxa i el correu electrònic per a comunicar-se amb els seus pacients. La pressió
del mercat, la possibilitat de la pèrdua de clients/pacients, la flexibilitat laboral i organitzativa
de les institucions privades, la dimensió de l’organització, l’ús d’incentius o una possible millor
adaptació d’aquestes tecnologies als processos de treball podrien ser algunes de les explicacions d’aquest fenomen.

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i Internet en la pràctica professional
posa en relleu la importància de la interacció de les variables relacionades amb el context
organitzatiu d’ús d’aquestes tecnologies.

Els professionals que treballen en hospitals utilitzen Internet com a font d’informació en major proporció que els professionals que treballen en un altre tipus de centres. Això ocorre
per a totes les accions de cerca, excepte la cerca de dades i registres clínics on destaquen
els professionals que treballen en els CAP. En aquest sentit, els usos d’Internet reflecteixen
l’activitat diària dels professionals als seus llocs de treball i el tipus de sistemes d’informació
que utilitzen o tenen accés en la seva pràctica professional.

En el cas de la telemedicina,258 a més de les variables relacionades amb el context organitzatiu,
també observem la importància de les variables relacionades amb les característiques formatives dels individus i la seva experiència. Si Internet era utilitzat amb major mesura pels professionals més joves, a l’accés a les tecnologies relacionades amb la telemedicina destaquen els

258. Entenent la telemedicina com a ús d’ordinadors o tecnologies de la informació i la comunicació per a la realització
remota de proves relacionades amb l’avaluació diagnòstica i la prescripció de mesures terapèutiques.
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professionals més madurs que desenvolupen la seva feina en hospitals. Tenen accés a aquest
tipus de tecnologies els professionals més madurs, atesa la seva experiència, els mèrits aconseguits i la posició jeràrquica que poden tenir dins la seva institució.

En general és als hospitals on s’utilitzen aquestes tecnologies, ja que són les institucions
que poden tenir la capacitat d’inversió necessària. A més, en moltes ocasions les estructures jeràrquiques d’aquests centres doten d’un gran poder els professionals de més prestigi,
la qual cosa facilita la seva autonomia a l’hora de decidir quin tipus de tecnologies s’utilitzen
en els seus serveis.

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la pràctica de la telemedicina
afecta positivament el prestigi dels professionals; per tant, aquest ús està associat amb una
visió positiva de les TIC.

En la valoració dels usos d’Internet per part dels professionals destaca la idea que la introducció i ús d’aquest tipus de tecnologies no poden abordar-se des d’una perspectiva determinista. És a dir, els professionals són conscients que en aquests processos no es produeix
una adaptació de les seves conductes de forma automàtica, sinó que es produeixen interaccions entre factors humans, culturals, organitzatius i tecnològics que modelen tant la
seva conducta com la pròpia tecnologia.

La falta de temps disponible a la feina per a l’ús d’Internet en la pràctica professional revela la necessitat d’adaptar les tasques i l’organització del treball. La falta de seguretat i
de confidencialitat en les dades revela la importància de les qüestions legals relacionades
amb l’ús i la regulació d’Internet. Per últim, la falta de formació específica destaca la necessitat de prestar atenció a les característiques formatives i habilitats d’aprenentatge
dels professionals.

En general els metges tenen una percepció positiva de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i Internet en la seva activitat professional. Aquesta visió queda matisada fonamentalment per dues qüestions.

En primer lloc per l’ús que pot fer d’aquestes tecnologies els pacients i les conseqüències
que aquest ús sobre la relació metge-pacient i sobre la salut del mateix pacient.

En segon lloc, aquesta visió positiva s’ha d’enfrontar a les complexes interaccions que suposen la introducció i ús d’aquestes tecnologies als centres on desenvolupen la seva activitat, ja que això és acompanyat d’una reestructuració social i organitzativa que afecta
directament les seves activitats quotidianes.
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L’impacte real d’Internet sobre la qualificació, les tasques, l’organització i els resultats del
treball dependran bàsicament de la formació, les habilitats d’aprenentatge i l’experiència
dels professionals i de la relació de l’empresa o institució amb el seu entorn, així com del
patró de competitivitat econòmic i social.259

En el cas dels professionals enquestats, les variables que més pes tenen sobre aquest impacte
no són les relacionades amb les característiques dels individus (formació, habilitats d’aprenentatge i experiència), sinó aquelles variables que tenen relació amb els seus llocs de treball amb
la relació dels centres proveïdors de serveis amb el seu entorn i amb el patró de competitivitat
econòmic i social d’aquests.

3.6.3. Infermeres

a) Introducció

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació forma part del passat, del present
i del futur dels professionals de la infermeria i afecta molts aspectes de la seva activitat professional (Saba, 2001), que cada vegada es troba més mitjançada per l’ús d’aquest tipus
de tecnologies (McCartney, 2004).

L’ús d’Internet al seu lloc de treball (Morris-Docker, 2004); les conseqüències de l’augment de la informació sobre la seva gestió i la seva aplicació en la pràctica clínica mitjançant l’ús d’Internet (Gosling, 2004); l’ús de sistemes d’informació (Darbyshire, 2004); la
presència a la Xarxa de llocs web d’infermeria (Tsai, 2005) o la pràctica de la teleinfermeria són només alguns exemples d’aplicacions o activitats amb què s’enfronten els professionals d’infermeria.

A més de la integració d’aquestes noves tecnologies en la seva pràctica professional,
les infermeres també s’enfronten al repte que suposa l’ús que facin els pacients d’Internet per a les qüestions que afecten la seva salut. Aquests usos poden estar relacionats
amb la cerca d’informació, els processos de comunicació o la provisió de serveis de salut (Dickerson, 2006).

259. Freeman; L. Soete (1994). Work for All of Mass Unemployment? Computerised Technical Change into the Twentyfirst Century. Londres: Pinter. A: P. Ficapal (2006). “TIC, treball i competències professional: el canvi tècnic esbiaixador
d’habilitats”. Document de treball per al Seminari PIC (23/11/2006).
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La revisió de la literatura disponible sobre els usos d’Internet per part dels professionals
d’infermeria destaca una utilització menor d’aquesta tecnologia respecte als metges
(Estarbrooks et al., 2003). Aquest menor ús en part vindria explicat pels diferents rols i
funcions que tradicionalment han tingut aquests dos actors en el sistema sanitari.

En primer lloc, els professionals d’infermeria realitzen un tipus d’activitat més orientada a l’acció,
mentre que els metges estan més orientats a un tipus d’activitat relacionada amb la informació.

El segon lloc, l’espai físic on realitzen la seva activitat condiciona l’accés a la tecnologia.260
En la majoria de les ocasions les infermeres es desplacen i romanen més temps amb el pacient que el metge.

En tercer lloc els metges tenen una agenda més flexible i poden disposar del seu temps
amb major autonomia que les infermeres.

Per últim el desenvolupament dels sistemes d’informació dins les institucions ha estat més
relacionat amb les necessitats dels metges que amb els professionals d’infermeria.

b) Perfil sociodemogràfic i activitats professionals

Les nostres dades posen de manifest la importància de la dona en aquesta professió. El
87% de les respostes obtingudes pertanyen a dones i el 13% a homes. Els resultats de la
nostra enquesta ens mostren un col·lectiu jove, ja que més del 50% dels individus tenen
menys de 40 anys.

Taula 149. Edat
Freqüència

Percentatge

De 20 a 30 anys

377

33,0

De 31 a 40 anys

299

26,1

De 41 a 50 anys

280

24,5

Més de 51 anys

188

16,4

1.144

100,0

Total

260. Atès l’actual desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els dispositius sense fil en l’actualitat, això no
thauria de suposar pas una barrera d’accés.
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En la franja d’edat més jove (20 a 30 anys) observem que la diferència entre els homes i les
dones és més gran que per a la resta d’edats, la qual cosa ens indica que en els pròxims
anys es mantindran les diferències de sexe dins aquesta professió.

Taula 150. Edat i sexe
Home
Freqüència

Dona

Percentatge

Freqüència

Percentatge

De 20 a 30 anys

27

18,0

350

35,2

De 31 a 40 anys

39

26,0

260

26,2

De 41 a 50 anys

50

33,3

230

23,1

Més de 51 anys

34

22,7

154

15,5

150

100,0

994

100,0

Total

Si abordem el tipus d’activitat que realitzen les infermeres observem que la principal activitat és la pràctica assistencial (90%), seguit de la docència i les activitats de gestió/planificació/direcció que obtenen percentatges semblants (18%). Només un 9% de les infermeres
declaren realitzar activitats relacionades amb la investigació.

Taula 151. Activitat professional
Activitat professional

Percentatge de respostes afirmatives

Pràctica assistencial

89,3

Gestió/direcció/planificació

18,4

Docència

17,9

Investigació

9,1

EL 73% dels individus que han contestat la nostra enquesta declaren que només desenvolupen
una activitat. D’aquests individus, aproximadament el 90% realitzen activitats relacionades amb
la pràctica assistencial; un 8% realitzen activitats relacionades amb la gestió / direcció / planificació i un 1% desenvolupen activitats relacionades amb la investigació o amb la docència.261

261. En l’annex capítol 3. Estadístic.2.5.1. mostrem las diferents combinacions d’activitats.
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Taula 152. Índex d’activitats
Freqüència

Percentatge

Realitza una activitat

852

73,1

Realitza 2 activitats

230

19,7

Realitza 3 activitats

75

6,4

8

0,8

1.165

100,0

Realitza totes les activitats
Total

Observem una tendència estadística que ens mostra que l’edat de les infermeres afavoreix
el que realitzin més d’una activitat, és a dir que realitzin altres activitats més enllà de la pràctica assistencial.262 Aquesta tendència està clarament relacionada amb la carrera
professional i l’experiència d’aquestes professionals. Les infermeres més joves comencen
realitzant en la seva majoria només pràctica assistencial, deixant la resta d’activitats per a
les infermeres amb més anys d’experiència.

Les infermeres263 a més d’estar centrades majoritàriament en activitats relacionades amb
la pràctica assistencial, habitualment treballen en un únic lloc. Només un 10% declaren desenvolupar la seva activitat en més d’un lloc.

Taula 153. Índex del nombre d’institucions on treballa
Freqüència

Percentatge

Treballa en 1 lloc

936

89,9

Treballa en 2 llocs

99

9,5

Treballa en 3 llocs

6

0,6

1.041

100,0

Total

En aquest cas observem que la tendència estadística ens mostra que les infermeres més
joves són les que més freqüentment desenvolupen la seva feina en diferents llocs de treball.264 Aquesta tendència reflecteix com es produeixen els processos d’incorporació de les
infermeres a la pràctica professional. Quan una infermera comença la seva carrera

262. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.2.
263. Tret que indiquem el contrari utilitzarem el terme infermeres per a referir-nos a tot el col·lectiu de professionals d’infermeria.
264. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.3.
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professional és habitual que estigui apuntada en borses de treball i vagi acudint a diferents
llocs per cobrir les necessitats dels centres sanitaris.

D’aquelles persones que treballen en un únic lloc, més del 50% desenvolupa la seva activitat en un hospital, aproximadament un 28% treballen en un CAP i un 17% en clíniques o
consultoris.

Taula 154. Només treballa en una institució
Freqüència

Percentatge

Treballa en un CAP

267

28,5

Treballa en un hospital

504

53,8

Treballa en una clínica

77

8,3

Treballa en un consultori

88

9,4

936

100,0

Total

Les següents taules ens mostren la titularitat dels centres on desenvolupen la seva activitat
les professionals d’infermeria. Igual que en el cas dels metges, les dades reflecteixen la importància de l’ICS als centres d’atenció primària (71,4%) i d’altres de públics/XHUP en el
cas dels hospitals (64%). Mentre que aquells professionals que treballen en el sector privat
ho fan majoritàriament en clíniques (74,5%) i consultoris (65,5%).

Taula 155. Titularitat de tota la mostra
CAP

Hospital

Clínica

Consultori

ICS

71,4

22,4

2,8

13,4

Altres de públics / XHUP

19,3

64,0

21,8

21,1

Privats

7,4

11,8

74,5

65,5

ICS i privat

0,6

0,7

0,9

0,0

ICS i altres de públics / XHUP

1,3

1,1

0,0

0,0

Altres de públics / XHUP, privat i
ICS

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Atès que només un 10% dels professionals treballen en més d’un lloc, si segmentem la nostra mostra per a aquells individus que treballen en un únic lloc els resultats són molt semblants.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

232

Internet, salut i societat

Taula 156. Titularitat agrupada dels que només treballen en una institució
CAP

Hospital

Clínica

Consultori

ICS

72,3

23,7

3,9

11,6

Altres de públics / XHUP

19,1

62,6

20,8

22,1

Privat

6,4

11,5

74,0

66,3

Altres

2,2

2,2

1,3

–

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Segons els nostres resultats, la majoria dels professionals d’infermeria treballen en activitats relacionades amb la pràctica assistencial. Aquestes activitats són realitzades habitualment en un únic centre, on destaquen els centres de caràcter o utilitat pública sobre aquells
de privats. El procés d’incorporació a la pràctica professional i el nivell d’experiència, ambdues variables relacionades amb l’edat, condicionen tant el nombre de llocs on treballen
com el nombre d’activitats que realitzen. Recordem aquestes dades quan abordem els diferents aspectes dels usos de les tecnologies de la informació i la comunicació per part
d’aquests professionals.

c) Conectivitat, usos i activitats a Internet

El percentatge de professionals d’infermeria que utilitzen Internet directament i regularment
és molt elevat (94,4%). Només el 2,4% declaren que no utilitzen Internet. A més, els percentatges d’ús d’Internet per mitjà d’altres persones no superen el 3%.

Taula 157. És usuari d’Internet?
Freqüència
Sí, directament i regularment

Percentatge

1.097

94,4

Sí directament i per mitjà d’altres persones

35

3,0

No utilitzo Internet regularment

28

2,4

2

0,2

1.162

100,0

Sí, per mitjà d’altres persones (ex.: secretària)
Total

En el cas d’usar Internet per a la pràctica professional, el percentatge disminueix fins al
74,3%, percentatge inferior al dels metges.
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Taula 158. Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?
Freqüència

Percentatge

Sí

867

74,3

No

293

25,1

7

0,6

1.167

100,0

NS/NC
Total

No hi ha relació entre aquestes dues variables i el sexe, però sí que hi ha una relació significativa entre l’edat i l’ús d’Internet a la feina. Un 68,9% dels professionals de menys de 31
anys utilitzen Internet a la feina; no obstant això, aquest percentatge se situa al voltant del
75% en els professionals més grans de 30 anys.265 Per tant, no podem dir que l’edat
suposi una limitació a l’hora d’utilitzar Internet en la pràctica professional. És més, podríem
afirmar que l’edat afavoreix l’ús d’Internet. Una possible explicació la podríem trobar en la
carrera professional de les infermeres. Els professionals més joves ocuparien llocs de
treball on l’accés o la necessitat d’ús d’un ordinador connectat no fossin importants. No
obstant això, aquelles infermeres més grans, amb una major experiència, podrien tenir tant
un millor accés a Internet com una major necessitat d’aquesta tecnologia per a la seva
pràctica diària.

Hi ha una relació significativa entre l’ús d’Internet en la seva pràctica professional i el tipus
d’activitat que realitzen les infermeres.266 Les nostres dades ens mostren que d’aquelles infermeres que sí que utilitzen Internet en la seva pràctica professional un 86,1% realitzen
pràctica assistencial i un 13,9% no realitzen pràctica assistencial. Si abordem aquelles professionals que no utilitzen Internet, observem que un 98,7% realitzen pràctica assistencial
i només un 1,3% no realitzen aquesta activitat. Aquest comportament diferencial ens reflecteix que l’ús d’Internet encara no està tan estès en la pràctica assistencial com ho està en
les activitats relacionades amb la docència, la investigació o la gestió. En aquest sentit, atès
que la diversificació del tipus d’activitats està relacionada amb l’edat, és comprensible que
les infermeres més joves, que majoritàriament només realitzen pràctica assistencial, no utilitzin tant Internet per a la seva pràctica professional.267

El lloc de treball, però no el nombre de llocs en què treballa, també condiciona l’ús d’Internet. D’aquells professionals que treballen en un CAP un 87,2% utilitzen Internet en la seva

265. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.4.
266. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.5.
267. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.6.
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pràctica professional i un 12,8% no la utilitzen. D’aquells professionals que treballen en un
hospital un 65,6% utilitzen Internet i un 34,4% declaren que no la utilitzen. A les clíniques
observem que un 62,3% declaren que utilitzen Internet i un 37,7% no la utilitzen. Per últim,
les infermeres que treballen en un consultori utilitzen Internet un 79,5%, només un 20,5%
no utilitzen aquesta tecnologia.268 L’ús d’Internet no té un comportament diferencial
respecte a la titularitat dels centres.

Les professionals d’infermeria tenen una concepció molt positiva de la utilitat d’Internet en
la seva pràctica professional. Més del 90% dels enquestats considera molt útil o útil l’ús d’Internet en la pràctica professional, amb independència del seu sexe, la seva edat o el centre
on treballin.

Taula 159. Considera l’ús d’Internet per a la seva pràctica professional
Freqüència

Percentatge

Molt útil

652

56,5

Útil

437

37,8

48

4,2

3

0,3

15

1,2

1.155

100,0

Poc útil
Gens útil
NS/NC
Total

A més de la utilitat resulta d’interès aproximar-nos a l’experiència en l’ús d’Internet a través
dels anys que porten connectats els professionals. El 63,2% dels enquestats van començar
a utilitzar Internet durant els últims 5 anys; en aquest cas, els metges van estar per davant
en l’ús d’aquesta tecnologia.

Taula 160. Any de començament d’ús Internet en la pràctica professional
Freqüència
Fins al 1994

Percentatge
31

3,7

Del 1995 al 2000

280

33,1

Del 2001 al 2006

535

63,2

Total

846

100,0

268. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.7.
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Hi ha una relació significativa entre els anys d’ús i la utilitat: com més ús, més útil es considera aquesta tecnologia;269 per tant, l’experiència adquirida amb el pas del temps en l’ús
d’Internet produeix un augment en els nivells d’utilitat.

Gràfic 19. Relació entre el nombre d’anys d’ús d’Internet i si
considera la utilització d’Internet per a la seva pràctica
professional

– Freqüència d’ús d’Internet
Aproximadament el 30% dels individus de la nostra enquesta utilitzen Internet des de la feina cada dia. Aquest percentatge augmenta fins al 70% si considerem aquells individus que
es connecten almenys setmanalment.

269. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.8.
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Taula 161. Freqüència d’ús d’Internet
Freqüència d’ús
d’Internet en l’últim
mes des de la feina

Freqüència d’ús
d’Internet en l’últim
mes fora de la feina

Diferencial

Cada dia

28,9%

45,5%

–16,6%

De 3 a 4 vegades
per setmana

15,7%

38,3%

+22,6%

D’1 a 2 vegades per
setmana

23,3%

6,3%

17,0%

1 vegada al mes

7,8%

5,1%

2,7%

Mai o gairebé mai

23,3%

4,5%

18,8%

1,0%

0,3%

0,7%

100,0%

100,0%

100,0%

NS/NC
Total

No obstant això, destaquem que el 23% dels individus han contestat que mai o gairebé mai
utilitzen Internet des del seu lloc de treball.
En canvi, si abordem la freqüència d’ús d’Internet des de fora del treball, els percentatges
augmenten. Un 45,5% declaren utilitzar Internet cada dia i només un 4,5% declaren que mai
o gairebé mai utilitzen Internet. Hi ha una relació sig
nificativa i directament proporcional entre la freqüència d’ús d’Internet des del treball i des
de fora.270
Hi ha una relació significativa entra l’edat, el sexe i la freqüència d’ús d’Internet.271 Les dones es
connecten menys freqüentment a Internet cada dia tant des de fora com des del centre de treball. També observem que els professionals, homes o dones, de menys de 40 anys es connecten més freqüentment des de fora del centre de treball que des del mateix centre. Aquestes
dades ens assenyalen dos fets importants. D’una banda, que les dificultats d’ús d’Internet dels
professionals més joves des del seu lloc de treball no estan relacionades amb la seva capacitat
per a utilitzar aquesta tecnologia, sinó amb el tipus d’activitat que han de realitzar i l’accés que
puguin tenir a un ordinador connectat. D’altra banda, que les dones utilitzen Internet diàriament
menys que els homes, encara que en la categoria setmanalment obté freqüències superiors.
Per tant, no podem considerar que hi hagi una barrera per a l’ús d’Internet associada amb el
sexe, encara que els homes facin un ús més intensiu d’aquesta tecnologia.

270. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.9.
271. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.10. En el cas de la freqüència d’ús d’Internet des del lloc de treball, el comportament
és significatiu; no obstant això, des de fora de la feina el comportament és significatiu per als més grans de 40 anys.
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També hi ha un comportament diferencial de la freqüència d’ús d’Internet a la feina i el tipus
d’activitat que realitzen les infermeres.272 Aquest comportament ens mostra que aquelles
professionals que declaren realitzar més activitats que la pràctica assistencial es connecten
amb més freqüència. Dels professionals que només realitzen pràctica assistencial un 30,4% no
es connecta a Internet mai o gairebé mai. No obstant això, d’aquelles persones que realitzen un
altre tipus d’activitat o combinen la pràctica assistencial amb un altre tipus d’activitat no es
connecten a Internet mai o gairebé mai un 11,1%. Aquestes dades posen en relleu, d’una
banda, el nivell d’implantació de l’ús d’Internet en relació amb la pràctica assistencial, és a dir
amb el tipus de tasca que realitzen la majoria de les infermeres. I, d’altra banda, corrobora la
hipòtesi que l’ús d’Internet afavoreix o referma la diversificació de tasques dels professionals.
Si seleccionem aquells individus que han declarat que desenvolupen la seva activitat laboral en un sol centre, observem un comportament diferencial amb la freqüència d’ús a la feina. D’aquells individus que treballen en un consultori, un 39,5% declaren que es connecten
cada dia des del seu lloc de treball, un 31,4% ho fan setmanalment, un 5,8% mensualment
i un 23,3% declaren que no es connecten mai o gairebé mai. Si ens centrem ara en els CAP
observem que dels professionals que treballen en aquests centres, un 35,4% declaren que
utilitzen Internet diàriament, un 48% declaren que la utilitzen setmanalment i només un
10,3% declaren que no utilitzen Internet mai o gairebé mai.
Els hospitals i les clíniques obtenen percentatges semblants. D’aquelles infermeres que treballen en un hospital un 20% es connecten diàriament, un 38,9% setmanalment i un 31,6% declaren que no es connecten mai o gairebé mai. Els professionals que treballen en una clínica
declaren que es connecten diàriament un 24%, setmanalment un 30,6% i mai o gairebé mai un
36%.273 No trobem diferències significatives amb la titularitat (públic-privat) del centre.
Per últim, observem una relació significativa entre la freqüència d’ús d’Internet i el nombre
d’anys que porten connectades a Internet les infermeres.274 Aquesta relació, igual que
observem amb la utilitat d’Internet, ens mostra que en la mesura en què les infermeres van
adquirint més experiència augmenta la seva freqüència d’ús.

272. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.11.
273. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.12.
274. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.13.
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Gràfic 20. Relació entre el nombre d’anys d’ús d’Internet
i la freqüència d’ús d’Internet des de la feina

– Fonts d’informació i activitats a Internet

Les fonts d’informació més utilitzades per les infermeres són les relacionades amb Serveis
d’informació de la seva institució de treball. Un 80,6% de les infermeres declaren que utilitzen molt freqüentment o freqüentment aquesta font d’informació.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

239

Internet, salut i societat

Taula 162. Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d’informació per a actualitzar
els seus coneixements sobre qüestions cientificotècniques de la seva àrea d’especialitat?
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Serveis d’informació de la
seva institució de treball

34,9%

45,7%

Publicacions periòdiques
nacionals

13,3%

Institucions oficials nacionals

Mai

Total

15,7%

3,7%

100%

55,4%

26,5%

4,8%

100%

10,6%

45,0%

35,8%

8,5%

100%

Congressos, conferències o
seminaris

10,5%

51,6%

32,9%

5,1%

100%

Publicacions acadèmiques
nacionals

8,7%

45,1%

38,2%

8,0%

100%

Altres publicacions
cientificotècniques

7,3%

43,8%

39,4%

9,6%

100%

Publicacions periòdiques
internacionals

3,9%

18,3%

51,9%

25,9%

100%

Publicacions acadèmiques
internacionals

3,7%

15,1%

53,2%

28,1%

100%

Institucions oficials
internacionals

3,2%

18,4%

50,2%

28,2%

100%

Un altre fet destacable és la freqüència d’ús de les fonts d’informació de caràcter nacional
davant d’aquelles de caràcter internacional. Mentre que més de la meitat de les infermeres
declaren que utilitzen molt freqüentment o freqüentment les fonts relacionades amb les publicacions periòdiques nacionals, institucions oficials nacionals i publicacions acadèmiques
nacionals, aproximadament només un 20% declaren utilitzar molt freqüentment o freqüentment publicacions periòdiques internacionals, publicacions acadèmiques internacionals o
institucions oficials internacionals. En aquest sentit, al voltant d’un 30% dels individus declaren que mai utilitzen ni publicacions acadèmiques internacionals ni institucions oficials
internacionals.

No hi ha relació entre el sexe dels enquestats i la freqüència d’ús de les diverses fonts, però
sí que n’hi ha amb l’edat.275 En general, són les infermeres de més edat els qui utilitzen amb
major freqüència totes les fonts d’informació esmentades.

275. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.14.
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Observem una tendència estadística que ens mostra que les infermeres que treballen als
hospitals seguides de les que desenvolupen la seva activitat en un centre d’atenció primària
són les que amb més freqüència utilitzen les diferents fonts d’informació per actualitzar els
seus coneixements.276 A més, la tendència estadística ens mostra que els professionals
que treballen en centres de titularitat privada tendeixen a utilitzar amb menys freqüència les
fonts d’informació citades anteriorment.

Aquestes dades ens mostren que les infermeres, atès el seu rol dins el sistema sanitari,
estan més enfocades a l’acció que a la informació i la generació de coneixement científic. No obstant això, són les infermeres que treballen en hospitals i centres d’atenció
primària, en la seva majoria de caràcter o utilitat pública, les que més tendeixen a utilitzar les diferents fonts d’informació. No hem d’oblidar que en la majoria de les ocasions
són aquest tipus de centres, especialment els hospitals, els que tenen un paper destacat al camp de la investigació.

– Internet i les fonts d’informació

Les activitats més realitzades a través d’Internet són les que estan relacionades amb la cerca genèrica sobre la seva àrea d’especialitat (79,6% molt freqüentment - freqüentment), la
cerca d’articles científics nacionals (62,4% molt freqüentment - freqüentment) i la cerca
d’institucions oficials nacionals (57,4% molt freqüentment - freqüentment).

Un altre fet destacable està relacionat amb la freqüència d’ús d’Internet per al contacte tant
amb usuaris com amb professionals sanitaris. Un 42,5% de les enquestades declaren que
molt freqüentment o freqüentment utilitzen Internet per al contacte amb usuaris (suport i informació). Per a aquestes mateixes categories, només un 33,7% utilitzen Internet per al
contacte amb altres professionals nacionals. Aquest percentatge disminueix fins al 8,5% en
el cas de tractar-se de professionals internacionals.

276. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.15.
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Taula 163. Freqüència d’ús d’Internet per activitats
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Mai

Total

Cerques genèriques sobre
la seva àrea d’especialitat

24,0%

55,6%

16,0%

4,4%

100%

Cerca de dades i registres
clínics

18,1%

33,7%

31,6%

16,6%

100%

Contacte amb usuaris
(suport i informació)

13,6%

28,9%

28,3%

29,3%

100%

Cerques d’articles científics
nacionals

12,1%

50,3%

29,0%

8,6%

100%

Contacte amb altres
professionals nacionals

8,0%

25,7%

35,2%

31,0%

100%

Cerques d’articles científics
internacionals

7,8%

25,3%

44,8%

22,1%

100%

Cerca d’institucions oficials
internacionals

5,5%

18,6%

48,3%

27,6%

100%

Contacte amb altres professionals internacionals

2,2%

6,3%

32,3%

59,2%

100%

Divulgació dels seus propis
treballs

2,4%

9,0%

32,2%

56,3%

100%

Cerca d’institucions oficials
nacionals

–

57,4%

33,6%

9,0%

100%

Observem una relació significativa entre les activitats relacionades amb les fonts d’informació per actualitzar els coneixements sobre qüestions cientificotècniques i l’ús d’Internet: les
infermeres més actives en la freqüència d’ús de les diverses fonts també són més actives
en l’ús d’Internet.277 Igual que els metges, les infermeres més actives troben a Internet una
font d’informació que els permet mantenir actualitzat el seu nivell de coneixements
cientificotècnics relacionats amb la seva àrea d’especialitat.

Les infermeres, com també destaquem en els metges, tenen un comportament diferencial
respecte a la cerca de dades clíniques i el tipus de centre on les infermeres desenvolupen
la seva activitat,278 destacant en primer lloc els CAP seguits dels hospitals.

L’ús d’Internet reflecteix que les activitats de les infermeres estan emmarcades clarament en un context nacional tant pel que fa a la consulta d’informació com al contacte

277. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.16.
278. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.17.
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amb professionals. A més la freqüència d’ús d’Internet per al contacte amb els pacients
reflecteix, com passa en la pràctica quotidiana, la proximitat d’aquests professionals
amb els pacients.

– Internet com a espai de continguts sobre salut: usos i conseqüències

Dos terços de les infermeres enquestades consideren la informació oferida a Internet sobre
salut com a rellevant. A més, menys de l’1% de les infermeres declaren que els continguts
no tenen cap rellevància.

Taula 164. Considera que la informació oferida a Internet sobre la temàtica de salut
generalment és...
Freqüència
Molt rellevant

Percentatge
77

6,7

Rellevant

760

66,1

Poc rellevant

249

21,7

7

0,6

56

4,9

1.149

100,0

Gens rellevant
NS/NC
Total

Malgrat la valoració que fan les infermeres dels continguts sobre salut a Internet, més del
50% en la seva pràctica clínica mai recomana als seus pacients que consultin llocs d’informació sobre Internet.

Taula 165. En la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs
d’informació mèdica o de salut a Internet
Freqüència

Percentatge

Sí, amb molta freqüència

15

1,3

Sí, freqüentment

65

5,7

Sí, de vegades

423

36,8

No, mai

600

52,2

NS/NC

47

4,0

1.150

100,0

Total
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Observem que un 36,8% de les infermeres declaren que recomanen als seus pacients que
realitzin aquesta activitat.

Hi ha un comportament diferencial entre la recomanació als pacients i la rellevància dels
continguts.279 Aquesta relació ens mostra que d’aquells professionals que consideren els
continguts rellevants o molt rellevants aproximadament la meitat recomanen als seus
pacients que consultin informació a Internet i l’altra meitat no el recomanen. En canvi,
d’aquells professionals que consideren els continguts de la Xarxa poc o gens rellevants un
30% recomana la consulta d’informació a la Xarxa i un 70% no ho fa. Per tant, els resultats
ens mostren que la rellevància de la informació sobre salut a Internet és una condició
necessària, però no suficient per a explicar la conducta de les infermeres.

Aproximadament un 40% dels enquestats assenyalen que alguns dels seus pacients solen
compartir amb ells la informació que han consultat a Internet.

Taula 166. Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre
salut que consulten a Internet
Freqüència

Percentatge

Tots

8

0,7

Molts

87

8,0

Alguns

455

42,0

Pocs

241

22,3

Cap

292

27,0

1.083

100,0

Total

Hi ha relació entre la valoració que fan les infermeres de la rellevància dels continguts i el
fet que els seus pacients comparteixin o discuteixin la informació que han consultat a Internet.280 Aquesta relació ens mostra que d’aquells professionals que declaren que els seus
pacients comparteixen la informació amb ells aproximadament el 80% consideren que la
informació oferta a Internet és ellevant o molt rellevant. No obstant això, prop d’un 70%
d’aquests professionals declaren que cap pacient comparteix o discuteix la informació amb
ells. Per tant, la rellevància dels continguts per si sola tampoc explica que els pacients
comparteixin o no la informació disponible a Internet amb les seves infermeres.

279. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.18.
280. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.19.
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També hi ha una relació significativa entre recomanar als pacients que consultin informació
de salut a Internet i si els pacients comparteixen la informació que han trobat.281 En aquest
cas observem que els que sí que recomanen tenen un percentatge més elevat de pacients
que comparteixen la informació amb ells que els que no recomanen la consulta d’informació
mèdica o de salut a Internet. Per tant, que el professional prengui la iniciativa a l’hora de
recomanar la consulta d’informació si té conseqüències sobre el nombre de pacients que
comenten o discuteixen la informació que han trobat a Internet.

Les respostes de les infermeres ens mostren que les conseqüències sobre la consulta d’informació mèdica o de salut a Internet sobre la relació professional sanitari-pacient no estan
clares, aproximadament la meitat de les enquestades consideren que milloraria molt o una
mica; no obstant això, l’altra meitat considera que milloraria poc o gens.

Taula 167. Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet milloraria
la relació professional sanitari - pacient?
Freqüència

Percentatge

Molt

145

12,7

Una mica

399

34,9

Poc

390

34,1

Gens

140

12,2

69

6,1

1.143

100,0

NS/NC
Total

Hi ha una relació significativa entre indicar que consultar Internet milloraria la relació professional sanitari-pacient –tant pel fet de valorar positivament els continguts de salut a Internet, com de recomanar als pacients que consultin a Internet temes relacionats amb la
salut– i comentar amb els seus pacients la informació que aquests hi han trobat.282

Aquells professionals que consideren que la informació oferta a Internet sobre salut és rellevant o molt rellevant creuen que consultar informació mèdica o de salut a Internet milloraria la relació metge-pacient en major percentatge que aquells metges que consideren que
la informació oferta a Internet sobre salut és poc o gens rellevant.

281. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.20.
282. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.21.
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Els professionals que consideren que la relació metge-pacient milloraria molt o alguna cosa
recomanen als seus pacients que consultin llocs d’informació mèdica o de salut a Internet en
major percentatge que aquells que no recomanen als seus pacients realitzar aquesta activitat.

Per tant, si els professionals consideren que consultar informació mèdica o de salut a Internet millora la relació professional sanitari-pacient actuessin en conseqüència i lideressin l’ús
d’Internet com a font d’informació en el procés de relació amb el seu pacient. En canvi,
aquells professionals que consideren que la relació no es veurà afectada, no faran ús
d’aquesta font o només ho faran davant de les peticions dels seus propis pacients.

A més de la millora de la relació professional sanitari-pacient, l’ús d’Internet com a font d’informació podria suposar un qüestionament dels coneixements dels professionals. El 76%
dels infermers enquestats considera que consultar informació a Internet pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari molt o alguna cosa. Només un 6% de
les respostes assenyalen que aquest fet no qüestionés res a l’esmentat coneixement.

Taula 168. Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar a
qüestionar els coneixements del professional sanitari?
Freqüència

Percentatge

Molt

360

31,5

Una mica

509

44,5

Poc

187

16,3

Gens

68

5,9

NS/NC

20

1,8

1.144

100,0

Total

No hem trobat relació entre la valoració d’aquest possible qüestionament del coneixement
i la valoració dels continguts a Internet sobre salut, ni amb la recomanació de consultar Internet als pacients, ni de compartir amb aquests la informació que hagin trobat. En aquest
sentit, podem dir que els professionals no adopten una postura defensiva davant d’Internet
com a font d’informació ja que no prenen mesures com negar la rellevància dels continguts,
no recomanar la consulta d’informació o no facilitar que el pacient comparteixi aquestes informacions amb ells.

Un altre fet rellevant del possible ús d’Internet com a font d’informació és la millora sobre el
coneixement del pacient i la facilitat del seu tractament. Gairebé el 70% considera que consultar Internet temes relacionats amb la salut millora el coneixement del pacient molt o una
mica.
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Taula 169. Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet pot millorar el
coneixement dels pacients i facilitar-los el tractament?
Freqüència

Percentatge

Molt

276

24,1

Una mica

519

45,3

Poc

250

21,8

Gens

67

5,8

NS/NC

34

3,0

1.146

100,0

Total

Les infermeres que consideren que consultar informació mèdica millora molt o una mica el
coneixement dels pacients valoren els continguts sobre salut a Internet com a molt rellevants o rellevants en un percentatge molt elevat i recomanen als seus pacients que consultin Internet sobre temes de salut.283 Al contrari, no hi ha relació entre que els pacients
comparteixin la informació que han consultat a Internet i aquesta possible millora del
coneixement.

Per últim, més del 50% dels enquestats considera que els pacients millorarien molt o millorarien la seva autonomia i la seva qualitat de vida si recorreguessin a la informació sobre
salut a Internet.

Taula 170. Considera que la possibilitat que els seus pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?
Freqüència

Percentatge

Milloraria molt

157

13,6

Milloraria

482

41,7

Milloraria poc

297

25,7

No milloraria gens

79

6,8

Empitjoraria

58

5,0

NS/NC

83

7,2

1.156

100,0

Total

283. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.22.
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Taula 171. Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?
Freqüència

Percentatge

Milloraria molt

126

10,9

Milloraria

490

42,5

Milloraria poc

317

27,5

No milloraria gens

97

8,4

Empitjoraria

25

2,2

NS/NC

98

8,5

1.153

100,0

Total

Les infermeres que consideren que consultar Internet milloraria molt o milloraria l’autonomia
i la qualitat de vida dels pacients consideren molt rellevants o rellevants els continguts sobre
salut a Internet i recomana als seus pacients que consultin a Internet informacions mèdiques o de salut.284

Com posen de manifest els nostres resultats segons les infermeres enquestades l’ús d’Internet com a espai d’informació mèdica o de salut té conseqüències tant sobre la relació
professional sanitari-pacient com sobre el mateix pacient. En aquest sentit, les professionals són conscients de la complexitat de la gestió d’aquesta nova font d’informació i faciliten
el seu ús en la mesura que consideren que millora aspectes relacionats amb la salut dels
seus pacients i que elles són qui “controlen” la qualitat de la informació i l’ús que en pugui
fer el pacient.

Per contrastar aquesta anàlisi i aprofundir en com, segons les infermeres, els professionals
sanitaris estan abordant l’ús d’aquesta tecnologia en relació amb els pacients, hem construït una recta de regressió logística amb la variable recomanar als seus pacients la consulta d’informació mèdica o de salut a la Xarxa com a variable dependent.285

Els resultats ens mostren que els professionals recomanin la consulta d’informació a la Xarxa augmenta en probabilitat amb el fet que la consulta de la informació sobre salut a la Xarxa millora l’autonomia i la qualitat de vida dels pacients; amb el fet que millora la relació
professional sanitari-pacient; que els pacients discuteixin amb ells la informació sobre salut

284. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.23.
285. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.24. Es classifiquen bé un 71,6% del total dels casos i un 72,6% dels que sí que la
recomanen.
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que han trobat a Internet i que utilitzin Internet com a mitjà de comunicació. A més d’aquestes variables també influeix el lloc de treball on les infermeres desenvolupen la seva activitat
professional. En aquest sentit, el fet que les infermeres que treballen en un CAP és més
probable que recomanin la consulta d’informació a la Xarxa que aquelles que treballen en
un altre tipus de centres (hospital,286 consultori o clínica). Aquest fet reflecteix l’organització
del sistema sanitari, ja que són les infermeres que treballen en un CAP les que habitualment
s’ocupen de prestar una atenció integral i tenen un contacte més freqüent amb els pacients.

També hem de destacar la incorporació en aquesta anàlisi dels elements relacionats amb
Internet com a mitjà de comunicació. Ateses les agendes de treball de les infermeres la incorporació d’una nova font d’informació en el seu procés de comunicació amb els pacients
podria suposar una pèrdua del seu temps preat. Per tant, en la mesura que s’estableixin
nous canals de comunicació podria facilitar que augmentés el volum d’informació. No obstant això, sempre tenint en compte que l’atenció d’aquests nous canals de comunicació
també requeriria una dedicació de temps per part de les infermeres.

– Els professionals d’infermeria com a creadors de continguts a Internet

A més de com a font d’informació, Internet també es pot constituir com un espai de creació
i difusió de continguts, és a dir permet que els individus siguin oferents i demandants d’informació. En aquest sentit, el 40,7% de les infermeres disposen d’un lloc web col·lectiu, un
30,9% disposen d’un lloc web personal i només un 9% d’un blog.

Taula 172. Disposa a Internet de...
Sí

No

Un lloc web col·lectiu

40,7%

54,6%

4,7%

100%

Un lloc web personal

30,9%

64,7%

4,4%

100%

9,0%

77,2%

13,8%

100%

Un blog

NS/NC

Total

La presència a la Xarxa dels professionals d’infermeria no està condicionada per cap variable del seu entorn professional. No existeix tampoc relació significativa entre la presència
a la Xarxa com a generadors de continguts de les infermeres ni amb el nombre de centres
en què treballen, ni amb el tipus de centre, ni amb la seva titularitat. L’explicació d’aquests
fets podem trobar-la que el principal motiu per disposar d’un espai a la Xarxa està relacionat

286. En el cas d’hospitals i clíniques el signe és negatiu.
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amb compartir informació amb els seus familiars i amics, acció aliena a l’àmbit professional.
Només un 2,9% assenyala com a motiu compartir informació amb els seus pacients.

Taula 173. Motius per a la creació a Internet
Percentatge
Compartir informació amb els meus familiars i amics

21,4%

Compartir informació amb els usuaris en general

10,7%

Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica clínica o investigadora

9,3%

Promoció de debats sobre qüestions rellevants en la meva àrea d’especialitat

7,6%

Divulgació de materials no professionals

6,2%

Compartir informació amb els meus pacients

2,9%

La resta de les motivacions són només assenyalades pel 10% d’aquells que sí que tenen
presència a Internet, destacant compartir informació amb els usuaris en general (10,7%) i
la divulgació dels treballs desenvolupats en la pràctica clínica o investigadora. Per últim, només un 2,9% de les infermeres declaren com a motivació compartir informació amb els seus
pacients.

Segons els resultats obtinguts, les infermeres utilitzen encara minoritàriament Internet com
a espai de creació i difusió de continguts en relació amb els seus pacients o la seva pràctica
professional. No obstant això, el fet que sí que utilitzin aquest espai per a qüestions relacionades amb els seus familiars i amics posa de manifest que també podria utilitzar la Xarxa
per a un altre tipus de finalitats relacionades amb la seva pràctica professional. En aquest
sentit, el 93,8% de les enquestades declaren que les infermeres podrien elaborar i mantenir
alguns llocs web sobre salut.

Taula 174. Les infermeres podrien elaborar i mantenir alguns llocs web sobre salut
Freqüència
Sí

Percentatge
1.080

93,8

No

42

3,6

NS/NC

29

2,6

1.151

100,0

Total

Per tant, les possibles barreres per a la presència a la Xarxa d’aquestes professionals no
està en la seva competència o en el seu desconeixement del mitjà, sinó en les finalitats i les
motivacions que tenen aquestes professionals per generar i difondre continguts relacionats
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amb la seva pràctica professional. El fet que les infermeres tinguin els seus propis espais
relacionats amb salut a Internet afavorirà que utilitzin aquest nou mitjà en la seva pràctica
professional, especialment en la seva relació amb els pacients.

d) Les tecnologies de la informació i la comunicació i els processos de comunicació

– Internet i el correu electrònic com a mitjans de comunicació

L’ús d’Internet i el correu electrònic per a comunicar-se amb altres professionals del sector
està molt estès entre les infermeres. Un 74% de les enquestades declaren que han utilitzat
aquests mitjans per comunicar-se amb altres professionals del sector. En canvi, només un
7,7% declaren que han utilitzat Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els
seus pacients.

Taula 175. Utilitza Internet o el correu electrònic per a comunicar-se
Sí
Amb altres professionals del sector sanitari
Amb els seus pacients

No

Total

74,0%

26,0%

100%

7,7%

92,3%

100%

Hi ha una relació significativa entre l’edat i l’ús d’Internet com a espai de comunicació. Són
els professionals més joves els qui, en major proporció, usen aquest espai per comunicarse tant amb els pacients com amb altres professionals.287 En aquest cas no hi ha un
comportament diferencial amb el sexe.

Podríem pensar que el fet que els professionals treballin en diversos llocs fomentaria l’ús de
la Xarxa com a espai de comunicació. No obstant això, no hi ha relació entre aquest tipus d’ús
i el nombre de centres on treballen els professionals. En canvi sí que hi ha relació amb el tipus
de centre: de les infermeres que sí que usen el correu electrònic per comunicar-se amb altres
professionals, hi ha un major percentatge de les que treballen en Hospitals, seguides per les
que treballen en el CAP. En canvi, de les que sí que usen el correu electrònic per comunicarse amb els seus pacients, la proporció de les infermeres que treballen en consultoris és major.288 Encara que no hi ha una relació significativa amb el fet de comunicar-se a través
d’Internet amb la titularitat del centre, observem una tendència estadística que ens mostra
que els professionals que treballen en institucions privades (consultoris i clíniques sobretot)

287. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.25.
288. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.26.
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tendeixen a utilitzar més Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus
pacients. Els centres de titularitat privada, com que estan subjectes a la competència del
mercat, han d’utilitzar tots els mitjans disponibles per mantenir els seus clients. En aquest
sentit Internet els facilita el contacte i la personalització amb els seus usuaris.

Les infermeres que usen el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals
també són aquells que valoren Internet per a la seva pràctica professional com a molt útil o
útil. No obstant això, no hi ha relació entre la comunicació amb els pacients i la valoració
d’Internet en la pràctica professional. La valoració de la utilitat d’Internet com a mitjà que
permeti millorar la comunicació amb altres professionals és significativa i positiva. No obstant això, el fet que aquesta mateixa relació no sigui significativa en el cas dels pacients ens
podria indicar que el tipus de tasques que realitzen les infermeres i les seves rutines diàries
de treball fan que encara no puguin valorar la utilitat d’Internet com a mitjà de comunicació
amb el pacient.

Hi ha una relació significativa entre la mitjana d’anys d’ús i l’ús del correu electrònic per
comunicar-se tant amb altres professionals com amb els pacients: els que porten més
anys utilitzant Internet són els que més usen el correu electrònic per a comunicar-se.289
L’experiència que adquireixen els professionals amb l’ús d’aquest nou espai afavoreix
la millor adaptació dels nous canals de comunicació disponibles a Internet. Aquest fet,
afavorirà l’aparició de processos d’innovació que adaptin la tecnologia als diferents
aspectes de la pràctica professional, inclosa la comunicació amb els pacients.

Per últim, aquelles infermeres que utilitzen el correu electrònic o Internet per comunicar-se
amb els seus pacients fan un ús intensiu d’aquest mitjà, ja que un 11,4% declaren utilitzarlo molt freqüentment i un 54,5% freqüentment.

Taula 176. Si utilitza Internet o el correu electrònic per a comunicar-se amb els seus
pacients, amb quina freqüència
Freqüència

Percentatge

Molt freqüentment

10

11,4

Freqüentment

48

54,5

Rarament

30

34,1

Total

88

100,0

289. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.27.
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Aquestes dades apunten que un cop establert el contacte per correu electrònic amb el pacient el seu ús és intensiu, la qual cosa demostra la utilitat d’aquest mitjà per a comunicarse amb el pacient i que facilita tant el seguiment del problema de salut com l’accessibilitat
a l’atenció sanitària.

A més de l’ús d’Internet i el correu electrònic per a comunicar-se entre els professionals i
entre aquests i els pacients, Internet pot facilitar processos de comunicació que impliquen
interaccions més complexes entre els actors. En els últims anys s’ha popularitzat el terme
web 2.0 per a referir-se a una sèrie d’aplicacions i usos de la Xarxa relacionats amb nivells
d’interacció elevats. Els esmentats nivells d’interacció tenen conseqüències sobre la generació i distribució de la informació i sobre l’organització social dels actors implicats.

En aquest sentit, prop del 60% de les infermeres enquestades assenyalen que quan tenen
dubtes relacionats amb tractaments diagnòstics utilitzen llistes de discussió o busquen
webs mèdiques o de salut. Això significa que acudeixen a Internet a més de com a font d’informació, com a font de participació a través de llistes de discussió. No obstant això, quan
abordem qüestions relacionades amb nivells d’interacció més elevats com la participació en
grups de discussió per a contribuir a aclarir dubtes o com a assessor en grups de pacients,
els nivells de participació són molt baixos. Un 36,2% de les infermeres declaren que rarament solen participar en grups de discussió sobre la seva àrea d’especialitat. Aquest percentatge augmenta fins al 51,7% en el cas d’aquelles infermeres que declaren que mai han
realitzat tal activitat.

Taula 177. Indiqui amb quina freqüència realitza les següents accions
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Mai

NS/
NC

Total

Quan té dubtes relacionats
amb tractaments diagnòstics,
utilitza alguna llista de
discussió o busca webs de
salut o mèdiques

18,3%

39,3%

20,3%

20,9%

1,2%

100%

Sol participar en llocs Internet
on hi hagi grups de discussió
de la seva àrea de coneixement,
per contribuir a aclarir dubtes

2,4%

8,5%

36,2%

51,7%

1,2%

100%

Sol participar com a assessor
en llocs Internet on hi ha grups
de pacients

0,4%

2,1%

15,5%

80,3%

1,7%

100%

Els nivells d’interacció encara disminueixen més si abordem la participació de les infermeres com a assessores en llocs d’Internet relacionats amb grups de pacients. Un 80,3% de
les infermeres declaren que mai han realitzat aquesta acció.
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Aquestes dades ens mostren que els usos d’Internet que fan les infermeres estan relacionats majoritàriament amb la cerca d’informació i el contacte amb altres professionals. Els
usos d’Internet associats a nivells d’interacció més complexos i participatius són encara minoritaris. En aquest sentit, podríem dir que les infermeres són consumidors d’informació sobre salut a Internet, però no utilitzen la Xarxa per produir o intercanviar informació.

– Usos del telèfon mòbil

L’ús del telèfon mòbil per comunicar-se amb els pacients no està encara estès entre les infermeres enquestades. Només un 4,1% de les infermeres ofereix el seu telèfon mòbil als
seus pacients.

Taula 178. Habitualment ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?
Freqüència

Percentatge

Sí
No

47

4,1

1.053

92,1

43

3,8

1.143

100,0

NS/NC
Total

De les infermeres que ofereixen el seu número la gran majoria (93,5%) responen les trucades dels seus pacients. Només un 6,5% de les infermeres que ofereixen el seu telèfon mòbil
l’utilitzen escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet. No
hem detectat entre les respostes dels nostres enquestats cap cas d’ús de SMS per a comunicar-se amb els seus pacients.

Taula 179. En cas que sí ofereixi el número del seu telèfon mòbil als seus pacients, com
sol actuar?
Freqüència
Atenent, per norma, les crides dels seus pacients
Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet
Total

Percentatge

43

93,5

3

6,5

46

100,0

Atès l’escàs nivell d’ús d’aquesta tecnologia per part de les infermeres, podem pensar que
els nivells d’implantació de la telefonia mòbil com a eina de comunicació estarien més associats a usos privats. Hem de recordar que en la nostra anàlisi presentada anteriorment
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sobre els usuaris d’Internet en temes relacionats amb la salut, l’ús del telèfon per contactar
amb els professionals estava estretament relacionat amb aquells usuaris que tenien alguna
relació laboral amb el sistema sanitari. És a dir, la proximitat als professionals permet disposar del número de telèfon per qüestions personals i no perquè el sistema ofereixi aquest
mitjà de comunicació com a eina de contacte entre els professionals i els usuaris.

Atesa l’expansió i els múltiples usos dels telèfons mòbils en molts aspectes de la vida quotidiana de les persones, potser caldria reflexionar sobre els possibles usos relacionats amb
la salut que podrien tenir aquest tipus de tecnologia.

e) Les tecnologies de la informació i la comunicació i la pràctica assistencial

A més de per als processos d’informació i comunicació, les tecnologies de la informació i la
comunicació també poden ser utilitzades en la pràctica assistencial. En la nostra enquesta
hem abordat aquesta qüestió a través de l’ús que fan les infermeres dels protocols clínics
o assistencials, la teleassistència (entesa com l’aplicació d’ordinadors o tecnologies de la
informació i la comunicació per a la prescripció de cures d’infermeria o l’avaluació diagnòstica) i, finalment, els sistemes d’informació en la pràctica assistencial.

– L’ús de protocols clínics o assistencials

Com hem vist anteriorment en l’estudi dels metges, l’ús de protocols clínics o assistencials
és un bon exemple del tractament de la informació en l’àmbit sanitari. El 80% de les infermeres utilitzen molt freqüentment o freqüentment directrius o protocols en la seva pràctica
clínica.

Taula 180. Freqüència de l’ús de directrius/protocols clínics o assistencials
Freqüència

Percentatge

Molt freqüentment

354

30,5

Freqüentment

588

50,7

Rarament

157

13,5

Mai

48

4,1

NS/NC

13

1,2

1.160

100,0

Total
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No hi ha relació entre el sexe i l’ús de protocols. Sí que n’hi ha amb l’edat de les infermeres290 i ens indica que els professionals més joves utilitzen més aquesta eina de treball.
D’aquelles infermeres que declaren utilitzar molt freqüentment protocols clínics un 32,4%
tenen de 20 a 30 anys, un 25,1% tenen entre 31 i 40 anys, un 27,5% tenen entre 41 i 50
anys i un 15% tenen més de 51 anys. No obstant això, d’aquelles infermeres que han
declarat que mai utilitzen protocols, un 14,9% tenen menys de 31 anys, un 34% tenen entre
31 i 40 anys, un 21,3% tenen entre 41 i 50 anys i un 29,8% tenen més de 51 anys.

No hi ha relació entre aquest ús de protocols291 i el nombre de centres en què treballen,
ni el tipus de centre, ni per la titularitat. No obstant això les nostres dades ens mostren
una relació significativa entre la freqüència d’ús d’Internet des del treball i l’ús de protocols que ens assenyala que el seu ús està més estès entre els que utilitzen més freqüentment Internet.

En aquest sentit, el 65% dels enquestats consideraria molt útil la possibilitat de tenir les directrius o protocols en línia. Aquest percentatge augmenta fins al 95% si considerem les categories útil i molt útil.

Taula 181. Consideraria la possibilitat de tenir les directrius/protocols disponibles
en línia
Freqüència

Percentatge

Molt útil

756

65,1

Útil

360

31,0

26

2,2

3

0,3

17

1,4

1.162

100,0

Poc útil
Gens útil
NS/NC
Total

Les nostres dades ens mostren que Internet es pot constituir com un espai que faciliti la gestió de la informació sanitària en la pràctica assistencial de les infermeres.

290. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.28.
291. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.29.
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– Teleassistència

Al voltant d’un 75% dels infermers enquestats no utilitzen mai les tecnologies de la informació i la comunicació per a la realització d’avaluació diagnòstica ni per a la prescripció de cures d’infermeria.

Taula 182. Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota
(teleassistència) de...
Molt
freqüentment

Freqüentment

Prescripció de cures
d’infermeria

6,3%

8,5%

11,0% 68,9%

5,3%

100%

Avaluació
diagnòstica

5,8%

6,7%

11,8% 70,1%

5,6%

100%

Rarament

Mai

NS/NC

Total

No obstant això, entre els que sí que han realitzat teleassistència un 20% els considera molt
útil i un 66,5% útil.

Taula 183. Quan ha utilitzat la teleassistència en la pràctica clínica, l’ha considerat...
Freqüència

Percentatge

52

20,9

173

69,5

21

8,4

3

1,2

328

100,0

Molt útil
Útil
Poc útil
Gens útil
Total

Malgrat que al voltant d’un 25% de les infermeres han declarat que en alguna ocasió han
realitzat aquest tipus de pràctiques i els elevats nivells d’utilitat, no hi ha un comportament
diferencial entre l’ús d’aquestes tecnologies per a la pràctica assistencial i el sexe, l’edat, el
nombre de centres en què treballen, ni el tipus d’organització, ni segons la titularitat públic
o privada dels centres. En aquest sentit, seria necessari l’abordatge mitjançant estudis de
cas d’aquestes experiències per a poder aprofundir en les interaccions entre els factors organitzatius, tecnològics, socials i culturals que s’estan produint.
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– Sistemes d’informació en la pràctica professional
Prop de la meitat de les infermeres que han contestat a la nostra enquesta realitzen consultes de registres clínics informatitzats dins la mateixa institució. El 44% declara que utilitzarien aquest sistema si fos possible i només un 4,3% declaren que no utilitzarien aquesta
possibilitat. Aquests percentatges ens ofereixen un bon indicador de la predisposició de les
infermeres a utilitzar aquest tipus de sistemes d’informació en la seva pràctica clínica i de
la implantació d’aquests sistemes en el sector sanitari.

Taula 184. Utilitzaria en la seva pràctica clínica alguna de les següents possibilitats?
Sí, ja la va
utilitzar

Sí, la utilitzaria
si fos possible

Consulta de registres clínics
informatitzats dins la seva
pròpia institució

48,2%

44,2%

Consulta de bases de dades i
sistemes d’informació públics

30,9%

Recomanació de fonts
d’informació web de qualitat
com a complement a l’atenció
presencial

No la
utilitzaria

NS/NC

Total

3,4%

4,2%

100%

58,1%

5,2%

5,8%

100%

17,8%

66,3%

8,7%

7,2%

100%

Consulta de registres clínics
informatitzats d’accés remot
des de qualsevol ordinador
connectat a Internet

14,3%

65,1%

13,7%

6,9%

100%

Enviament d’informes d’infermeria per via electrònica (Internet, un altre tipus de xarxa…)

11,9%

67,9%

13,6%

6,6%

100%

Enviament d’informes
d’infermeria per via postal

10,4%

32,8%

47,7%

9,1%

100%

Seguiment de consultes per via
electrònica (Internet, SMS…)

7,4%

58,0%

24,2%

10,4%

100%

Enviament de SMS per
recordar la presa de medicació

1,0%

51,7%

38,1%

9,2%

100%

Si aquesta mateixa activitat és realitzada des de qualsevol ordinador connectat a Internet,
el percentatge d’infermeres que la utilitza disminueix fins al 17,8%; no obstant això el 65%
declaren que la utilitzarien si fos possible. Aquests percentatges demostren l’interès de les
infermeres per poder accedir a les dades clíniques aprofitant totes les potencialitats que podria oferir Internet i els diferents tipus de dispositiu de connexió. Hem de recordar que entre
aquestes possibilitats es troba l’ús de dispositius sense fil, que podrien adaptar-se més fàcilment a la mobilitat de les infermeres.
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La consulta de bases de dades i sistemes d’informació pública és utilitzada per un 30,9%
de les infermeres. No obstant això, un 58,1% declaren que estarien disposades a utilitzarles si fos possible. De nou els resultats obtinguts ens mostren una bona predisposició de
les infermeres a l’ús de sistemes d’informació que facilitin l’accés i la gestió de la informació.

Un 17,8% de les que recomanen fonts d’informació web de qualitat com a complement a
l’atenció presencial. Aquest percentatge augmenta fins al 66,3% en el cas d’aquelles professionals que realitzarien aquesta acció si fos possible. Atès aquest percentatge, podem
interpretar que les infermeres són conscients de l’escassetat de llocs web de qualitat per
recomanar als seus pacients (fet que confirmarem en la nostra anàlisi de la presència a la
Xarxa del sistema sanitari català), o bé que les infermeres desconeixen aquest tipus de pàgines a Internet. No obstant això, un 8,7% no utilitzaria mai aquest recurs.

Hi ha una relació significativa entre aquesta variable i el fet de recomanar als seus pacients
que consultin Internet temes de salut.292 Els que sí que recomanen les fonts d’informació
web també en recomanen la consulta als seus pacients.

L’enviament d’informes d’infermeria per via electrònica és utilitzat per un 11,9% de les infermeres, mentre que un 67,9% estarien disposats a utilitzar aquest mitjà si fos possible.
Per tant, les infermeres reconeixen els avantatges que podria suposar l’enviament d’informació per via electrònica a l’hora de gestionar els fluxos d’informació propis de la seva activitat. No obstant això, el fet que un 13,7% de les infermeres declarin que no utilitzarien
aquest sistema posa de manifest les barreres i dificultats que es poden trobar a l’hora d’implantar aquest tipus d’aplicacions.

L’enviament d’informes d’infermeria per via postal és utilitzat pel 10,4% de les infermeres
que han contestat la nostra enquesta. Un 32,8% declaren que utilitzarien aquest tipus de
trameses si fos possible. No obstant això, prop de la meitat de les infermeres declaren que
no utilitzarien aquest mitjà.

Malgrat que més de la meitat de les enquestades estarien disposades a utilitzar en la seva
pràctica clínica accions relacionades amb el seguiment de les consultes per via electrònica
i l’enviament de SMS per recordar la presa de medicació, és significatiu que, juntament amb
l’enviament d’informes d’infermeria per via postal, els percentatges més elevats assenyalats per les infermeres en el cas de no ús estiguin en aquestes accions relacionades amb
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aspectes clau de la seva feina (el seguiment de consultes per via electrònica: no l’utilitzaria
el 24,2%, i l’enviament de SMS per a recordar la presa de medicació: no l’utilitzaria el
38,1%). Per tant, una bona predisposició a l’ús dels sistemes d’informació no impedeix que
hi hagi reticències a l’ús d’aquestes tecnologies quan afecten directament el seu rol professional i les seves càrregues de treball.

f) Valoració dels usos d’Internet: dificultats i incentius

La principal dificultat que troben les infermeres a l’hora d’utilitzar Internet és la Falta de
temps disponible al seu lloc de treball (63,7%). Aquesta dada posa de manifest la contradicció entre les potencialitats de l’ús d’Internet, que se suposa agilitza els processos de treball, i la realitat, que a les infermeres els falta temps per a poder utilitzar aquesta tecnologia.
Per tant, els processos d’implantació i ús d’aquest tipus de tecnologies han d’estar alineats
i adaptats als processos de treball de les infermeres; si no, podrien ser percebudes com una
càrrega extra de treball, una tasca més a realitzar després d’acabar les altres.

Taula 185. Dificultats d’ús d’Internet en la seva pràctica professional
Falta de temps disponible al seu lloc de treball

63,7%

Poca disponibilitat a la seva feina d’ordinadors connectats

40,1%

Falta d’informació d’infermeria dirigida al públic i usuaris

39,5%

Falta de seguretat i confidencialitat de les dades

36,7%

Falta de formació específica

29,4%

Lentitud de connexió

25,8%

No trobada cap dificultat

7,5%

A més de les qüestions relacionades amb la implantació i adaptació d’Internet dins els
processos de treball, un 40,1% de les infermeres declaren com a dificultat la poca disponibilitat a la seva feina d’ordinadors connectats. Aquest fet està estretament relacionat
amb l’accés a la pròpia tecnologia en el tipus d’activitats que realitzen les infermeres. És
possible que en la majoria de les ocasions les infermeres no disposin d’un ordinador propi
per a connectar-se, atesa la seva mobilitat pel centre sanitari i la seva posició física sempre pròxima al pacient.

Un 39,5% han assenyalat la falta d’informació en infermeria dirigida al públic i usuaris.
Hi ha una relació significativa entre aquesta variable i considerar si hi ha suficients fonts
d’informació sobre salut per a professionals, la valoració que fan de la informació sobre
salut a Internet i si recomanen o no als seus pacients que consultin la Xarxa per a temes
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sanitaris.293 Aquesta dada posa de manifest que la presència de continguts sobre salut
relacionada amb la infermeria encara no està gaire estesa a Internet. Part de la
responsabilitat sobre aquesta escassa presència recau sobre les mateixes infermeres, que
encara no tenen una posició gaire activa a l’hora d’utilitzar la Xarxa per generar i divulgar
els seus propis continguts. En aquest sentit hem de destacar el paper del Col·legi Oficial
d’Infermeria de Barcelona, que està impulsant la presència a Internet d’aquest col·lectiu.

Un 36,7% de les infermeres assenyalen la falta de seguretat i confidencialitat de les dades.
Aquesta dificultat està directament vinculada a les qüestions legals associades amb la protecció de les dades sobre salut. Malgrat que la llei de protecció de dades catalanes reconeix
que les dades relacionades amb la salut de les persones són molt sensibles i requereixen
mesures de seguretat i confidencialitat més elevades, les infermeres troben en aquest punt
una dificultat. Això podria ser degut al fet que les qüestions relacionades amb la implantació
d’aquesta llei en els sistemes d’informació sanitaris encara no és percebuda de forma suficient per les infermeres.

Prop del 30% de les infermeres declaren que la falta de formació específica pot constituirse com una dificultat a l’hora d’utilitzar Internet. En aquest sentit l’aplicació d’una nova tecnologia en l’àmbit professional sanitari ha d’anar acompanyada de les accions formatives
corresponents a nivell d’institucions. Aquestes accions facilitarien que les infermeres comencessin o augmentessin l’ús d’Internet, la qual cosa tindria repercussions en la utilitat
d’aquesta tecnologia en relació amb la seva pràctica diària.

Un 25,8% de les infermeres declaren com a dificultat la lentitud de connexió. Per tant, a més de
l’accés a un ordinador connectat les infermeres destaquen la necessitat d’augmentar la velocitat
d’aquesta connexió. Ambdues variables estan estretament relacionades amb les infraestructures tecnològiques necessàries per a poder utilitzar Internet en la seva pràctica diària.

Per últim hem de destacar que un 7,5% de les infermeres declaren que no troben cap dificultat per a utilitzar Internet.

A més de les qüestions relacionades amb les dificultats d’ús d’Internet en la pràctica professional, hem volgut abordar la valoració de les infermeres sobre l’establiment d’incentius econòmics
per a interaccionar amb els seus pacients a través de diverses aplicacions d’Internet.

293. Annex capítol 3. Estadístic.2.5.31.
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Un 72,2% de les infermeres declaren que estarien d’acord amb l’establiment d’una base de
remuneració extra per a interaccionar amb els seus pacients a través del correu electrònic.
Aquest percentatge és superior al 50% en el cas de les interaccions a través de telèfon, fix
o mòbil, i a través de programes de missatgeria instantània.

Taula 186. Estaria d’acord amb l’establiment d’una base de remuneració extra per
a interaccionar amb els seus pacients
Sí

No

NS/NC

A través de correu electrònic

72,2%

19,2%

8,6%

A través de telèfon fix o mòbil

58,8%

31,7%

9,5%

A través de programes de missatgeria instantània

54,1%

34,2%

11,7%

A través de SMS

49,8%

39,0%

11,2%

Només la interacció a través de SMS obté percentatges inferiors al 50%. No obstant això,
prop de la meitat de les infermeres acceptaria establir remuneració extra per a utilitzar les
4 interaccions proposades, mentre que el 28,1% no n’accepta cap. Podem, per tant, deduir
que hi ha una bona predisposició davant dels incentius econòmics per l’ús d’aplicacions tecnològiques que permetin interaccionar amb els pacients. L’ús d’incentius econòmics podria
reforçar la idea que l’ús de les tecnologies és un treball extra que han de realitzar i no una
pràctica integrada en les seves tasques quotidianes.

Finalment hem volgut contrastar la valoració que fan les infermeres de l’ús de les tecnologies d’informació i comunicació en la seva pràctica professional a través de l’anàlisi del seu
grau d’acord amb les següents afirmacions, tal com recull la següent taula:
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Taula 187. Indiqui el seu grau d’acord amb les següents informacions
Totalment
d’acord

En part
d’acord

En
desacord

Totalment
en
desacord

NS/NC

Total

L’existència de dades
informatitzades que permetin
veure l’evolució de l’estat clínic
del pacient és molt útil per a la
pràctica clínica

66,5%

28,0%

1,8%

0,7%

3,0%

100%

Sóc favorable a la creació d’un
registre informatitzat únic per
pacient, que sigui accessible a
través d’Internet al professional
de la salut, independentment del
centre on s’atengui al
pacient

59,3%

28,5%

7,8%

1,9%

2,6%

100%

La meva pràctica clínica em diu
que és tan important innovar en
les qüestions organitzatives dels
serveis i la institució, com invertir
en noves pràctiques a través de
l’ús de les tecnologies de la
informació i comunicació

58,9%

33,9%

3,2%

0,5

3,5%

100%

Les fonts informació
web de qualitat són un bon complement a l’atenció presencial
que ofereix la infermera i permet
augmentar la responsabilitat,
autonomia i independència del
pacient en el control i millora de
la seva salut

38,8%

45,7%

10,3%

0,7%

4,5%

100%

Amb l’ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació hi ha un major control dels
errors

17,6%

52,0%

21,0%

3,3%

6,0%

100%

La informatització i utilització de
TIC en l’àrea de la salut són, en
la major part dels casos, inductores de major burocràcia i tenen
dèbil influència en la milloria de la
pràctica clínica

6,5%

33,2%

38,8%

16,7%

4,8%

100%

Un 66,5% de les infermeres declaren estar totalment d’acord que l’existència de dades informatitzades que permetin veure l’evolució de l’estat clínic del pacient és molt útil per a la
pràctica clínica. Si a això hi sumem el 28% d’enquestats que hi estan en part d’acord, obtenim que un 94,5% dels individus consideren que en aquest cas, l’aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació és molt útil per a la pràctica clínica.

A més de l’existència de dades informatitzades que permetin veure l’evolució clínica, les infermeres també mostren una predisposició molt favorable a compartir la informació. Un 59,3%
de les enquestades declaren que són favorables a la creació d’un registre informatitzat únic
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per pacient, que sigui accessible a través d’Internet al professional de la salut, amb independència del centre on s’atengui el pacient. Aquest percentatge augmenta fins al 87,8% en el
cas d’aquelles que es mostren totalment d’acord o en part d’acord. En cas de compartir la informació sobre els pacients hem de recalcar que prop d’un 10% declaren que està en desacord o totalment en desacord.

Les dades obtingudes també ens mostren la importància que les infermeres donen a les
qüestions relacionades amb els aspectes organitzatius relacionats amb la implantació i l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació en la pràctica clínica. Un 92,8% de les
infermeres estan totalment d’acord o en part d’acord que és tan important innovar en les qüestions organitzatives dels serveis i la institució, com invertir en noves pràctiques a través de l’ús
de les tecnologies de la informació i comunicació.

L’ús de la informació de qualitat disponible en el web sobre temes de salut com a complement a l’atenció presencial també és valorada positivament per les infermeres: un 38,8%
estan totalment d’acord i un 45,7% estan en part d’acord que les fonts informació web de
qualitat són un bon complement a l’atenció presencial que ofereix la infermera i permet augmentar la responsabilitat, l’autonomia i la independència del pacient en el control i millora
de la seva salut. Si sumem ambdós percentatges obtenim que un 84,5% de les infermeres
valoren positivament les conseqüències que la informació de qualitat disponible a Internet
pot tenir sobre el pacient en relació amb la seva salut. No obstant això, en aquest cas un
10% es mostren en part en desacord.

Més de la meitat de les infermeres que han contestat la nostra enquesta estan en part
d’acord que amb l’ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació hi ha un
major control dels errors. A més, un 17,6% es mostren totalment d’acord amb aquesta afirmació. No obstant això, els percentatges de desacord i totalment en desacord (aproximadament un 25% de les infermeres) són prou elevats per a pensar que les infermeres
conceben que el control dels errors no estigui només relacionat amb l’ús massiu d’aquest
tipus de tecnologies. Hi ha, d’una banda, factors de caràcter organitzatiu, associats a les
estructures jeràrquiques de les institucions i, per tant, en poder sobre la presa de decisions
davant dels errors. I, d’altra banda, hi ha factors culturals, associats amb les tradicionals
“tensions” entre col·lectius professionals.

Per últim, un 16,7% de les infermeres estan totalment en desacord que la informatització i
utilització de tecnologies de la informació i la comunicació en l’àrea de la salut siguin, en la
major part dels casos, inductores de major burocràcia i tenen una dèbil influència en la millora de la pràctica clínica, mentre que un 38,8% declaren estar-hi en desacord. Per tant, un
55,5% de les infermeres valoren positivament les conseqüències d’aquestes tecnologies
sobre la milloria de la pràctica clínica.
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No és gens menyspreable que un 33,2% de les infermeres hagin contestat que estan en
part d’acord amb l’afirmació anterior (un 6,5% hi estan totalment d’acord). Aquests percentatges permeten que ens qüestionem si els processos d’implantació de tecnologies de la
informació i la comunicació als centres sanitaris van units a processos de canvi organitzatiu
i/o a períodes d’adaptació de les activitats i tasques que han de desenvolupar les infermeres en el context d’ús d’aquestes noves tecnologies.

Els resultats obtinguts ens mostren que hi ha una demanda potencial per part de les infermeres per a usar les tecnologies de la informació i la comunicació en la seva pràctica professional. Aquesta tendència no amaga les tensions inherents a tot canvi tecnològic, és a
dir la implantació i ús d’aquestes tecnologies hauria d’anar acompanyada de canvis organitzatius i de gestió dels processos de treball que recollissin els valors i creences de les infermeres.

g) Conclusions

El nostre estudi constata que l’ús d’Internet és una realitat per a un gran nombre de les infermeres enquestades. No obstant això, el fet que les infermeres es connectin més des de
casa seva que des del seu lloc de treball, el menor nivell d’ús si el comparem amb els metges i que hi hagi aproximadament un 25% d’aquest col·lectiu que no utilitza aquesta tecnologia en la seva pràctica professional posen en evidència els esforços que encara han de
realitzar-se per a aconseguir l’adaptació d’aquesta tecnologia a les activitats en el context
professional de les infermeres.

Aquest fet és important si tenim en compte que la majoria de les infermeres estan dedicades
plenament a la pràctica assistencial en un únic centre, ja siguin hospitals o CAP, generalment de titularitat o utilitat pública. En aquest sentit, tal com destacàvem en la introducció
d’aquest informe, el tipus d’activitat orientat a l’acció, l’espai físic on realitzen aquesta activitat, la menor flexibilitat de les seves agendes i la preponderància dels metges en el desenvolupament dels sistemes d’informació són alguns fets que podrien explicar el menor ús
d’Internet que fan aquestes professionals sanitàries. Aquestes explicacions són coherents
amb les principals barreres assenyalades per les infermeres a l’hora d’utilitzar Internet en
la seva pràctica professional: la falta de temps disponible i la poca disponibilitat a la seva
feina d’ordinadors connectats.

Malgrat el menor ús d’Internet i que han començat a connectar-se després que els metges,
les infermeres reconeixen la utilitat d’Internet per a la seva pràctica professional. A més, reconeixen que l’experiència en l’ús d’aquest nou mitjà té efectes positius sobre la utilitat
d’aquesta tecnologia en la seva pràctica professional.
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Un dels principals usos d’Internet està relacionat amb la cerca d’informació. Hem de tenir
en compte que en el cas de les infermeres les principals fonts d’informació estan relacionades amb els serveis d’informació de la seva pròpia institució de treball i amb fonts d’informació relacionades amb la seva àrea d’especialitat però de caràcter nacional. En aquest
sentit, Internet facilita la cerca d’aquesta informació: aquelles infermeres més actives a l’hora d’actualitzar els seus coneixements també són les més actives a l’hora d’utilitzar la Xarxa
per a la cerca de continguts.

Malgrat el reconeixement de la rellevància dels continguts disponibles a Internet i valorar
molt positivament les conseqüències que aquests continguts tenen sobre l’autonomia i la
qualitat de vida dels seus pacients, són encara molt poques les professionals que utilitzen
la Xarxa per generar o distribuir continguts sobre salut. Només una minoria de les infermeres participa activament en grups de discussió sobre la seva àrea d’especialitat o participen
en llocs web relacionats amb grups de pacients. A més, les infermeres són prudents a l’hora
de recomanar als seus pacients la consulta d’informacions sobre salut a Internet i condicionen aquest fet a la supervisió que puguin fer tant dels continguts com de l’ús que facin
d’aquests els pacients.

Un de les aplicacions més esteses d’Internet és el correu electrònic. Aquesta aplicació és
utilitzada per un 75% de les infermeres per a comunicar-se amb altres professionals del
sector; no obstant això, aquest percentatge disminueix fins al 7% en el cas de la comunicació amb pacients. Hem de destacar que aquelles infermeres que utilitzen el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients el fan molt freqüentment. En aquest sentit les
nostres dades ens mostren una tendència que situa aquestes professionals en centres sanitaris privats.

A més de les qüestions relacionades amb els processos d’informació i comunicació, les tecnologies de la informació i la comunicació també poden ser utilitzades en la pràctica assistencial. Hem de destacar la bona predisposició de les infermeres per a l’ús d’aquestes
tecnologies en la seva pràctica professional. La majoria valoren positivament les conseqüències de l’ús dels sistemes d’informació sobre la seva pràctica assistencial, sempre que
es tinguin en compte, d’una banda, els canvis organitzatius necessaris, d’altra banda l’adequada infraestructura tecnològica i finalment els aspectes relacionats tant amb la protecció
i seguretat de les dades com amb la formació en aquestes noves “eines” de treball. Per tant,
són els factors institucionals, i no els factors individuals, els que tenen un major pes a l’hora
d’abordar l’ús que fan les infermeres de les tecnologies de la informació i la comunicació en
la seva pràctica professional. Només si les organitzacions tenen en compte l’especificitat de
les activitats i les funcions de les infermeres a l’hora de dissenyar i implantar els desenvolupaments tecnològics es podrà aconseguir una implicació més activa d’aquestes professi-
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onals. En aquest sentit, s’haurà de prestar especial atenció a les tradicionals tensions entre
els diferents rols dels professionals sanitaris, ja que els aspectes relacionats amb els seus
valors i creences són elements clau dels sistemes socials que configuren el sector sanitari.

3.6.4. Farmacèutics

a) Introducció

Els professionals de farmàcia, especialment aquells que desenvolupen la seva feina en un
establiment farmacèutic, són amb tota probabilitat els professionals sanitaris als quals els
ciutadans tenen una major facilitat d’accés. L’extensa xarxa de farmàcies disponibles en tot
el territori facilita que en moltes ocasions aquests professionals siguin un dels punts d’entrada en el sistema sanitari.

A més de la seva accessibilitat, la majoria dels farmacèutics desenvolupen la seva feina professional en un entorn de mercat competitiu molt regulat per les administracions públiques que condicionen tant la política de preus dels medicaments com l’oferta d’establiments de farmàcia i de
nous medicaments. En aquest context econòmic i social, Internet suposa una oportunitat per als
farmacèutics involucrats en la prestació de serveis dins el sistema sanitari atesa la seva proximitat als usuaris del sistema de salut i la confiança que ells tenen en aquests professionals. El
farmacèutic pot tenir un rol clau que faciliti als seus usuaris un ús adequat de la Xarxa per a
qüestions relacionades amb la seva salut (Sears, 2004). En aquest sentit els farmacèutics s’enfronten al repte d’adquirir noves competències relacionades amb aquesta tecnologia que li permetin fer un ús adequat d’aquest espai d’informació i comunicació (Belin, 2004).

No obstant, la pròpia natura d’Internet (global, descentralitzada i sense un marc de regulació determinat) pot constituir-se com el seu principal problema (Anderson, 2003). Usuaris i farmacèutics han d’enfrontar-se a un gran volum d’informació de molt diverses fonts en un marc legal no
definit. Això pot suposar una nova experiència que sens dubte transcendeix l’àmbit presencial
de la farmàcia i podria transformar la relació entre aquests agents. Un exemple molt significatiu
d’aquesta transformació podria ser la compra de medicaments a través d’Internet.

Malgrat que a Catalunya aquesta activitat no està prevista legalment, l’accés a Internet permet als ciutadans demanar medicaments que són oferts i enviats sense que hi hagi una interacció cara a cara amb un professional de la salut. Aquest fet podria suposar avantatges
relacionats amb la competència de preus, evitar la vergonya als demandants de cert tipus
de productes, l’accés les 24 hores a medicaments i informacions de qualitat o la facilitat
d’accés als medicaments en zones rurals. Però al mateix temps podrien donar-se situacions

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

267

Internet, salut i societat

de risc relacionades amb la qualitat dels productes i de les informacions disponibles, la falsificació de medicines, la falta de seguretat en la confidencialitat o la possible absència de
professionals sanitaris en tot el procés (Bessell, 2002).

Qüestions relacionades amb l’accés, la qualitat, els costos, les conseqüències sobre els usuaris
i els aspectes legals són només alguns dels reptes que haurien d’afrontar els sistemes sanitaris
en relació amb la venda de productes farmacèutics per Internet. No obstant això, aquests reptes
no suposen la pèrdua de la rellevància dels farmacèutics dins el sistema sanitari (Crawford,
2003), sinó el seu reconeixement com un dels agents clau del sistema.

Encara que el cas de la venda de productes farmacèutics en línia formi part de la realitat
del sistema sanitari català, considerem que es tracta d’un bon exemple de com Internet té
conseqüències sobre l’organització social del sistema sanitari, ja que usuaris, professionals
sanitaris, organitzacions proveïdores de serveis sanitaris i l’Administració pública veuen
modificats els seus comportaments i relacions a partir de l’ús d’aquest tipus de tecnologia.

En aquest sentit, la recepta electrònica és un altre exemple de possible aplicació de les
tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els professionals farmacèutics. Actualment, el Departament de Salut està impulsant un projecte que es troba en fase
pilot amb la intenció de generar “un sistema electrònic que integri els processos de prescripció i dispensació de la prestació farmacèutica, establint mecanismes de control que
afavoreixin l’ús racional dels medicaments i que permeti disposar de la informació en
temps real de la prestació farmacèutica a tots els agents amb l’objectiu de millorar l’atenció al ciutadà”.294 Aquesta aproximació al concepte de recepta electrònica implica
diferents agents i institucions del sistema sanitaris, la qual cosa sens dubte tindrà
conseqüències sobre la seva organització social.

A més d’aquests reptes, el nostre estudi de la presència a la Xarxa del sistema sanitari
català constata que les farmàcies comencen a estar a Internet oferint informació sobre els
horaris, el personal, la localització i els serveis que ofereix presencialment. No obstant això, el potencial d’Internet va més enllà de la seva concepció com a font d’informació, ja
que permet crear canals de comunicació, interacció i serveis relacionats amb les funcions
que realitzen els farmacèutics en la seva activitat diària (Zehnder, 2004). En aquest sentit,
la nostra anàlisi de webs reflecteix que les aplicacions d’Internet relacionades amb els
processos de comunicació i la prestació de serveis són encara escasses.

294. L’adreça electrònica. http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/Du33/html/ca/dir1668/dn1668/lre.pdf
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b) Perfil sociodemogràfic i activitat professional

Les nostres dades reflecteixen la importància de la dona en aquesta professió. Un 71% de
les respostes pertanyen a dones enfront del 29% dels homes.

Taula 188. Edat
Freqüència

Percentatge

De 20 a 29 anys

110

12,5

De 30 a 39 anys

298

33,9

De 40 a 49 anys

259

29,4

De 50 a 59 anys

164

18,6

Més de 60 anys

49

5,6

880

100,0

Total

Per franges d’edat observem que el 46,4% de les nostres respostes pertanyen a individus
de menys de 40 anys, un 48% estan entre els 40 i els 59 anys i només un 5,6% són més
grans de 60 anys.

Pel que fa a la distribució per edats segons el sexe apreciem que les dones són en proporció més joves, per la qual cosa les diferències de sexe se seguiran mantenint en el futur,
reforçant la importància de la dona en aquesta professió.

Taula 189. Edat - sexe
Home
Freqüència

Dona

Percentatge

Freqüència

Percentatge

De 20 a 39 anys

16

6,2

94

15,1

De 30 a 39 anys

65

25,3

233

37,5

De 40 a 49 anys

83

32,3

176

28,3

De 50 a 59 anys

64

24,9

99

15,9

De 60 a 69 anys

20

7,8

18

2,9

Més de 70 anys

9

3,5

2

0,3

257

100,00

622

100,00

Total
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A més de les variables relacionades amb el sexe i l’edat hem abordat el perfil dels professionals farmacèutics en relació amb lloc de treball on desenvolupen la seva activitat professional. En aquest sentit, les nostres dades ens mostren que prop del 80% dels professionals
enquestats desenvolupen la seva activitat en una farmàcia. Un 45,7% declaren ser titulars
de la farmàcia i un 33,9% no ho són.
Taula 190. Llocs on treballen295
Percentatge
Treballa en una farmàcia de què és titular

45,7

Treballa en una farmàcia de què no és titular

33,9

Treballa en la indústria farmacèutica

8,6

Treballa en altres

4,9

Treballa en un hospital

4,2

Treballa en una entitat relacionada amb temes de salut pública

2,0

Treballa en una empresa de distribució farmacèutica

2,0

Treballa en una institució educativa com a docent

2,0

Treballa en un laboratori d’anàlisis clíniques

1,6

Treballa en una unitat d’investigació

1,1

Treballa en una empresa relacionada amb l’alimentació

1,0

Treballa en atenció primària

0,8

A més de les farmàcies, l’altre lloc destacat pels professionals és la indústria farmacèutica,
un 8,6% dels enquestats declaren realitzar la seva activitat en l’esmentat sector. Per últim,
un 4,2% dels enquestats treballen en un hospital. La resta de llocs on desenvolupen la seva
activitat els farmacèutics són minoritaris, només el 2% dels professionals assenyalen que
treballa en una entitat relacionada amb temes de salut pública, en empreses de distribució
farmacèutica o en institucions educatives com a docent.

Per últim, la majoria dels farmacèutics (94,5%) treballen en un únic lloc, només un 5,5%
dels professionals declaren que desenvolupen la seva activitat en més d’un lloc.

295. Aquests percentatges són semblants als recollits en l’apartat de col·legiats per vocalies de l’Anuari del COFB del
2006; per tant, les dades que hem recollit en la nostra enquesta, a més a més de per sexe i edat, també són semblants
per vocalies.
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Taula 191. Nombre de llocs en què treballa
Freqüència

Percentatge

Treballa en únic lloc

823

94,4

Treballa en dos llocs

44

5,1

4

0,5

871

100,00

Treballa en tres o més llocs
Total

En resum, les dades recollides en la nostra enquesta ens mostren un col·lectiu professional
relativament jove marcat per la presència de les dones i que majoritàriament realitzen la
seva feina en establiments farmacèutics. Sens dubte, les característiques que hem abordat
condicionaran l’accés i l’ús que facin aquests professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació.

c) Conectivitat, usos i activitats realitzades a Internet
– Experiència, intensitat i utilitat d’Internet
Un 94,2% dels farmacèutics enquestats utilitzen Internet directament i regularment. Només
un 2,5% dels professionals declaren que no utilitza regularment Internet.

Taula 192. Ús d’Internet
Freqüència
Sí, directament i regularment

Percentatge

845

94,2

5

0,5

Sí, directament i per mitjà d’altres persones

25

2,8

No utilitzo Internet regularment

22

2,5

897

100,0

Sí, per mitjà d’altres persones

Total

El percentatge d’ús d’Internet en la seva pràctica professional és lleugerament inferior encara que molt elevat, un 92,9% dels enquestats declaren que utilitzen Internet en la seva
pràctica professional. Per tant, podem considerar que no hi ha diferències rellevants entre
l’ús d’aquesta tecnologia per a la pràctica professional o personal. Aquest fet és semblant
en el cas dels metges però difereix en el cas de les infermeres que utilitzen més Internet per
a qüestions privades que per a qüestions professionals.
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Taula 193. Ús d’Internet per a la seva pràctica professional
Freqüència

Percentatge

Sí

834

92,9

No

59

6,6

4

0,5

897

100,0

NS/NC
Total

Ni l’edat ni el sexe condicionen l’ús d’Internet entre els farmacèutics. No obstant això, sí que
trobem diferències significatives entre l’ús d’Internet i el lloc on els professionals desenvolupen la seva feina.296 Les nostres dades ens mostren que aquells professionals que treballen en una farmàcia de la qual no són titulars, utilitzen en menor mesura Internet en la seva
pràctica professional (88,1%) que la resta de professionals farmacèutics (titulars de la farmàcia, farmacèutics de la indústria i la resta de categories superen el 95%). Aquesta dada
ens ofereix un bon indicador de la importància d’aquesta tecnologia en la pràctica professional de tots els farmacèutics, inclosos aquells que declaren realitzar un menor ús, i ens
mostra que Internet és una eina indispensable tant per a la indústria farmacèutica com per
a les farmàcies, especialment per a aquells professionals que són els seus titulars i han
d’ocupar-se de la gestió d’aquests establiments.

El nombre d’anys que porten els farmacèutics utilitzant Internet és un bon indicador de
l’experiència que tenen aquests professionals en l’ús d’aquesta tecnologia. En aquest
sentit, prop de la meitat dels enquestats han declarat que van començar a utilitzar Internet entre 1997 i 2001, mentre que el 42% utilitzen Internet des del 2002. La resta, un
10%, van començar a utilitzar aquesta tecnologia fa més d’11 anys. Podem considerar
que aproximadament el 60% dels farmacèutics que han contestat la nostra enquesta té
un nombre suficient d’anys per a considerar-los usuaris amb certa experiència en l’ús
d’Internet.

Taula 194. Anys que fa que utilitza Internet
Percentatge
Des del 2002

42,0

Entre el 1997 i el 2001

47,8

Des del 1996

10,2

Total

100,0

296. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.1.
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A més de l’experiència en l’ús d’Internet és interessant acostar-se a la utilitat d’aquesta
tecnologia. El 96,5% dels farmacèutics declaren que Internet és molt útil i útil en la seva
pràctica professional. Aquest altíssim percentatge és molt superior a la utilitat que troben a Internet la resta de professionals sanitaris enquestats (metges i infermeres).

Taula 195. Utilitat d’Internet per a la seva pràctica professional
Freqüència

Percentatge

Molt útil

626

71,1

Útil

239

27,1

16

1,8

881

100,0

Poc útil
Total

Hi ha un comportament diferencial que relaciona positivament els anys d’ús d’Internet amb
la utilitat d’aquesta tecnologia,297 és a dir com més experiència tenen els farmacèutics en
l’ús d’Internet, mesura per anys que porten connectats, major nivell d’utilitat troben.

Els farmacèutics enquestats també destaquen per la intensitat d’ús d’Internet des del
seu lloc de treball. Un 60,4% dels enquestats declaren que han utilitzat Internet des de
la seva feina en l’últim mes cada dia. Aquest percentatge és només del 35,1% en el cas
d’aquells professionals que han fet un ús diari d’Internet en l’últim mes des de fora de
la seva feina.

Taula 196. Freqüència d’ús
Freqüència amb què ha
utilitzat Internet des de la seva
feina en l’últim mes

Freqüència amb què ha
utilitzat Internet des de fora
de la feina en l’últim mes

Cada dia

60,4%

35,1%

De 3 a 4 vegades per
setmana

17,1%

21,5%

D’1 a 2 vegades per
setmana

14,1%

24,4%

1 vegada al mes

1,0%

6,4%

Mai o gairebé mai

7,4%

12,6%

Total

100%

100%

297. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.2.
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En canvi, aquells professionals que declaren utilitzar Internet setmanalment des del seu lloc
de treball són el 31,2%, enfront del 45,9% que declaren utilitzar Internet amb aquesta freqüència però des de fora de la feina. Per últim, només un 7,4% dels enquestats declaren que no
es connecten mai o gairebé mai des del seu lloc de treball. Aquest percentatge és lleugerament superior (12,6%) en el cas d’aquells professionals que mai o gairebé mai es connecten
des de fora de la seva feina.

Igual que amb els anys d’experiència, hi ha una tendència estadística que ens mostra que
aquells professionals que utilitzen més freqüentment Internet des de la feina, és a dir, aquells
que fan un ús més intens d’aquesta tecnologia, tenen percentatges d’utilitat més elevats.298
Aquestes dades ens mostren que el cercle virtuós que relaciona l’experiència, la intensitat i la
utilitat d’Internet facilitarà que aquesta tecnologia encara s’estengui més entre aquests
professionals.

Ni l’edat ni el sexe mostren un comportament diferencial amb l’experiència, la intensitat o la
utilitat en l’ús d’Internet. Observem una tendència estadística que situa els professionals
que treballen en la indústria farmacèutica com els qui primer van començar a utilitzar Internet, els quei amb més intensitat usen aquesta tecnologia i els qui més útil la troben en la
seva pràctica professional.299 El context d’aquests professionals està molt condicionat pel
patró de competitivitat que tenen les empreses d’aquesta indústria que operen en un entorn
de mercat molt competitiu i innovador. Per tant, aquestes empreses han d’utilitzar les
tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, per mantenir els seus
nivells de productivitat i competitivitat.

Així mateix tampoc hem d’oblidar que les farmàcies, malgrat l’estricte marc legal al qual estan subjectes, tenen una pressió del mercat en la mesura en què els usuaris poden seleccionar i canviar l’establiment al qual acudeixen sense cap tipus de restricció o barrera. A
més en aquest tipus d’establiments la gran majoria de professionals necessiten utilitzar Internet o sistemes d’informació electrònics tant per a la gestió de la informació associada als
medicaments com per a la facturació.

Sens dubte aquests fets són diferencials de la resta de professionals sanitaris, sobretot
d’aquells que treballen en entitats públiques o que pertanyen a la xarxa d’utilitat pública del
sistema sanitari català, on la pressió del mercat és gairebé inexistent.

298. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.3.
299. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.4.
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– Fonts d’informació i Internet
La informació té un paper clau en el sector farmacèutic: especificacions tecnicocientífiques
dels medicaments, qüestions relacionades amb els aspectes legals i les polítiques de preus
i facturació dels medicaments són només algunes de les activitats que reflecteixen la importància de la informació en aquest sector subjecte a uns nivells elevats de regulació.

Taula 197. Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d’informació per a actualitzar
els seus coneixements sobre qüestions cientificotècniques de la seva àrea d’especialitat?
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Col·legi de Farmacèutics

54,9%

36,9%

Serveis d’informació de la
seva institució de treball

24,6%

Publicacions periòdiques nacionals

Mai

Total

7,5%

0,7%

100%

39,0%

19,6%

16,8%

100%

21,5%

57,5%

17,6%

2,6%

100%

Magatzems de distribuïdors

23,0%

40,5%

22,1%

14,4%

100%

Altres publicacions cientificotècniques

12,5%

51,2%

32,5%

3,8%

100%

Institucions oficials nacionals

11,4%

38,9%

40,9%

8,8%

100%

Publicacions acadèmiques
nacionals

9,1%

39,6%

41,8%

9,6%

100%

Congressos, conferències o
seminaris

8,5%

44,2%

39,6%

7,7%

100%

Institucions oficials internacionals

6,1%

18,5%

43,4%

32,1%

100%

Publicacions periòdiques internacionals

5,8%

20,4%

47,3%

26,5%

100%

Publicacions acadèmiques
internacionals

5,0%

17,0%

48,8%

29,2%

100%

La primera font d’informació dels farmacèutics és el seu Col·legi. Un 54,9% dels enquestats
declaren que utilitzen aquesta font molt freqüentment i un 36,9% freqüentment. Aquesta
dada està estretament relacionada amb l’esforç que tradicionalment ha realitzat el COFB
per oferir als seus col·legiats serveis relacionats amb la informació que necessiten per a la
pràctica de la seva activitat professional. Aquests serveis estan relacionats tant amb la gestió de l’activitat que es realitza a les farmàcies com amb serveis de documentació, notícies
especialitzades i especificacions tècniques i legals sobre els medicaments.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

275

Internet, salut i societat

En segon lloc, destaquen les publicacions periòdiques nacionals, un 79% dels enquestats
declaren utilitzar aquesta font d’informació molt freqüentment o freqüentment. Per a aquestes mateixes categories aproximadament un 63% declaren que utilitzen els serveis d’informació de la seva institució de treball i els magatzems distribuïdors com a fonts d’informació.
Aquest tipus de fonts d’informació està estretament relacionat amb els fluxos d’informació
a què fèiem referència anteriorment.

Per últim, aproximadament la meitat dels enquestats declaren que rarament utilitzen fonts
d’informació de caràcter internacional (institucions oficials internacionals, publicacions periòdiques internacionals i publicacions acadèmiques internacionals). En aquest sentit, hem d’assenyalar que la majoria d’aquests professionals, a diferència dels metges o les infermeres en
un grau menor, no té una relació directa amb la investigació, la qual cosa podria explicar en
part el seu desinterès per les publicacions internacionals. A més, el context legal és determinat per les polítiques de caràcter nacional relacionades amb el sector farmacèutic.

Hi ha un comportament diferencial del nivell d’ús de les fonts d’informació i l’activitat dels
farmacèutics300 que ens mostra que són els farmacèutics que treballen en la indústria els
qui es mostren més actius a l’hora d’actualitzar els seus coneixements, ja que són aquests
professionals els que estan més relacionats amb la producció de béns i serveis, la qual cosa
necessàriament requereix una actualització dels seus coneixements.

Com hem vist en la resta de professionals sanitaris, Internet també facilita als farmacèutics l’accés a la informació sobre qüestions cientificotècniques. Els professionals
més actius a l’hora d’actualitzar els seus coneixements també són els més actius en l’ús
d’Internet per a aquest fi.301 De nou, els farmacèutics que treballen en la indústria i els que
desenvolupen la seva feina en hospitals i centres d’atenció primària són més actius que la
resta de professionals.302

Un 61,3% dels farmacèutics utilitzen Internet molt freqüentment per a consultar el lloc web del
seu Col·legi. Aquest percentatge augmenta fins al 93,7% si afegim la categoria freqüentment.
En aquest sentit hem d’assenyalar l’esforç pioner que està realitzant el COFB que des del llançament del seu primer BBS (bulletin board system o sistema de tauler d’anuncis) no ha deixat
d’augmentar el nombre de serveis que ofereix als seus col·legiats a través d’Internet.

300. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.5.
301. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.6.
302. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.7.
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A més del Col·legi, les principals qüestions de consulta a Internet estan relacionades amb els
següents temes: un 83,9% dels enquestats declaren que utilitzen Internet per realitzar cerques
genèriques sobre la seva àrea de coneixement, un 56,4% consulten a Internet informacions sobre dispensació i facturació de medicaments i un 48,7% cerca d’articles científics nacionals.

Taula 198. Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar les següents activitats?
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Col·legi de farmacèutics

61,3%

32,4%

Cerques genèriques sobre
la seva àrea de coneixement

29,8%

Consultes sobre dispensació
i facturació
Contactar amb usuaris
(suport i informació)

Mai

Total

5,7%

0,6%

100%

54,1%

31,7%

2,4%

100%

18,9%

37,5%

26,0%

17,5%

100%

16,5%

30,1%

34,2%

19,1%

100%

11,1

37,6%

41,5%

9,8%

100%

Contactar amb altres
professionals nacionals

10,9%

25,7%

39,3%

24,1

100%

Cerques d’institucions
oficials nacionals

10,4%

37,9%

39,4%

12,3%

100%

Cerques d’articles científics
internacionals

8,2%

24,6%

43,7%

23,5%

100%

Cerques d’institucions
oficials internacionals

6,7%

20,0%

44,0%

29,3%

100%

Contactar amb altres
professionals internacionals

3,2%

7,2%

32,3%

57,4

100%

Divulgació dels seus propis
treballs

2,2%

5,1%

23,1%

69,5%

100%

Cerques d’institucions
oficials internacionals

6,7%

20,0%

44,0%

29,3%

100%

Cerques d’articles científics
nacionals

D’acord amb les fonts d’informació més utilitzades exposades a la taula anterior, observem
que l’ús d’Internet per a qüestions relacionades amb la cerca d’informació de caràcter internacional o per al contacte amb altres professionals internacionals és encara minoritari. Al
voltant del 75% dels professionals rarament o mai realitzen aquest tipus d’accions.

A més dels processos de cerca d’informació, Internet pot ser utilitzat com un mitjà de comunicació i divulgació dels treballs realitzats pels farmacèutics. En aquest sentit, un 46,6%
dels farmacèutics enquestats declaren que utilitzen Internet amb regularitat per contactar
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amb usuaris (suport i informació) i un 36,6% per contactar amb professionals nacionals. Per
últim, un 69,5% dels professionals mai utilitzen Internet per a qüestions relacionades amb
la divulgació dels seus propis treballs.

En resum, les nostres dades ens mostren que l’ús d’Internet està majoritàriament relacionat
amb la cerca i consulta d’informació de caràcter nacional, mentre que les activitats relacionades amb la producció d’informació (divulgació dels seus propis treballs) són encara minoritàries. En canvi, més d’un terç dels farmacèutics enquestats declaren que utilitzen
aquesta nova tecnologia com a mitjà de comunicació tant amb usuaris com amb professionals nacionals.

A més, observem una tendència estadística que ens mostra que aquells professionals més
actius a l’hora d’utilitzar Internet per a les qüestions relacionades amb la cerca i consulta
d’informació, amb els processos de comunicació i amb la divulgació dels seus propis treballs són aquells professionals amb més anys d’experiència en l’ús d’Internet, amb uns nivells majors d’utilitat i amb una major intensitat d’ús d’aquesta tecnologia.303 Aquesta
tendència reforça la hipòtesi del cercle virtuós que relaciona la intensitat, l’experiència i l’ús
d’Internet amb l’extensió d’aquest nou espai a un nombre major d’activitats relacionades
amb la pràctica professional dels farmacèutics.

– Internet com a espai de continguts sobre salut: usos i conseqüències
Un 71,7% dels farmacèutics enquestats consideren que la informació oferta a Internet sobre
la temàtica de salut és generalment Rellevant. Aquest percentatge augmenta fins al 85%
en el cas d’incloure la categoria molt rellevant.

Taula 199. Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut
generalment és
Freqüència

Percentatge

Molt rellevant

113

13,2

Rellevant

613

71,7

Poc rellevant

125

14,6

4

0.5

855

100,0

Gens rellevant
Total

303. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.8.
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Malgrat reconèixer la rellevància dels continguts, la meitat dels enquestats mai recomana als
usuaris que consultin llocs d’informació de Salut a Internet. No obstant això, un 40% reconeixen
que de vegades recomanen als usuaris que consultin aquest tipus de llocs a la Xarxa.
Taula 200. A la seva feina recomana als usuaris que consultin llocs d’informació
de salut a Internet?
Freqüència

Percentatge

Sí, amb molta freqüència

22

2,5

Sí, freqüentment

51

5,9

Sí, de vegades

348

40,2

No, mai

445

51,4

Total

866

100,0

Hi ha relació significativa entre la valoració de la informació sobre salut oferta a Internet i recomanar la seva consulta els usuaris.304 D’aquells professionals que sí que recomanen als seus
usuaris llocs web d’informació sobre salut un 90% consideren els continguts rellevants o molt
rellevants. En canvi, d’aquells professionals que no recomanen aquesta acció, un 80%
consideren els continguts rellevants o molt rellevants. Per tant, atesa aquesta estreta diferència
podem pensar que la rellevància dels continguts és una condició necessària però no suficient
per a explicar la conducta dels farmacèutics.
En aquest sentit, el fet que els usuaris prenguin la iniciativa de compartir o discutir informació
trobada a la Xarxa amb el farmacèutic podria condicionar l’actitud dels professionals a l’hora
d’abordar Internet com a espai d’informació sobre salut.
Taula 201. Els usuaris acostumen a compartir o discutir amb vostè la informació
sobre salut que consulten a Internet?
Freqüència

Percentatge

Tots

4

0,5

Molts

71

8,3

Alguns

412

48,3

Pocs

233

27,3

Cap

133

15,6

Total

853

100,0

304. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.9.
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Gairebé la meitat dels enquestats afirmen que alguns dels seus usuaris comparteixen amb
ells la informació oferta a Internet. Només un 15,6% declara que cap usuari comparteix o
discuteix amb ell els temes relacionats amb la informació sobre salut que han trobat a Internet. Aquests percentatges demostren que l’accessibilitat dels farmacèutics també es reflecteix en el nombre d’usuaris que els comenten qüestions relacionades amb els continguts
sobre salut que han trobat a Internet. En aquest sentit, els farmacèutics no tenen restriccions, com els metges o les infermeres, relacionades amb el temps de visita ni la freqüència
d’aquestes. A més del seu interès perquè els usuaris tornin al seu establiment.

Hi ha un comportament diferencial entre recomanar la consulta d’informació i que els usuaris
acostumin a compartir o discutir la informació sobre salut que consulten a la Xarxa.305 D’aquells
professionals que declaren que tots o molts dels seus usuaris comparteixen amb ells la
informació que han trobat a Internet, un 65,3% recomanen als seus pacients que consultin llocs
web sobre salut; d’aquells que declaren que alguns o pocs comparteixen amb ells la informació,
un 53,4% recomanen als seus pacients que consultin Internet. En canvi, d’aquells professionals
que no tenen cap usuari que comparteixi amb ell la informació obtinguda a Internet, només un
19,8% els recomana que consultin la Xarxa per a temes de salut. La introducció d’aquesta font
d’informació per part dels usuaris podria modificar en un grau major la conducta dels
professionals que la rellevància dels continguts disponibles a Internet.

La consulta d’informació sobre salut a la Xarxa podria tenir conseqüències sobre aspectes relacionats amb la gestió de la salut dels pacients. En aquest sentit, el 45,3% dels enquestats considera que consultar informació sobre salut a Internet milloraria la qualitat de vida de l’usuari.
Només un 12% consideren que no la milloraria i únicament el 4,6% declara que l’empitjoraria.

Taula 202. Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?
Freqüència
La milloraria molt

Percentatge
52

6,3

La milloraria

371

45,3

La milloraria poc

260

31,8

No la milloraria

98

12,0

L’empitjoraria

38

4,6

819

100,0

Total

305. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.10.
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A més de la qualitat de vida hem preguntat als farmacèutics per la seva percepció de les conseqüències de la consulta d’informació sobre salut a Internet sobre l’autonomia dels pacients.

Taula 203. Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?
Freqüència
La milloraria molt

Percentatge
46

5,7

La milloraria

346

42,9

La milloraria poc

267

33,1

No la milloraria

107

13,3

40

5,0

806

100,0

L’empitjoraria
Total

Els percentatges obtinguts són molt semblants a les conseqüències sobre la qualitat de vida.
Un 42,9% dels farmacèutics consideren que milloraria l’autonomia dels pacients, un 13,3% considera que no la milloraria i només un 5% declaren que empitjoraria. Aquestes dades reflecteixen la confiança que tenen els farmacèutics en el fet que l’ús que puguin fer els pacients de la
informació disponible a Internet no tindrà conseqüències negatives sobre ells.

Com era d’esperar, ambdues variables estan relacionades significativament:306 si considera que la qualitat de vida també considera que millora l’autonomia de l’usuari. A més, aquestes dues variables estan relacionades significativament i positivament amb la valoració que
fan els farmacèutics de la informació sobre salut a Internet i de recomanar-ne la consulta
als usuaris.307 És a dir, aquells farmacèutics que més valoren la rellevància dels continguts
i que recomanen als seus usuaris la consulta de llocs web sobre salut consideren que això
tindrà efectes positius sobre l’autonomia i la qualitat de vida dels pacients.

L’ús d’Internet per a consultar informació mèdica o de salut per part dels pacients pot tenir
conseqüències sobre la relació entre aquests i els professionals, sobre el coneixement que
els pacients tinguin i sobre el qüestionament dels coneixements dels professionals.

306. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.11.
307. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.12.
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Taula 204. Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet...
Molt

Bastant

Poc

Gens

Total

Milloraria la relació professional sanitari pacient?

3,2%

26,1%

51,4%

19,3%

100,0%

Millora la relació professional farmacèutic
- pacient?

3,0%

28,2%

49,1%

19,6%

100,0%

Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament?

4,4%

37,9%

42,1%

15,5%

100,0%

Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?

10,2%

42,1%

35,1%

12,6%

100,0%

Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic?

6,4%

22,6%

39,3%

31,7%

100,0%

En primer lloc observem que la meitat dels farmacèutics enquestats declaren que consultar
informació mèdica o de salut a Internet milloraria poc la relació professional sanitari-pacient
i un 19,3% consideren que no milloraria gens. No obstant això, és rellevant que un 26,1%
declarin que milloraria bastant. Els nostres resultats ens mostren percentatges molt semblants en el cas de la millora sobre la relació farmacèutic-pacient. Un 28,2% dels farmacèutics declaren que la relació milloraria bastant, la meitat d’ells que milloraria poc i prop d’un
20% que no milloraria gens.

Hi ha un comportament diferencial dels farmacèutics que consideren que consultar informació mèdica o de salut milloraria la relació entre els professionals sanitaris i els pacients tant
amb la valoració dels continguts sobre salut a Internet com amb la recomanació de la consulta d’informació a la Xarxa:308 d’aquells farmacèutics que consideren que la relació
milloraria molt o bastant un 93,3% consideren que la informació oferta a Internet és rellevant
o molt rellevant i només un 6,7% consideren que la informació és poc o gens rellevant. A
més, d’aquests mateixos farmacèutics un 76,1% recomana als usuaris que consultin llocs
web de salut i només un 23,9% no en recomana. Per tant, la valoració que facin els
farmacèutics de les conseqüències que pugui tenir l’augment d’informació sobre la relació
amb els seus pacients també condiciona la seva conducta a l’hora d’abordar l’ús d’Internet.

En segon lloc, les nostres dades ens mostren que els farmacèutics enquestats són prudents
a l’hora de valorar les conseqüències de la consulta d’informació sobre la millora del coneixement del pacient: un 40% dels enquestats consideren que la consulta d’informació a Internet
millora molt o bastant el coneixement del pacient, mentre que un 60% consideren que millora

308. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.13.
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poc o gens. Hi ha un comportament diferencial d’aquesta variable respecte a la rellevància dels
continguts i a la recomanació de consulta de llocs web sobre salut.309 Aquells farmacèutics que
consideren que la consulta d’informació sobre salut a Internet millora molt o bastant el
coneixement del pacient, valoren en major proporció els continguts com a rellevants o molt
rellevants i recomanen als seus pacients que accedeixin a Internet per a consultar informació
de salut.

Per últim, un 42,1% dels professionals considera que consultar informació de salut a Internet pot portar “bastant” al qüestionament dels coneixements dels professionals sanitaris,
mentre que un 35,1% consideren que els coneixements dels professionals es veuran poc
qüestionats. Pel que fa als coneixements del professional farmacèutic, els percentatges
s’inverteixen: un 28% considera que pot portar molt o una mica al qüestionament dels seus
coneixements i un 70% poc o gens.

Encara així, hi ha relació significativa entre aquestes dues variables.310 D’aquells professionals que consideren que els seus coneixements poden ser qüestionats molt o bastant, un
95,5% també consideren que els coneixements dels professionals sanitaris es veuran també qüestionats molt o bastant. No obstant això, la percepció dels farmacèutics sobre el
qüestionament dels seus coneixements és menor que la de la resta de professionals sanitaris. Això podria ser explicat d’una banda per l’accessibilitat i el temps que ells passen amb
els pacients, que els permet poder donar les suficients explicacions perquè l’usuari es quedi
satisfet i no hagi de qüestionar-se pas els coneixements del farmacèutic. D’altra banda, el
fet que els pacients acudeixin al farmacèutic amb una prescripció mèdica col·loquen possiblement aquests professionals davant del repte de donar explicacions al pacient que el metge no li ha pogut oferir bé, sigui per falta de temps o perquè els dubtes dels pacients han
sorgit després de la consulta presencial.

El fet que els pacients qüestionin els coneixements del farmacèutic no condiciona aquest a
l’hora de valorar la rellevància dels continguts sobre salut a Internet ni a l’hora de recomanar
als pacients que consultin informació sobre salut a Internet.

Per a aprofundir en els factors que afecten el fet que els farmacèutics recomanin als seus usuaris la consulta d’informació sobre salut hem realitzat una anàlisi multivariant a través de la
construcció d’una recta de regressió logística, la variable dependent de la qual és recomanar
als seus usuaris que consultin Internet.311 Els resultats ens mostren que la probabilitat que

309. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.14.
310. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.15.
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aquesta acció succeeixi és més gran quan els farmacèutics consideren que la consulta
d’informació a la Xarxa té efectes positius sobre la millora de l’autonomia, de la qualitat
de vida i del coneixement del pacient; quan valoren positivament la millora de la relació
entre professionals i pacients; quan els pacients comparteixen o discuteixen amb ells la
informació sobre salut que consulten a Internet, i finalment quan els farmacèutics són
més actius en l’ús que fan d’Internet com a font d’informació i com a mitjà de
comunicació.

Hem de destacar que les variables que més influència tenen són les relacionades amb els
efectes positius que té la informació sobre la millora de la relació entre professionals i pacients i el fet que els usuaris comparteixin o discuteixin la informació que han trobat a Internet
amb els farmacèutics. En aquest sentit, Internet podria reforçar el paper del farmacèutic
com a educador dels pacients. En la mesura en què els pacients disposen de més informació es fa més necessària la figura d’un professional sanitari que faciliti la interpretació o validi la pertinència de la informació. En el cas dels farmacèutics, a més de la seva
accessibilitat hi ha incentius clars per a millorar la relació amb l’usuari, en la mesura que
aquesta millora repercutirà sobre la “fidelització” d’aquest usuari com a client.

Atesa la importància que donen els farmacèutics a les possibles conseqüències de l’ús d’Internet sobre la millora de la relació entre professionals sanitaris i usuaris hem construït una
recta de regressió logística312 utilitzant com a variable dependent un índex de la valoració
que fan els farmacèutics sobre la millora de la relació professionals sanitaris-pacient. Els
nostres resultats ens mostren que la probabilitat de millora d’aquesta relació augmenta amb
la valoració que fan els farmacèutics de la millora de l’autonomia, de la qualitat de vida i del
coneixement del pacient; amb el fet que els pacients consultin o discuteixin les informacions
que troben a Internet; quan els farmacèutics utilitzen Internet per consultar informació sobre
salut i finalment quan els farmacèutics utilitzen el correu electrònic per comunicar-se amb
els seus usuaris. En canvi, la probabilitat disminueix si el farmacèutic desenvolupa la seva
feina en la indústria farmacèutica, atès que els seus clients directes no són els pacients del
sistema sanitari.

Per tant, la relació millora quan el pacient millora i utilitza el farmacèutic com a font de contrast de la informació disponible a la Xarxa, així com quan el farmacèutic realitza un major

311. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.16. El model classifica bé el 72,5% dels casos globals, i un 81% dels que sí recomana
consultar Internet.
312. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.17. El model classifica bé el 83,2% dels casos globals, i un 95% dels que creuen que
milloraria la relació.
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ús d’Internet que li permet reconèixer la potencialitat d’aquest nou espai per a les qüestions
relacionades amb la salut.

– Els professionals farmacèutics com a creadors de continguts a Internet

Aproximadament la meitat dels farmacèutics declaren que disposen a Internet d’un lloc
web col·lectiu. Aquest percentatge es redueix fins al 20% dels enquestats en el cas d’un
lloc web personal i un 15,5% en el cas d’un blog.

Taula 205. Disposa a Internet de...
Sí

No

Total

Un lloc web col·lectiu

47,5%

52,5%

100%

Un lloc web personal

20,5%

79,5%

100%

Un blog

15,5%

84,5%

100%

Per a analitzar els condicionants de la presència a la Xarxa dels farmacèutics hem construït
un índex que ens mostra que un 60,5% dels farmacèutics disposen d’algun tipus de presència a Internet, ja sigui un lloc web col·lectiu, un lloc web personal, un blog o la combinació
d’aquests.

Els nostres resultats no ens mostren un comportament diferencial entre la presència a la
Xarxa dels farmacèutics i la seva edat; no obstant això, observem un comportament diferencial respecte al sexe.313 D’aquells farmacèutics que són homes prop de la meitat tenen
presència a la Xarxa; no obstant això, de les dones només un 35% disposen de presència
a Internet. També trobem diferències significatives amb el lloc on treballen els farmacèutics.314 D’aquells professionals que treballen en una farmàcia, tant si en són titulars com si
no, un terç disposen de presència a Internet. No obstant això, d’aquells professionals que
treballen en la indústria un 68,3% disposen de presència a la Xarxa. Aquest percentatge
disminueix fins al 57% en el cas d’aquells professionals que treballen en un hospital o un
CAP i un 52,6% en la resta de perfils professionals.

De nou el patró de competitivitat econòmic i social dels diferents perfils professionals condiciona l’ús que fan els farmacèutics d’Internet. En aquest sentit observem que els professionals que treballen en la indústria farmacèutica tenen una presència a la Xarxa molt més

313. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.18.
314. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.19.
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elevada que la resta, la qual cosa sens dubte està relacionat amb el fet que són les empreses d’aquest sector les que fan un ús més intensiu d’Internet. En segon lloc es troben els
hospitals i els CAP amb llocs web relacionats majoritàriament amb temes d’investigació i
difusió de la seva activitat assistencial, com hem vist en l’estudi dels metges, de les infermeres i en l’anàlisi de webs. En canvi, els farmacèutics que desenvolupen la seva activitat
en una Farmàcia són els que menor presència tenen a la Xarxa. Això podria estar relacionat
tant amb la valoració positiva que tenen aquests professionals dels continguts ja disponibles a Internet, que no faria necessària la producció de nous continguts, i amb l’accessibilitat dels farmacèutics a través de l’àmplia xarxa d’oficines de farmàcia disponible al territori.
Podríem pensar que la indústria o altres entitats generen els continguts i els farmacèutics
que treballen a les farmàcies utilitzen aquests continguts en funció dels coneixements que
tenen dels seus usuaris.

La hipòtesi anterior també explica que no trobem relacions significatives entre la presència a la
Xarxa dels farmacèutics i les conseqüències que l’ús de la Xarxa com a font d’informació sobre
salut té sobre els propis pacients o sobre la relació entre aquests i els professionals sanitaris. A
més, hem de tenir en compte que entre les motivacions que tenen els farmacèutics per tenir un
lloc web no destaquen les relacionades de compartir informació amb els seus usuaris, ja que el
principal motiu és compartir informació amb els usuaris en general (46,7%) i en segon lloc compartir informació amb familiars i amics (38%). Només un 18,8% dels farmacèutics declaren que
el motiu sigui compartir informació amb els seus usuaris.

Taula 206. Motius per a la creació a Internet
Percentatge
Compartir informació amb els usuaris en general

46,7%

Compartir informació amb els meus familiars i amics

38,0%

Compartir informació amb els meus usuaris

18,8%

Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica professional
o investigadora

9,2%

Divulgació de materials no professionals

8,7%

Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea
d’especialitat

7,4%

Per últim, un percentatge inferior al 10% dels farmacèutics assenyalen com a motius per a
presència a la Xarxa qüestions relacionades amb la divulgació i la promoció de debats, és
a dir la producció dels seus propis continguts i la seva distribució a la Xarxa. Aquest fet reforça que el perfil del farmacèutic està més relacionat amb el consum i la gestió d’informació
que amb la seva generació.
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d) Les tecnologies de la informació i la comunicació i els processos de comunicació

Les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, podria tenir conseqüències sobre els fluxos de comunicació que es produeixen tant entre els farmacèutics
i la resta de professionals del sector sanitari com amb els usuaris. En aquest sentit, un
73,3% dels enquestats utilitzen el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del seu sector, la qual cosa ens indica que els farmacèutics estan connectats amb la
resta de professionals del sector sanitari. Aquest percentatge disminueix fins al 38% en el
cas de comunicar-se amb els usuaris a qui proporcionen servei.

Taula 207. Utilitza Internet o el correu electrònic per a comunicar-se

Amb altres professionals del sector sanitari

Sí

No

73,3%

26,7%

100%

38%

62%

100%

Amb els usuaris a qui ofereix serveis

Total

D’aquells professionals que utilitzen Internet o el correu electrònic per a comunicar-se amb
els seus usuaris, aproximadament el 80% ho fan freqüentment o molt freqüentment.

Taula 208. En cas de resposta afirmativa, amb quina freqüència?
Freqüència

Percentatge

Molt freqüentment

120

35,9

Freqüentment

140

41,9

72

21,6

2

0,6

334

100,0

Rarament
Mai
Total

Hi ha una relació significativa entre l’ús del correu electrònic per comunicar-se tant amb altres
professionals com amb els usuaris i el sexe.315 En aquest cas, són els homes els qui usen en
proporció més que les dones Internet o el correu electrònic com a mitjà de comunicació. També hi ha una relació significativa entre l’ús d’Internet com a espai de comunicació amb els usuaris i el lloc de treball dels farmacèutics.316 Les nostres dades ens mostren que d’aquells
professionals que treballen en la indústria farmacèutica un 92,2% utilitza Internet o el correu
electrònic per comunicar-se amb els seus usuaris, d’aquells professionals que treballen en un

315. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.20.
316. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.21.
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hospital o un CAP un 78,9% utilitzen Internet com a mitjà de comunicació. En canvi, d’aquells
professionals que treballen en una farmàcia com a titulars un 28,2% utilitza aquest nou mitjà
de comunicació i d’aquells que no són titulars de la farmàcia utilitzen Internet o el correu
electrònic un 16,5%.

En la interpretació d’aquests resultats no hem d’oblidar que els farmacèutics que treballen
en la indústria no solen tenir com a usuaris pacients del sistema sanitari sinó altres professionals que són considerats els seus clients. Els professionals que es comuniquen directament amb els pacients estan situats a les farmàcies. E aquest sentit els percentatges de
comunicació amb els usuaris estan en la línia dels resultats obtinguts en l’anàlisi de la resta
de professionals sanitaris, la qual cosa implica que encara no s’està utilitzant tota la potencialitat que Internet té com a espai de comunicació.

El fet que els farmacèutics utilitzin Internet o el correu electrònic està relacionat significativament amb el fet que aquests recomanin als seus usuaris que consultin llocs d’informació
sobre salut a Internet i que els usuaris discuteixin o comentin la informació que han trobat
a la Xarxa.317 A més, existeix també una relació significativa amb la valoració positiva que
fan els farmacèutics sobre les conseqüències que la consulta d’informació sobre salut a la
Xarxa té en la millora de l’autonomia de la qualitat i del coneixement del mateix pacient i
amb la repercussió que això té en la millora de la relació professionals sanitaris-pacients.318

Per tant, l’augment dels canals de comunicació afavoreix que es faci un ús més intensiu
d’Internet com a font d’informació potenciant les conseqüències positives que, segons els
farmacèutics, això té sobre els pacients.

No obstant això, en el cas d’aquests professionals l’augment de la informació disponible per
part dels usuaris no condicionarà tant la necessitat d’augmentar els processos de comunicació, ja que aquests professionals tenen una major accessibilitat per als pacients i usuaris
que la resta de professionals del sistema sanitari.

A més de la comunicació personal, entre professionals i pacients, Internet facilita processos
de comunicació associats a la participació i la distribució de la informació a través de la Xarxa. En aquest sentit, prop del 20% dels farmacèutics utilitza alguna llista de discussió o busquen webs de salut, mèdiques o de farmàcia quan tenen dubtes relacionats amb la seva
professió.

317. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.22.
318. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.23.
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Taula 209. Indiqui amb quina freqüència realitza les següents activitats
Molt
freqüentment

Freqüentment

Rarament

Quan té dubtes relacionats
amb temes farmacèutics,
utilitza alguna llista de discussió o busca webs de salut, mèdiques o de farmàcia

19,7%

13,3%

Sol participar en llocs d’Internet on hi ha grups de discussió de la seva àrea de
coneixement, per contribuir
a aclarir dubtes

6,3%

Sol participar com a assessor en llocs d’Internet on hi
ha grups de pacients

9,1%

Mai

Total

23,4%

43,6%

100%

19,3%

46,0%

28,4%

100%

26,9%

35,6%

28,40%

100%

La participació és minoritària quan es tracta de participar en grups de discussió de la seva àrea
de coneixement per contribuir a aclarir dubtes, és a dir quan són ells els qui produeixen la informació. Un 46% dels farmacèutics declaren que rarament realitzen aquesta activitat.
Per últim, un 26,9% dels farmacèutics declaren que freqüentment participen com a assessors en llocs d’Internet on hi ha grups de pacients. Aquest percentatge és més elevat
que el mostrat tant pels metges com per les infermeres, la qual cosa demostra l’accessibilitat que tenen els farmacèutics també a través de la Xarxa. No obstant això, un
35,6% declaren que rarament realitzen aquesta activitat i un 28,4% que mai realitzen
aquesta activitat.

– Ús del telèfon mòbil com a canal de comunicació
Només un 7% dels enquestats ofereix el seu número mòbil als usuaris, i d’aquests un 96%
atenen per norma les trucades.
Taula 210. Habitualment, ofereix un número de telèfon mòbil als usuaris?
Freqüència

Percentatge

Sí

60

7,0

No

802

93,0

Total

862

100,0
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Taula 211. En cas de resposta afirmativa, com sol actuar?
Freqüència
Atenent, per norma, les trucades
Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció
Total

Percentatge

58

96,7

2

3,3

60

100,0

Aquest ús minoritari sembla indicar que els farmacèutics utilitzen el telèfon mòbil com a mitjà de comunicació amb persones molt determinades, segurament relacionades amb els
seus familiars o amics i no com un nou canal de comunicació amb els seus usuaris.

e) Valoració dels usos d’Internet: dificultats i incentius
La principal dificultat que troben per a usar Internet en la seva pràctica professional és
la falta de temps disponible a la feina que ha assenyalat un 62,3% dels enquestats. Hi
ha un comportament diferencial entre aquesta dificultat en el lloc de treball i el sexe.319
Taula 212. Dificultats d’ús d’Internet en la seva pràctica professional
Falta de temps disponible a la feina

62,3%

Falta de seguretat i de confidencialitat de les dades

24,2%

No trobada cap dificultat

23,4%

Falta de formació específica

15,7%

Lentitud de connexió

14,8%

Poca disponibilitat a la seva feina d’ordinadors connectats

14,2%

Proporcionalment hi ha més professionals que han assenyalat aquesta dificultat a les farmàcies que en la resta de llocs. En aquest sentit els professionals que treballen en una farmàcia,
malgrat necessitar aquesta tecnologia per a desenvolupar la seva activitat professional, han
de realitzar una infinitat de tasques relacionades directament amb el contacte amb l’usuari,
fet que suposa que han de buscar el temps extra, possiblement fora de l’horari d’atenció al
públic, per utilitzar Internet. Per tant, no és estrany que les dones assenyalin aquesta dificultat
en un grau major que els homes, ja que segurament són elles les que han de gestionar el seu
temps de manera més eficient, ateses les responsabilitats familiars que tradicionalment han

319. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.24.
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exercit. La falta de temps disponible a la feina és un bon indicador de l’èxit o fracàs de l’adaptació d’Internet als diferents àmbits on els farmacèutics desenvolupen la seva feina professional. En aquest sentit, els professionals que treballen en la indústria són els que
proporcionalment assenyalen aquesta dificultat en un grau menor.

En segon lloc, un 24,2% dels farmacèutics assenyalen els problemes relacionats amb la falta seguretat i confidencialitat de les dades. Aquesta dada és indicativa de la importància
que els farmacèutics, amb independència de la seva activitat professional, donen a les
qüestions directament relacionades amb els fluxos d’informació que han de manejar en la
seva activitat diària. No hem d’oblidar que en un context tan subjecte a normes i disposicions legals la introducció d’Internet provoca un augment dels processos burocràtics, l’esmentat augment haurà d’anar acompanyat de normes que garanteixin la seguretat i la
confidencialitat de les dades.

En tercer lloc, un 24% dels enquestats assenyalen que no troben dificultats en l’ús d’Internet
i un 15,7% assenyalen com a dificultat la falta de formació específica. Per últim les qüestions relacionades amb la infraestructura, és a dir amb la lentitud de la connexió o la poca
disponibilitat d’ordinadors connectats a la seva feina és assenyalada com a dificultat aproximadament pel 14% dels enquestats.

Aquestes dades ens mostren que les barreres d’ús d’Internet estan més relacionades amb
els individus respecte a si adapten la tecnologia a les seves activitats diàries als seus llocs
de treball –per tant, en com les organitzacions aborden aquests processos–, que amb les
limitacions relacionades amb la infraestructura tecnològica o amb la competència dels professionals per utilitzar aquesta tecnologia.

Les barreres assenyalades pels individus que han contestat la nostra enquesta no impedeixen que aquests valorin positivament l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació,
especialment aquelles aplicacions relacionades amb els sistemes d’informació. El fet que
tradicionalment els farmacèutics, especialment aquells que treballen en establiments farmacèutics, no hagin tingut accés a les dades sobre els seus usuaris afecta positivament la
valoració que fan dels sistemes d’informació que els permetrien disposar d’una informació
molt útil per a donar un millor servei als seus clients.

Un 56,1% dels enquestats assenyalen que estan totalment d’acord que l’existència de dades informatitzades que permetin veure l’evolució de l’estat clínic del pacient és molt útil per
a la seva pràctica professional. Aquest percentatge augmenta fins al 92,5% en el cas d’incloure la categoria d’acord.
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Taula 213. Indiqui el seu grau d’acord amb les següents informacions:
Totalment
d’acord

En part
d’acord

En
desacord

Totalment
en
desacord

NS/
NC

Total

L’existència de dades informatitzades que permetin veure l’evolució de l’estat clínic del pacient
és molt útil per a la pràctica professional

56,1%

36,4%

2,8%

0,5%

4,2%

100%

Sóc favorable a la creació d’un
registre informatitzat únic per
pacient, que sigui accessible a
través d’Internet al professional
de la salut, independentment del
centre on s’atengui el pacient

49,1%

38,2%

6,8%

2,8%

3,1%

100%

Amb l’ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació hi ha un major control dels
errors

22,5%

54,2%

18,0%

2,0%

3,3%

100%

La informatització i utilització de
TIC en l’àrea de la salut són, en
la major part dels casos, inductores de major burocràcia i tenen
dèbil influència en la millora de
la pràctica clínica

5,2%

33,8%

43,8%

12,7%

4,5%

100%

El 49,1% dels enquestats assenyalen que estan totalment d’acord d’estar a favor de la creació d’un registre informatitzat únic per pacient, que sigui accessible a través d’Internet al
professional de la salut, independentment del centre on s’atengui el pacient. Només un
9,6% assenyala que està en desacord o totalment en desacord amb l’anterior afirmació.

Més del 75% dels farmacèutics han assenyalat que l’ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació permeten un major control dels errors. Prop d’un 20% dels enquestats
es mostren en desacord amb tal afirmació, la qual cosa ens indica que el control dels errors no
només està relacionat amb la tecnologia sinó amb els processos de control que s’estableixin per
detectar i penalitzar aquests errors.

Un 33,8% dels farmacèutics han assenyalat que estan en part d’acord amb el fet que la informatització i utilització de tecnologies de la informació i la comunicació en l’àrea de la salut
siguin, en la major part dels casos, inductores de major burocràcia i tinguin una dèbil influència en la milloria de la pràctica clínica. Malgrat que el 55% dels enquestats estan en desacord o totalment en desacord amb l’anterior afirmació, podem intuir que els farmacèutics
són especialment sensibles que l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
comporti una major burocràcia, ja que la seva activitat diària està subjecta a més regulació
que l’activitat de la resta de professionals sanitaris.
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La valoració que fan els farmacèutics de l’ús de sistemes d’informació en la seva pràctica
professional i el seu interès per poder accedir a aquests sistemes on es recull informació
sobre els pacients és especialment rellevant si tenim en compte el projecte de recepta electrònica que es vol implantar a Catalunya. Aquest projecte podria ser una oportunitat per a
la integració d’aquests professionals en els sistemes d’informació de les entitats proveïdores de serveis sanitaris.

També hem abordat la valoració que fan els farmacèutics d’Internet en relació tant amb l’eficàcia i la productivitat a la seva feina com amb la millora en els processos de comunicació
i atenció a l’usuari.

Taula 214. Creu que l’ús d’Internet per a la seva pràctica professional
Sí

No

Millora l’eficiència i productivitat de la seva feina

64,9%

35,1%

Millora la comunicació amb altres professionals

41,3%

58,7%

Millora l’atenció als usuaris

38,8%

61,2%

Millora la comunicació amb els usuaris

18,2%

81,8%

Un 64,9% dels enquestats consideren que l’ús d’Internet per a la seva pràctica professional millora l’eficiència i la productivitat de la seva feina. Aquesta dada, juntament amb
l’elevada utilitat de l’ús d’Internet que declaren els farmacèutics, és un bon indicador de
la valoració que fan els professionals de la potencialitat d’aquesta tecnologia en la seva
pràctica professional.

No obstant això, l’ús d’Internet per a la millora de la comunicació o l’atenció als usuaris no
és valorat tan positivament. Un 41,3% dels enquestats declaren que l’ús d’aquesta tecnologia millora la comunicació amb altres professionals. Aquest percentatge disminueix fins al
38,8% en el cas de la millora de l’atenció als usuaris i un 18,2% en el cas de la millora de
la comunicació amb aquests.

Podem interpretar aquestes dades tenint en compte que l’alta accessibilitat d’aquests professionals als seus usuaris fa menys necessari l’ús d’Internet per reforçar els processos de
comunicació que es realitzen presencialment. A més, hem de tenir en compte que mentre
no es desenvolupin serveis a través d’Internet (encara molt escassos segons l’anàlisi de
webs que hem realitzat), és necessari el contacte presencial amb els usuaris perquè els farmacèutics, especialment els que treballen en farmàcies, puguin oferir els seus serveis. En
aquest sentit la millora en l’atenció o en la comunicació podria estar més associada a l’amplitud d’horaris de cara al públic o l’augment del nombre d’establiments que als serveis que
es puguin prestar a través de la Xarxa.
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Per últim observem un comportament diferencial entre totes les possibles millores enumerades a la taula anterior i els diferents perfils professionals.320 Aquesta relació ens mostra
que són els professionals que desenvolupen la seva activitat en la indústria farmacèutica
els que valoren més positivament l’ús d’Internet en la seva activitat professional. Sens dubte
aquests resultats estan relacionats amb la necessitat de les empreses d’utilitzar les
tecnologies de la informació i la comunicació per mantenir els seus nivells de competitivitat
i adaptació en un entorn molt competitiu i dinàmic.

f) Conclusions321

Els resultats de la nostra enquesta ens mostren que els farmacèutics que han participat en
el nostre estudi destaquen per la intensitat d’ús d’Internet, pels anys que porten connectats
a la Xarxa i per l’altíssima utilitat que troben en aquesta tecnologia. Aquests fets se situen
en un context professional relacionat majoritàriament amb els establiments farmacèutics i
amb la indústria farmacèutica. Ambdós escenaris es caracteritzen per un alt nivell de regulació i una clara orientació al mercat. Aquestes característiques han afavorit l’alt nivell de
penetració d’Internet entre els professionals farmacèutics.

Internet és concebut pels farmacèutics, igual que en el cas de la resta de professionals sanitaris i dels usuaris d’Internet, com un espai de continguts que els facilita l’accés a una gran
quantitat d’informació que valoren com a rellevant. Malgrat que només una minoria de farmacèutics recomana la consulta d’informació sobre salut a la Xarxa, els farmacèutics declaren que l’ús d’aquests continguts per part dels usuaris té conseqüències positives sobre
la qualitat de vida, l’autonomia, el coneixement que tinguin els usuaris i la relació d’aquests
amb els professionals sanitaris. En aquest sentit, els farmacèutics valoren més positivament que la resta de professionals l’augment de la informació disponible a la Xarxa i temen
en un grau menor el qüestionament dels seus coneixements per part dels pacients. L’explicació a aquestes valoracions està relacionada amb l’accessibilitat dels farmacèutics als ciutadans i amb la pressió del mercat que tenen aquests professionals.

L’alta disponibilitat dels farmacèutics al públic fa que el “control” de qualitat sobre les informacions que els puguin mostrar els usuaris sigui realitzat presencialment i sense restriccions

320. Annex capítol 3. Estadístic.2.6.25.
321. Les opinions expressades en aquestes conclusions són responsabilitat dels autors del text. No obstant això, volem
agrair els comentaris que ens han realitzat Montserrat Ponsa, cap de Projectes Internet i Biblioteca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i Eduardo Mariño, catedràtic d’’Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
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temporals. Mentre que per a la resta de professionals sanitaris aquest augment d’informació
no ha anat acompanyat d’un augment dels canals de comunicació ni d’una transformació de
la trobada presencial.

A més de l’accessibilitat, els farmacèutics tenen clars incentius per a atendre els seus
“clients” d’una manera adequada amb independència de les informacions amb què acudeixen, ja que el seu comportament pot tenir conseqüències sobre el canvi d’establiment farmacèutic.

Els nostres resultats ens mostren que la majoria dels farmacèutics utilitzen Internet com un
espai de consum d’informació i minoritàriament com un espai de creació o distribució dels
seus propis continguts. També hem de destacar que tant les farmàcies com la indústria farmacèutica comencen a generar informació a la Xarxa, ja que són conscients que han de
situar-se en aquest nou espai si volen ser competitius en un sector tan dinàmic com el farmacèutic.

A més dels temes relacionats amb els fluxos d’informació, un nombre rellevant de farmacèutics comencen a utilitzar la Xarxa com a espai de comunicació amb altres professionals
sanitaris i, en un grau menor, amb els usuaris. En aquest sentit observem que els professionals de la indústria fan un ús més intensiu de la Xarxa com a espai de comunicació que la
resta de farmacèutics.

No hem d’oblidar que els professionals que desenvolupen la seva feina en establiments farmacèutics necessiten en la majoria de les ocasions el contacte presencial que va associat
tant a la dispensació dels medicaments com als consells pertinents en funció de les demandes de l’usuari. L’escassa presència de serveis telemàtics relacionats amb l’activitat dels
farmacèutics i els pacients està estretament relacionada amb el marc legal vigent, que no
permet la venda de medicaments en línia, i amb la dificultat que tindrien els professionals
d’obtenir un benefici econòmic dels usuaris amb un altre tipus d’aplicacions no relacionades
amb la venda de medicaments. No obstant això, el dinamisme del sector farmacèutic podria
facilitar el desenvolupament d’innovacions en el tipus de serveis que puguin prestar els farmacèutics o la mateixa indústria als pacients.

En la mesura que Internet facilita als individus l’accés a un món global els permet, amb independència del marc legal del seu país, accedir a la compra de productes farmacèutics.
Això, sens dubte, suposa un repte important per a la indústria i per a les farmàcies en la
mesura en què suposa una desintermediació en la cadena de distribució. Aquest fet suposa
per als consumidors, a més dels riscos exposats en la introducció d’aquest apartat, allunyar-se del seu proveïdor habitual, el farmacèutic, en el qual confia i del qual valoren els
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seus consells. Per tant, hi ha una tensió entre els possibles beneficis de la desintermediació
i la confiança que els usuaris tenen en els professionals farmacèutics. Aquesta tensió podria ser resolta en la mesura en què els processos de compra anessin acompanyats de serveis prestats pels professionals que generessin confiança en els usuaris. Tot això tenint en
compte les qüestions legals pertinents.

La valoració que fan els farmacèutics de les dificultats en l’ús d’Internet estan relacionades
amb la gestió del temps, és a dir en com adapten l’ús d’aquestes tecnologies a la seva activitat diària, i no amb la infraestructura tecnològica o amb les seves competències professionals. És rellevant que els professionals que treballen en la indústria assenyalen en un
grau menor que la resta de professionals aquesta dificultat. Aquest fet és un bon indicador
de l’èxit que han pogut aconseguir les empreses d’aquest sector en la implantació de les
tecnologies de la informació i la comunicació. No hem d’oblidar que la majoria d’aquestes
empreses estan en un entorn competitiu i de gran dinamisme, per la qual cosa l’ús d’aquestes tecnologies és condició necessària per a la seva supervivència. Aquesta interpretació
és coherent amb el principal avantatge assenyalat pels farmacèutics: l’ús d’Internet en la
seva pràctica professional millora l’eficiència i la productivitat a la seva feina.

Finalment, els farmacèutics fan una valoració molt positiva de l’ús dels sistemes d’informació relacionats amb la informació de salut sobre els usuaris. Això està condicionat per l’absència, en la majoria dels casos, d’aquests professionals en els sistemes d’informació
utilitzats per les entitats proveïdores de serveis sanitaris. Si es vol potenciar el rol dels farmacèutics dins els sistemes sanitaris serà necessària la seva incorporació en els sistemes
d’informació que s’utilitzin en l’esmentat sector. Tal com destacàvem anteriorment el projecte de prescripció electrònica impulsat pel Departament de Salut és sens dubte una oportunitat perquè aquests professionals tinguin accés a més informació sobre els seus usuaris.
Sempre tenint en compte uns nivells de seguretat i confidencialitat de les dades adequades
i que aquesta nova aplicació no suposi una major burocratització de les tasques que habitualment realitzen aquests professionals, és a dir tenint en compte les dificultats assenyalades pels farmacèutics. Durant aquest procés també caldrà prestar una atenció especial a
les possibles tensions associades a la interacció entre els diferents professionals involucrats: metges i farmacèutics.

Com la resta de professionals sanitaris, els farmacèutics veuen en l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació, especialment Internet, un repte complex on interaccionen
factors socials, econòmics, culturals i tecnològics. En el cas de la majoria d’aquests professionals la pressió del mercat a què estan sotmesos accelera i facilita la penetració d’aquestes noves tecnologies en la mesura en què són ells mateixos els que s’apropien d’una part
important dels beneficis econòmics i socials que es produeixen.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Modernització tecnòlogica, canvi organitzatiu i servei
als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

296

Internet, salut i societat

3.6.5. Conclusions: metges, infermeres i farmacèutics a Internet

Les conseqüències reals de la introducció i ús de les tecnologies sobre la qualificació, les
activitats, l’organització i els resultats del treball depenen tant de les característiques formatives, de les habilitats d’aprenentatge, de l’experiència i de la interacció de les organitzacions amb el seu entorn, com del patró de competitivitat econòmic i social (Freeman, 1994).
En aquest sentit, durant la introducció d’un procés d’innovació tecnològic s’estableix un
complex teixit d’interaccions organitzatives, productives, laborals, institucionals i culturals
que condicionen el mateix procés en funció de la direcció d’aquestes interrelacions. Per
tant, l’impacte de les tecnologies només es pot comprendre a partir de l’anàlisi d’aquestes
complexes interaccions dins el sistema social en el qual es produeixen (Ficapal, 2007). El
sistema sanitari català i els seus professionals, metges, infermeres i farmacèutics, no són
aliens a aquestes dinàmiques.

Els resultats del nostre estudi ens mostren que aquests professionals estan majoritàriament
connectats a Internet i fan un ús intensiu de la Xarxa, sobretot per a qüestions relacionades
amb la cerca i consulta d’informació. Metges, farmacèutics i infermeres valoren generalment com a molt útil l’ús d’Internet. Aquesta utilitat està relacionada tant amb la intensitat
d’ús com amb l’experiència, mesurada pel nombre d’anys que fa que aquests professionals
utilitzen la Xarxa. En aquest sentit, el cercle virtuós entre intensitat, experiència i utilitat d’Internet facilitarà una penetració major d’aquesta tecnologia en la pràctica professional.

Les activitats que realitzen els professionals a la Xarxa estan directament relacionades amb
les seves activitats diàries a la seva feina. Aquells professionals més actius a l’hora d’actualitzar els seus coneixements també són més actius a l’hora d’utilitzar Internet per a la cerca
i consulta d’informació. Internet es constitueix com un mitjà per a accedir a la informació per
a la seva pràctica professional. En aquest sentit, els metges destaquen per la cerca i consulta d’informació científica estrangera, la qual cosa òbviament està relacionada amb el seu
rol investigador, mentre que els farmacèutics i infermeres utilitzen més les fonts nacionals
o, en el cas dels farmacèutics, el seu col·legi professional.

L’ús d’Internet com a mitjà de comunicació amb altres professionals del sector s’ha estès
entre tots els professionals, però els nivells d’ús d’Internet o el correu electrònic per a comunicar-se amb els seus pacients o usuaris és encara minoritari. Per tant, hi ha una infrautilització de les potencialitats d’Internet com a mitjà de comunicació i interacció amb els
pacients o usuaris, la qual cosa suposa que l’augment dels fluxos d’informació disponibles
a Internet no hagi anat acompanyat d’un augment dels fluxos de comunicació i interacció
mitjançant l’ús de la tecnologia.
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Hem de destacar una tendència que ens assenyala que aquells professionals que desenvolupen la seva pràctica professional en un entorn competitiu fan un ús més intensiu d’Internet
i el correu electrònic per a relacionar-se amb els seus pacients. Aquests professionals que tenen clars incentius per a mantenir un contacte més intens amb els seus pacients o usuaris
troben en aquest nou mitjà una oportunitat per a “fidelitzar” els seus usuaris o pacients.

Una gran part dels professionals enquestats valoren positivament la rellevància dels continguts disponibles a Internet i no consideren que la cerca d’informació per part dels seus pacients sigui negativa ni per a la relació professional sanitari-pacient ni per a la gestió que facin
els pacients de la seva malaltia. No obstant això, malgrat aquesta concepció positiva que tenen els professionals de l’ús d’Internet com a font d’informació sobre salut per part dels pacients o usuaris del sistema, encara és minoritari el percentatge de professionals que
recomanen als seus pacients la consulta d’informació de salut a Internet. Aquest fet pot ser
explicat, d’una banda, per l’escàs ús que fan els professionals dels mitjans de comunicació
electrònics per a interactuar amb els seus pacients i, d’altra banda, per l’encara escassa presència a la Xarxa dels professionals.

L’augment dels fluxos d’informació no ha anat acompanyat d’un augment en els fluxos d’interacció mitjançant l’ús de la tecnologia. Això suposa, sobretot per als metges i infermeres, que
en el mateix temps de consulta o contacte presencial amb usuaris, s’hagin d’abordar qüestions relacionades amb la informació que disposen els pacients gràcies a Internet i per tant es
consumeixi una part del limitat temps que tenen aquests professionals per desenvolupar la
seva feina. Això fa que la relació professional sanitari-pacient hagi de ser transformada o que
no s’accepti noves fonts d’informació en la mesura que això suposi una pèrdua de temps per
als professionals.

El comportament dels farmacèutics ens mostra un nou cas on els factors relacionats
amb l’entorn competitiu i social condicionen l’ús d’Internet. En la mesura que aquests
professionals no tenen tan limitat el temps, són més accessibles que la resta de professionals i estan subjectes a una forta competència. Atesa la distribució física de les farmàcies pel territori, el seu comportament és diferent, ja que són més comprensibles a
les demandes relacionades amb Internet que els pacients o usuaris portin al seu establiment. Sens dubte, aquest fet situa aquests professionals com a actors clau en el procés de capacitació digital dels ciutadans en relació amb la seva salut. Aquesta
capacitació estarà relacionada, entre d’altres qüestions, amb els criteris en què els ciutadans han de fixar-se a l’hora de seleccionar els continguts de salut, la interpretació de
la informació o l’ús que en poden fer.
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Una altra possible explicació podria estar relacionada amb l’escassa presència dels professionals a la Xarxa i la finalitat de l’esmentada presència. En general, els professionals encara
no utilitzen Internet per a produir continguts i d’aquells que sí que ho fan la finalitat de la seva
presència no necessàriament està relacionada amb els seus usuaris o pacients. En el cas de
les infermeres, les professionals més actives, juntament amb els farmacèutics, a l’hora de disposar d’un espai a Internet, els principals motius per a l’esmentada creació estan relacionats
amb compartir informació amb els usuaris en general i amb compartir informació amb familiars i amics. Per tant, els professionals en la majoria de les ocasions no poden indicar als pacients un lloc web de producció pròpia, sinó que haurien d’utilitzar un altre tipus de font. Això
implica un coneixement d’Internet com a font d’informació no destinada als professionals sinó
als usuaris i pacients del sistema sanitari, que probablement els professionals no tenen.

A més de l’ús d’Internet com a espai d’informació i comunicació, també hem abordat l’ús
que fan els professionals sanitaris d’altres aplicacions basades en les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb la telefonia mòbil, la telemedicina i teleassistència i els sistemes d’informació en la pràctica clínica. En aquest sentit,
hem observat que només una minoria dels professionals sanitaris utilitza la telefonia mòbil
per relacionar-se amb els seus pacients. A més, la pràctica de respondre automàticament
les trucades i no utilitzar un altre tipus d’aplicacions com els SMS ens fan pensar que l’ús
d’aquesta tecnologia està relacionat amb un estret nombre d’usuaris o pacients que podrien
formar part del cercle d’amics i familiars dels professionals.

En el cas de la telemedicina i la teleassistència també observem que és utilitzada per un
nombre limitat de metges i infermeres. No obstant això, aquells professionals que han utilitzat aquesta tecnologia la valoren molt positivament.

Per últim, tots els professionals enquestats reconeixen la utilitat dels sistemes d’informació en la seva pràctica clínica. No obstant això, els resultats obtinguts ens mostren
que són els metges els que generalment utilitzen més aquest tipus de sistemes, la qual
cosa ens indica que aquest tipus d’aplicacions estan dissenyades principalment pensant en aquests professionals. La incorporació a aquests sistemes de les infermeres i
els farmacèutics sens dubte suposa un repte per al sistema sanitari català. La incorporació d’aquests professionals suposaria un millor aprofitament de les potencialitats
d’aquest tipus de sistemes per a una millor gestió de la informació en el sector que podria suposar una millora de l’atenció sanitària.

Que la majoria dels professionals valorin positivament els sistemes d’informació per a la seva
pràctica professional és un clar indicador de l’existència d’una demanda potencial per part
dels professionals enquestats, la qual cosa podria permetre una major penetració d’aquest ti-
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pus de tecnologies en el sector sanitari. No obstant això, en la implantació i ús d’aquests sistemes d’informació, les organitzacions haurien de jugar amb les tensions que es puguin
produir entre el seu interès perquè aquests sistemes facilitin la racionalització i el control de
les activitats dels professionals i les creences i valors dels usuaris d’aquesta tecnologia, és a
dir dels metges, infermeres i farmacèutics.

En aquest sentit és interessant observar, tal com mostra la següent taula, que les principals
barreres per a l’ús d’Internet no estan relacionades amb les infraestructures tecnològiques
sinó amb la falta de formació, la falta de seguretat i confidencialitat de les dades, i principalment amb la disponibilitat del temps.

Taula 215. Comparació dels professionals sanitaris
Metges

És usuari d’Internet?

Considera la utilització
d’Internet per a la seva
pràctica professional

96,1%

94,4%

94,2%

Sí directament i per mitjà
d’altres persones

2,3%

3,0%

2,8%

Sí, per mitjà d’altres persones (ex.: secretària)

0,4%

0,2%

0,6%

No utilitzo Internet regularment

1,2%

2,4%

2,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí

93,3%

74,3%

92,9%

No

6,7%

25,7%

7,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Molt útil

73,3%

56,5%

70,5%

Útil

24,5%

37,8%

26,9%

Poc útil

1,8%

4,2%

1,8%

Gens útil

0,2%

0,3%

NS/NC

0,3%

1,3%

0,8%

100,0%

100,0%

100,0%

8,3%

3,7%

3,9%

Del 1995 al 2000

61,2%

33,1%

47,4%

Del 2001 al 2006

30,5%

63,2%

48,8%

Total

100%

100%

100%

Total

Total
Fins al 1994
Any de començament
d’ús Internet en la
pràctica professional

Farmacèutics

Sí, directament i regularment

Total
Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional?

Infermeres
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Metges
54,4%

28,9%

59,8%

De 3 a 4 vegades per
setmana

19,1%

15,7%

16,9%

16,7%

23,3%

13,9%

2,9%

7,8%

1,0%

6,4%

23,3%

7,3%

0,6%

1,0%

1%

100,0%

100,0%

100,0%

Molt rellevant

10,1%

6,7%

12,6%

Rellevant

65,1%

66,1%

68,6%

Poc rellevant

19,4%

21,7%

14,0%

Gens rellevant

0,7%

0,6%

0,4%

NS/NC

4,7%

4,9%

4,4%

100,0%

100,0%

100,0%

Sí, amb molta freqüència

1,9%

1,3%

2,5%

Sí, freqüentment

5,8%

5,7%

5,7%

Sí, de vegades

38,1%

36,8%

39,2%

No, mai

49,2%

52,2%

50,1%

NS/NC

5,1%

4,1%

2,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Tots

0,9%

0,7%

0,5%

Molts

10,7%

8,0%

8,3%

Alguns

51,2%

42,0%

48,3%

Pocs

24,2%

22,3%

27,3%

Cap

8,3%

27,0%

15,6%

NS/NC

4,7%
100,0%

100,0%

100,0%

Un lloc web personal

19,1%

40,7%

47,5%

Un lloc web col·lectiu

49,1%

30,9%

20,5%

5,1%

9,0%

15,5%

NS/NC
Total

Total

En la seva pràctica
clínica recomana
als seus pacients
que consultin llocs
d’informació mèdica
o de salut a Internet

Total
Els seus pacients
solen compartir o
discutir amb vostè
la informació sobre
salut que consulten
a Internet

Total

Disposa a Internet de

Farmacèutics

Cada dia

Freqüència en què ha uti- D’1 a 2 vegades per
litzat Internet des del seu setmana
lloc de treball en l’últim
1 vegada al mes
mes
Mai o gairebé mai

Considera que la
informació oferta
a Internet sobre la
temàtica desalut
generalment és

Infermeres

Un blog
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Metges

Motius per
a la creació
a Internet

Utilitza Internet o el
correu electrònic
per comunicar-se

Infermeres

Farmacèutics

Compartir informació amb
els usuaris en general

15,4%

10,7%

46,7%

Compartir informació amb
els meus familiars i amics

12,5%

21,4%

38,0%

Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica clínica o investigadora

11,1%

9,3%

9,2%

Promoció de debats sobre
qüestions relatives a la
meva àrea d’especialitat

6,8%

7,6%

7,4%

Compartir informació amb
els meus pacients

5,5%

2,9%

18.8%

Divulgació de materials no
professionals

2,7%

6,2%

8,7%

Amb altres professionals del
sector sanitari

89,1%

74%

73,3%

Amb els seus pacients

21,9%

7,7%

38%

Falta de temps disponible a
la feina

54,2%

63,7%

62,3%

Falta de seguretat i de confidencialitat de les dades

35,7%

36,7%

24,2%

29,9%

29.4%

15,7%

25,7%

25,8%

14,8%

Poca disponibilitat a la feina
d’ordinadors connectats

24,5%

40,1%

14,2%

No trobada cap dificultat

23,1%

7,5%

23,4%

Dificultats d’ús
d’Internet en la seva pràc- Falta de formació específica
tica professional
Lentitud de connexió

L’anàlisi realitzada fins ara sobre el comportament dels professionals i la comparació d’algunes de les respostes clau, incloses les dificultats en l’ús d’Internet, ens permeten concloure que les variables clau que expliquen l’impacte d’aquestes tecnologies sobre els
professionals no són les relacionades amb les característiques dels individus, si exceptuem
la seva necessitat de formació, sinó aquelles variables que tenen relació amb els seus llocs
de treball, amb les seves activitats diàries i amb la relació dels centres proveïdors de serveis
sanitaris, tant amb el seu entorn com amb el patró de competitivitat econòmic i social del
sistema sanitari català.
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3.7. Conclusions generals: Internet, salut i societat a Catalunya

Internet, com a xarxa de xarxes, s’ha convertit en l’espai de referència de la societat xarxa.
Els sistemes sanitaris, intensius en l’ús d’informació, no són aliens a aquesta realitat. Ciutadans, pacients i associacions de pacients, professionals sanitaris, proveïdors de serveis
sanitaris i la resta d’organitzacions i agents del sector tenen en aquest nou espai una oportunitat per a potenciar els fluxos d’informació i augmentar els seus nivells d’interacció amb
la finalitat de millorar els nivells de salut de la nostra societat.

Aquesta potencialitat contrasta amb alguns resultats obtinguts en el nostre estudi. L’anàlisi
de webs de salut realitzada ens mostra en primer lloc que Internet com a plataforma tecnològica ofereix majoritàriament continguts sobre salut amb uns nivells de qualitat no gaire
destacats i, en segon lloc, que encara són escasses les aplicacions relacionades amb la
comunicació i els serveis. Aquest fet constata, d’una banda, l’augment dels fluxos d’informació per a tots els agents del sistema sanitari i, d’altra banda, que aquest augment no s’ha
acompanyat encara d’un augment dels processos d’interacció.

L’anàlisi dels agents (usuaris, associacions i professionals) que hem realitzat confirma
aquest augment d’informació i el limitat ús d’aplicacions relacionades amb la interacció. La
consulta d’informació sobre salut a Internet és una realitat que comença a tenir conseqüències sobre la gestió de la malaltia que fan els pacients i la relació entre aquests i els professionals sanitaris. A més, els professionals sanitaris més actius tenen a Internet una font on
accedir als continguts cientificotècnics que els permeten actualitzar els seus coneixements.
No obstant això, ni els usuaris ni els professionals utilitzen encara majoritàriament les aplicacions relacionades amb els serveis, o bé perquè per la seva escassa presència que dificulta que siguin identificades o perquè els seus nivells de qualitat encara no siguin
percebuts com a suficients i generin desconfiança.

L’augment de la informació disponible no ha suposat ni de bon tros una pèrdua de confiança
en els professionals sanitaris, en tot cas augmenta la necessitat dels usuaris per accedir a
aquests professionals per contrastar i fer un ús adequat de la informació disponible. Però
en la mesura en què les aplicacions disponibles a Internet no permeten aquesta interacció
i el correu electrònic encara no està gaire estès en les comunicacions entre usuaris i els
professionals, suposem que els pacients acudeixen a la consulta presencial amb un major
volum d’informació i amb el mateix temps de consulta amb metges i infermeres. Això provoca indubtablement tensions a l’hora de gestionar el temps disponible. En aquest sentit és
interessant destacar el cas dels farmacèutics la major accessibilitat i disponibilitat dels quals
facilita que un major volum d’informació també pugui veure’s acompanyat d’una major comunicació presencial.
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Els resultats de les nostres enquestes ens mostren que els professionals sanitaris, els usuaris d’Internet i les associacions pacients fan una valoració positiva de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, en l’àmbit sanitari. A més,
aquesta valoració positiva és acompanyada d’un ús intensiu d’Internet, especialment entre
els professionals sanitaris en els quals es constata un cercle virtuós entre la intensitat, l’experiència i la utilitat d’aquesta tecnologia. Tot això suposa que hi ha una demanda potencial
(i en creixement si tenim en compte que aquesta valoració és més positiva entre les persones més joves) d’aplicacions i serveis relacionats amb l’ús d’aquest tipus de tecnologies.

No obstant això, aquesta valoració positiva queda matisada per dues qüestions. D’una banda, per a garantir que l’augment dels fluxos d’informació tinguin conseqüències positives
sobre la salut dels ciutadans i sobre la relació que aquests tenen amb els professionals sanitaris és necessari en primer lloc augmentar els fluxos de comunicació entre els agents i
les institucions, tenint sempre en compte la coordinació dels diferents canals (presencial,
telèfon i Internet). En segon lloc és necessari que es potenciïn les xarxes de creació, distribució i utilització de continguts de salut de qualitat a Internet. Aquest fet hauria d’anar acompanyat d’una participació més activa dels professionals sanitaris en la seva presència a
Internet i que aquesta presència tingués com a finalitat generar continguts de qualitat sobre
salut i d’utilitat per als pacients i usuaris del sistema sanitari català.

D’altra banda, el fet que les barreres assenyalades per tots els agents en l’ús d’Internet estiguin més relacionades amb els factors organitzatius (falta de temps, problemes de confidencialitat i seguretat en les dades) que amb les característiques dels individus (edat, sexe, nivell
educatiu, intensitat, experiència i utilitat en l’ús d’Internet) o les infraestructures tecnològiques
(accés a un ordinador connectat o falta d’amplada de banda) situa la implantació i ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació en les organitzacions com el factor crític. En
aquest sentit, la implantació d’aquestes tecnologies ha d’aconseguir una racionalització de la
gestió mantenint un equilibri dels interessos, valors i creences de tots els agents involucrats
(responsables polítics, gestors, professionals sanitaris i ciutadans). Aquest equilibri serà més
probable si es potencien els processos d’interacció, flexibilitat i descentralització; això és, si
es potencien les qualitats pròpies de la Xarxa.

http://www.uoc.edu/in3/pic

