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PROBLEMES DE VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

Font dels titulars: Web del diari ELPAÍS 
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PROS I CONTRES

PROS
- Facilitat d’accés a informacions útils, és a dir, les que ajuden a millorar la presa de decisions i, per 

tant, l’efectivitat dels tractaments.
- Familiaritat de la població amb les eines tecnològiques d’accés a la informació.
CONTRES
- Infoxicació per excés d’informació, sovint redundant.
- Infoxicació per dificultat de distingir entre informacions amb i sense base científica. 
- Xarxa també facilita la difusió de tota mena de productes i tractaments basats en teories pseudo-

científiques.
- Internet pot facilitar accions il·lícites dirigides a aprofitar l’existència de col·lectius de persones 

especialment crèdules o en situacions tan vulnerables que les fan caure en fraus o estafes.
- Part de la població (especialment adolescents i joves) no consulten a professionals de la salut sobre 

temes sensibles (sexualitat, addiccions, alimentació…).



OPORTUNITATS I REPTES

OPORTUNITATS
- Aprofitar Internet com a plataforma de difusió del coneixement per a públic especialista (articles 

científics, tesis doctorals, informes tècnics...) i no especialista (guies per a pacients, grups de 
pacients...).

- Bona eina per a l’empoderament del pacient.

REPTES
- Assolir la capacitat de localitzar fonts d’informació fiables i fer una lectura crítica no és senzilla, ni en 

el camp de la salut ni en molts altres. 

- No és senzill (independentment del nivell de formació de la persona) identificar informacions amb 
poc fonament científic però que són presentades amb intenció d’enganyar, amb una aparença 
de rigor.

- Els professionals sanitaris han d’assumir el repte d’orientar els pacients cap a un consum adequat 
d’informació sobre salut a Internet (i en altres mitjans). 



CONSELLS PER INFORMAR-SE SOBRE SALUT

1)Davant de dubtes i abans de prendre decisions importants sobre salut, consultar 
directament a professionals.

2) Buscar en llocs de confiança, d’organitzacions amb prestigi i sense interessos 
econòmics en el tema: Organització Mundial de la Salut (OMS), Departament de 
Salut, Ministeri de Sanitat, Associacions de Pacients...

3) Ser prudent i contrastar informacions. Desconfiar de productes o tractaments
miracle (esquer d’estafadors i entabanadors).

4) Les persones responsables de la informació han d’estar perfectament 
identificades (número de col·legiat, titulació,...). Fixar-se si són expertes en el tema.



CONSELLS PER INFORMAR-SE SOBRE SALUT

5) Les informacions han d’aportar suficients dades i identificar les  fonts en què es 
basen.

6) Els medicaments que precisen de recepta mèdica no es poden adquirir per 
Internet. Està prohibit. Per a d’altres medicaments, cal seguir les recomanacions de 
les autoritats sanitàries. 

7) Desconfiar, com a font d’informació principal sobre un tema de salut, de webs 
que ens ofereixen la compra de productes o serveis relacionats amb aquest. 

8) Assegurar-nos de quin país procedeix la informació. Els medicaments accessibles i 
els seus noms comercials poden variar d’un país a un altre.

9) Assegurar-nos que la informació estigui actualitzada i reculli els últims avenços.



WEBS ACREDITADES 

Existeixen segells de qualitat, codis de conducta, acreditacions i 
recomanacions que ajuden a identificar espais web sobre salut amb 
uns mínims de qualitat. Exemples:
- HONcode de la Hon (Health on the Net Foundation): segell de 

qualitat més estès a escala internacional.
- Codi de conducta del programa de certificació de webs mèdiques, 

Web Mèdica Acreditada (WMA) del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona.



HONcode
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WMA

Font: http://wma.comb.es/es/google-search.php
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Portal GuíaSalud. Sistema Nacional de Salut (Espanya)
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Canal Salut (Gencat)

Font: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici
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Canal Salut (Gencat)
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EFE: SALUD

Font: https://www.efesalud.com/

https://www.efesalud.com/espana/


FONTS D’INFORMACIÓ I LECTURES RECOMANADES

España. Ministerio de Industria, energia y turismo. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información. Los ciudadanos ante la e-Sanidad. Opiniones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso y aplicación de las 

TIC en el ámbito sanitario. Abril 2016 [En línia]. https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/los_ciudadanos_ante_la_e-

sanidad.pdf [Consulta: 22/2/2019]

Martínez Tébar, Laura. “Informarse con rigor sobre salud en Internet: así es el paciente experto” [En línia]. EFE:SALUD. 

25.01.2018. https://www.efesalud.com/salud-en-internet-como-buscar-informacion [Consulta: 22/2/2019]. 

eSalud. Asociación de investigadores. Informe EHON. Doctor Google . 2019 [En línia]. Noviembre 2018. 

https://laesalud.com/ehon/wpcontent/uploads/ 2018/02/informe-ehon-salud-sin-bulos.pdf [Consulta: 22/2/2019]

eSalud. Asociación de investigadores. Informe EHON. Salud sin bulos. En línia]. Documento de consenso sobre las noticias 

falsas y bulos de salud en la red. Madrid. Febrero 2018. https://laesalud.com/ehon/wp-content/uploads/2019/02/informe-ehon-

doctor-google.pdf [Consulta: 22/2/2019]

https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/los_ciudadanos_ante_la_e-sanidad.pdf
https://www.efesalud.com/salud-en-internet-como-buscar-informacion
https://laesalud.com/ehon/wp-content/uploads/2018/02/informe-ehon-salud-sin-bulos.pdf
https://laesalud.com/ehon/wp-content/uploads/2019/02/informe-ehon-doctor-google.pdf

