
WEB MÈDIC ACREDITAT
La publicitat en Medicina i el seu control en el món 2.0:  
una experiència del Col·legi de Metges de Barcelona

La informació sobre salut i la publicitat de l’activitat mèdica que hi ha a la xarxa ha crescut exponencialment ens els darrers anys. WMA, basant-se en els 
seus Principis de Bona Pràctica, ha esdevingut no només un segell de garantia , sinó una eina de control i autoregulació de la publicitat mèdica a Internet.

10 recomanacions
per a l’ús de webs de salut

Font d’informació
A Internet podeu trobar continguts 
sobre salut de gran utilitat que us aju-
daran a complementar altres informa-
cions i a orientar-vos.

Actitud crítica
És convenient mantenir una actitud 
crítica davant la informació sobre salut 
a Internet per detectar missatges con-
fusos, cures miraculoses, etc.

Consulta a un professional
Davant de qualsevol dubte sobre la 
informació obtinguda a Internet i abans 
de prendre decisions que afectin la 
vostra salut, consulteu un professional 
sanitari. 

Vigilància
Desconfieu de productes infal·libles, 
cures miraculoses, remeis secrets, etc., 
així com de promocions i rebaixes per 
obtenir tractaments.

Compra de medicaments
Recordeu que està prohibit vendre 
medicaments que requereixen recepta 
per Internet. No n’adquiriu.

Ús de dades personals
Abans de facilitar a través d’Internet 
informació personal i, especialment, 

sobre la vostra salut, heu de conèixer i 
comprendre quin ús se’n farà.

Identificació de les fonts
Quan visiteu un web sobre salut, hauríeu 
de poder comprovar diverses qüestions, 

com ara qui n’és el responsable, si 
s’identifica algun professional sanitari, 

quines fonts d’informació utilitza o si els 
continguts estan actualitzat.

Pagaments segurs
Assegureu-vos que les transaccions són 

segures abans de fer qualsevol paga-
ment a través d’Internet.

Notificació dels fraus
Si detecteu un frau a un web o n’heu 

estat víctimes, notifiqueu-ho a les auto-
ritats sanitàries o organitzacions de 

consumidors.

Precaució amb els xats
Valoreu els termes d’ús i clàusules legals 

abans de fer servir el correu electrònic 
que ofereixen alguns webs o de partici-

par en xats i fòrums.

Principis de bona pràctica de WMA

WEBS ACREDITABLES
Amb representació mèdica i relacionats amb 
una professió sanitària reconeguda
a Espanya.

Document mare del sistema d’acreditació Web Mèdic Acreditat (WMA), en ell es defineixen tan els webs que poden adherir-se 
voluntàriament al programa com quin son els criteris a complir per aconseguir el segell acreditatiu WMA.

Continguts elaborats pel Consell Tècnic de WMA

IDENTIFICACIÓ
Caldrà informació bàsica dels responsables 
dels continguts, presència de correu
electrònic més la identificació de la persona o 
institució responsable del web.

CONTINGUTS
Comunament acceptats per la comunitat cien-
tífica, actualitzats, amb informació
sobre l’autoria dels documents i/o les fonts 
d’informació generals del web. La
informació exposada no reemplaçarà la del 
metge de referència.

CONFIDENCIALITAT
Cal subscriure les lleis vigents a Catalunya 
sobre confidencialitat de dades.

SEGURETAT
Encriptació de dades; garantint que les dades 
de salut que s’enviïn viatjaran de
forma segura.

PUBLICITAT I FINANÇAMENT
Informació científica i informació publicitària 
clarament diferenciades, incloent-hi les fonts de 
finançament.

CONSULTA VIRTUAL
No substitueix la consulta presencial, sinó que 
la complementa. No es pot
utilitzar en cas d'emergència i ha d’incloure 
cost i límits del servei.

CONTROL I VALIDACIÓ
Segell interactiu visible a la Home. Webs con-
sultables a l’Índex de webs mèdics
acreditats. Auditories. Espai per demanar 
comprovacions.

Per incompliment d’aquests Principis, codi deontològic o documents de posició del CoMB, WMA es reserva el dret de retirar el 
segell acreditatiu.

20 anys acreditant webs

Web Mèdic Acreditat (WMA) és el programa d’acreditació de la quali-
tat dels webs sanitaris del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) 
amb 20 anys d’experiència. La seva finalitat és la millora de la infor-
mació sanitària a Internet, com a referent de confiança per a metges, 
professionals de la salut, pacients i ciutadans. 

Per tal de dotar al ciutadà d’eines per facilitar la seva cerca de 
contingut fiable a internet es crea el decàleg per a l’ús de webs de 
salut; un conjunt d’orientacions bàsiques que s’han de tenir en 
compte quan s’obté informació sobre temes de salut a les xarxes.

Un servei del Col·legi de Metges de Barcelona

19 gener 1999 
                            Primera sol·licitud d’acreditació

2.883
Nombre de sol·licituds

1.520
Nombre d’acreditacions

Presència de sol·licituds rebudes 
per part de tots els continents.

Sol·licituds per categoria:

Web professional personal 

Centres assistencials

Associacions científiques, 

professionals i de recerca

Universitats i institucions

educatives 

Editorials i mitjans 

de comunicació

Empreses comercials

 

Associacions de pacients

o grups de suport

Organitzacions sense ànim

de lucre 

Empreses farmacèutiques

Administracions públiques

104

108

167

1023

36
680

385

117

107

116

Maite Saigner Pérez – WMA Secretaría Tècnica; Berenguer Camps i Fondevila – WMA Gerència; Gustavo Tolchinsky Wiesen - Secretari de la Junta de Govern del CoMB

Webs Revisats

2017

2016

2015

322

228

336

5,1%
webs per valoració de comitè

94,9% 
webs acreditables

9,7% 
Han hagut de passar 
2 vegades per comitè

1097
total revisions

102
valoracions 
del comitè

56
no acreditables 

6
requeriments específics 
a instàncies Junta CoMB

Al 2014 modifiquem el sistema d’avaluació incorporant la revisió mèdica per parells cecs i creant un comitè trimestral de resolució de casos dubtosos.


