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Segons

...





Pel que fa al coronavirus...



Pel que fa al coronavirus...



Però... què ens motiva a buscar?????





I a Internet podem trobar coses com...



Informació sobre com protegir-se del 
coronavirus...



O diverses cures...



O diverses cures...



I també... 



La cura del càncer...





Causes (i possibles remeis) a l'autisme...





Maneres de sortir d'una depressió...





Habitualment, aquest tipus

d'"informació" ataca la nostra emotivitat

(o la nostra desesperació, si estem parlant d'un tema greu de salut, 

sigui propi o d'algú al que estimem)



Dit d'altra manera...



"Tot és una conspiració de les 

farmacèutiques: la cura existeix però no 

ens la volen donar"



"La meva metgessa no té ni idea: no 

sap lo que hi ha a Internet"



"Faré cas a aquesta influencer: té molts 

seguidors i segur que està ben 

informada i té raó"



"Faré cas al meu fill: m'estima, sap 

d'això d'Internet i segur que té raó"



I confiem en això????



Doncs sembla que sí!







Hem d’estar preparats per...
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Algú ens pot ajudar

Segells de qualitat o marques de confiança

Els segells de qualitat són logotips o símbols que exhibeixen els llocs web acreditats per mostrar el 

seu compromís d'adherir-se a un codi de conducta.



Algú ens pot ajudar

Segells de qualitat o marques de confiança

Es centren, principalment, en la identificació de l'autoria, qualificació professional dels autors, fonts

d'informació emprades i data de creació/actualització.



Quin és el problema?
No tot el que trobem està acreditat 

o revisat per altres



Com avaluar una pàgina web 
amb informació sobre salut?



Avaluar una pàgina web 
amb informació sobre salut

Autoria

Es refereix al responsable últim de la informació (persona a títol individual, professional de la salut, 

hospital, associació de pacients, empresa comercial).

Ha de quedar clarament acreditat tant el proveïdor de la informació com l'autor del text (nom, titulació

forma de contacte, lloc on es desenvolupa la seva activitat).



Avaluar una 
pàgina web amb
informació sobre
salut
Autoria

Concedirem prioritat a
les webs institucionals
(organismes sanitaris), 

de pacients i 
de professionals

(societats científiques).



Avaluar una pàgina web 
amb informació sobre salut

Actualització

La informació mèdica avança dia a dia, per la qual cosa es fa necessari que la informació es revisi i 

actualitzi amb regularitat.

Les pàgines han d'indicar amb claredat l'última data en què la informació ha estat revisada i 

actualitzada, encara que la informació no ha canviat.



Les webs fiables 

solen tenir molta cura 

en aquest sentit i

procuren fer visible

aquesta
informació.

Avaluar una 
pàgina web amb
informació sobre
salut
Actualització



Avaluar una pàgina web 
amb informació sobre salut

Propòsit de la font

Cal tenir compte la naturalesa de la web i la seva finalitat última: Es tracta una web informativa? Hi ha 

algun fi comercial? ¿Es pretén compartir i intercanviar experiències?

En el cas dels fòrums, l'element clau per valorar la seva credibilitat i validesa és que comptin amb 

un moderador que sigui un professional de la salut.



Concedirem 

prioritat a pàgines en les 

que darrere hi 

hagi institucions de 

solvència 

contrastada, per davant 

de webs comercials.

Avaluar una 
pàgina web amb
informació sobre
salut
Propòsit de la 
font



Avaluar una pàgina web 
amb informació sobre salut

Objectivitat i veracitat de les dades

A més de verificar la font en la qual l'autor s'ha basat per elaborar el contingut, el lloc web hauria 

d'establir les dades científiques i estadístiques en què es basa aquest material.

Dades, xifres, taules i figures han d'anar acompanyats de referències, en què s'especifica l'article 

científic d'on prové la informació.



Cal diferenciar 

clarament què són

opinions o consells

de l'autor i què

és informació basada 

en estudis científics.

Avaluar una 
pàgina web amb
informació sobre
salut
Objectivitat i 
veracitat de les 
dades



Quines 
preguntes ens 

hauríem 
de fer?

Qui administra la web?

Quin és l'objectiu del web?

Ha estat revisada i per qui?

Està actualitzada?

D'on procedeix la informació?

En quines fonts es basa?

Qui finança el lloc? Està correctament identificat?

Com s'han seleccionat els enllaços des

d'aquesta web a altres webs?

Quina informació recull el web

del visitant i per què?

Hi consten les polítiques d'ús de les dades?

Es compleixen les lleis vigents al respecte?

Com interacciona la web amb l'usuari?
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Fonts fiables

Revistes i bases de dades

Especialistes (societats, col·legis i indi
viduals)

Administracions estatals o regionals 
(ministeris, departaments de salut)

Administracions internacionals (CDC, 
ECDC, EFSA)

Organitzacions globals (OMS)

Centres de recerca (hospitals, 
CSIC, etc)

Organitzacions de pacients



Medicaments

Pediatria

Embaràs i 

lactància

Informació 

mèdica 

general



Informació per 
a pacients



Informació per 
a pacients





"Selecció personalitzada de 
la informació que rep cada

individu que l'introdueix en 
una bombolla adaptada a ell 

perquè es trobi còmode, 
però que es troba aïllada

dels demés"

Bombolla de 
filtres

Eli Pariser
Autor, activista i
empresari



Com allunyar-se del biaix 
informatiu?

Eliminar historials de cerca.

Esborrar les cookies.

Entrar en els navegadors en 

mode incògnit.

Bombolla de 
filtres



Informació descontextualitzada

Cerques a Google

Google ofereix una informació totalment descontextualitzada pel cas particular del pacient que està 

realitzant la cerca (símptomes, condició física, variabilitat i evolució de valors a les analítiques, 

medicació, etc.).

Internet és una font orientativa, mai orientada al autodiagnòstic ni l'autotractament.



Com combatre la desinformació

Fact-checking i verificadors

El fact-checking o comprovació del fets es basa en la confirmació i comprovació dels fets i dades que 

es publiquen per part de persones i organismes que les tenen efecte sobre la població, per tal de 

detectar errors o inconsistències.



Com combatre la desinformació

Fact-checking i verificadors

Els verificadors són professionals de la informació que s’encarreguen de verificar la informació, les 

dades o fets apareguts a diferents fonts d’informació.





Com combatre la desinformació

Fact-checkers automàtics

El fact-checking o comprovació del fets es basa en la confirmació i comprovació dels fets i dades que 

es publiquen per part de persones i organismes que les tenen efecte sobre la població, per tal de 

detectar errors o inconsistències.



Hem de ser crítics i no creure’ns la 
primera cosa que llegim. 

Tampoc hem de reenviar-ho tot.



https://covidinfodemiceurope.com/

https://covidinfodemiceurope.com/




Per acabar, un darrer consell...



Combina les mascaretes recomanades 
per les autoritats amb...





Gràcies!

Ens podeu contactar a: 

https://iniciativaagenda.org/contacto/

https://iniciativaagenda.org/contacto/

