LA WEB, UNA EINA MOLT VÀLIDA
A finals de l’any 2008 es va posar en marxa la pàgina web de l’ABS Centelles. La idea era crear una eina útil, àgil i comunicadora pels usuaris de
Centelles, Hostalets i Sant Martí de Centelles.
Autora: Mar Gallardo, administrativa i responsable de la pàgina web de l’ABS Centelles
WWW.Ebacentelles.cat

Osona

OBJECTIUS
Es va crear la pàgina per:
1.Ajudar solucionar les necessitats dels pacients:
Informant d’una manera àmplia i detallada dels temes
relacionats amb la salut, especialment als malats crònics.
Accés a diferents links de l’àmbit sanitari
3. Agilitzar els tràmits del mostrador (demanar hora,
formularis, …)
4. Actualització diària: dels actes, celebracions, dies
internacionals….relacionats amb la sanitat

CONTINGUTS I COMUNICACIÓ
La web està estructurada en:
vInformació sobre el centres : -localització, professionals, horaris, serveis..
vTràmits administratius; Tsi, Tse, Dva…
vNoticies: - Departament Generalitat
- Agenda d’actes àmbit salut o social actualitzada diàriament
vArticles : -Malalties cròniques (Epoc, Alzheimer, Diabetis, hipertensió…)
- Salut mental
- Càncer....
-Temes socials- sanitaris (violència de gènere, avortament,
drogodependència...)
vRevista FerSlaut
vInfosalut
vEnllaços, telèfon i adreces d’interès

Osona
Població 2010: 153.499

Sant Marti de Centelles
Hostalets de
Balenya

Població 2010: 1.034

Centelles
Població 2010:
7.259

Població
2010: 3.702

MATERIAL
Ebacentelles.cat es una pàgina web construida amb
Joomla!, un programa lliure de distribució gratüita. Per
veure una web joomla! realment no necessites instalar
res, nomes tenir un navegador relativament modern i
tenir javascript activat. Per una correcte visualització
d'aquesta página recomenem fer servir un navegador
modern com per exemple: Firefox 3+, Chrome 10+,
Opera 10+, Safari 4+, explorer 8+
A traves de Google la búsqueda és molt ràpida (Cap
Centelles, ambulatori Centelles…) surt com a primera
opció. Dins de la pàgina la navegació és molt àgil i
senzilla. Tots els articles tenen icona per poder escultarlos.

MILLORES
Hem creat dos forums:
vSalut i Escola (Gemma Sayos i Anna Coma)
v Dietètica i nutrició
Cada forum consta d’una part oberta a
tothom i una altra de privada

RESULTATS: ESTADÍSTIQUES DE LA WEB
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Total visites: 19.439
CONCLUSIONS
La web compleix amb els objectius que ens havien plantejat:
üAjuda a resoldre una part dels dubtes dels clients
ü Descongestiona una mica la feina dels administratius gràcies a la cita prèvia i a la informació detallada que consulten sobre els
tràmits administratius.
üManté informats en l’àmbit sanitari als usuaris de l’Abs diàriament.

