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NOTA DE PREMSA 

Professionals de la salut aposten per una psicologia 2.0 
La pràctica professional del psicòleg està fent un tomb radical per la incorporació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les TIC també han canviat els pacients, que 
exerceixen l'apoderament, i ara són usuaris informats i organitzats en xarxa, a més de tenir un accés molt 
més àgil al seu professional de referència. Aquestes són algunes de les conclusions de la jornada sobre 
l'ús de les TIC en els professionals de la salut, organitzada per la UOC durant el mes d'abril. 

La directora del màster de Psicologia, salut i qualitat de vida de la UOC, Eulàlia Hernández, va remarcar la 
necessitat d’incorporar les TIC de manera sistemàtica en la pràctica professional perquè avui dia es 
disposa d’evidència que demostra la seva eficàcia en la millora de la salut. A més, segons Hernández, l’ús 
de les TIC comporta un canvi de paradigma en la promoció de la salut perquè més que mai «situa la 
persona que té cura de la seva salut en el centre de la intervenció sanitària».  

Un ús de les TIC encara poc professionalitzat 

El psicòleg Josep M. Suelves, que treballa a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, va admetre que 
«encara desconeixem com fer servir aquestes tecnologies, i les utilitzem a la nostra pràctica professional 
igual que la resta de ciutadans. La xarxa no ha de ser un complement a la nostra professió sinó que, 
per si sola, és un objecte de treball que hem de conèixer».  

Nacho Madrid, doctor en Psicologia per la Universitat de Granada i expert en la interacció de les persones 
discapacitades amb la tecnologia (treballa per a la Technosite-Fundación ONCE), va explicar que quan, fa 
anys, va crear un dels primers fòrums sobre psicologia, alguns psicòlegs se li van queixar perquè deien 
que «interferia en els tractaments dels seus pacients».  

La resta de ponents de la taula, moderada pel doctor en Psicologia i professor del màster Manuel 
Armayones, van coincidir que, a l’hora d’abordar el tractament psicològic, és necessari combinar la 
presencialitat i la virtualitat.  

Atenció virtual i presencial, pràctiques complementàries 

Gemma Espel, psicòloga clínica, doctora en Psicologia per la UB i consultora de la UOC en aquest màster, 
va puntualitzar que «en les persones amb trastorns importants, el tractament virtual és 
complementari, però no pot ser l’únic». També va defensar la figura del psicòleg clínic com a font 
d’informació rigorosa perquè «hi ha pacients amb segons quins trastorns –especialment amb trastorns 
psicosomàtics– que no estan capacitats per a discernir informació vàlida de l’enganyosa». Espel va dir que 
trobava a faltar webs amb informació rigorosa sobre trastorns mentals específics. 

Xarxes socials, psicologia 2.0 

A la jornada també es va parlar del paper de les xarxes socials en aquest canvi de paradigma de la 
pràctica psicològica. Manuel Armayones va formular als ponents la pregunta de si estaven d’acord a ser 
«amic» o «seguidor» dels seus pacients a les xarxes socials –i a la inversa–, i tots van coincidir en un 
no rotund: no és ètic professionalment i va en detriment de l’objectivitat del professional. Tot i que 
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es va comentar que aquest tipus de situacions han de tenir un abordatge basat en acords professionals, i 
fins i tot en estudi per a avaluar els efectes tant positius com negatius d’una decisió o de l’altra. Es van 
proposar solucions intermèdies, com la creació de perfils professionals diferents dels perfils personals dels 
professionals. 

Una altra cosa és utilitzar les xarxes socials com a eina de contacte entre professionals, d’una 
banda, i com a ajuda per a determinats pacients, de l’altra. Armayones va explicar el cas d’una noia que 
havia patit abusos i que, participant en una xarxa social de persones com ella, podia parlar del seu cas i 
sentir-se escoltada per pacients en la seva situació.  

«Com hi ha una medicina 2.0 –va dir Armayones–, és necessari desenvolupar una psicologia 2.0, 
establir un codi deontològic i promoure les possibilitats del web 2.0 en la pràctica professional de 
la psicologia.» 

Nacho Madrid va dir que, gràcies a les xarxes socials i les TIC, en general, «els discapacitats 
aconsegueixen autonomia, competències –per exemple, estudiant en línia– i augmenten la capacitat de 
comunicar-se».  

Eficàcia demostrada en el tractament del tabaquisme 

Antoni Baena, consultor del màster, DEA en Investigació Psicològica per la URL en temes de TIC, ISO i 
tractament del tabaquisme a distància, dirigeix un programa d'ajuda per a deixar de fumar per telèfon i/o 
correu electrònic/web (quitline) a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Baena va explicar com el tractament 
en línia de deshabituació del tabac s’ha demostrat eficaç, i va explicar que ja hi ha més de sis-centes 
persones que s’hi han tractat.  

Manca de garanties en les aplicacions mòbils de salut 

Baena també va parlar de la gran actualitat de les apps de salut, però va advertir que, malauradament, la 
majoria no estan fetes amb un fonament científic i de qualitat. En aquest camp, Nacho Madrid va 
explicar la iniciativa innovadora de la Junta d’Andalusia, que per mitjà de la seva Agència de Qualitat 
Sanitària avalua i certifica aplicacions de salut, per tal que l’usuari no utilitzi informació errònia que pot 
perjudicar-lo. I, com a exemple, va citar el cas d’algunes aplicacions que suposadament ajuden a controlar 
el pes, però que poden fomentar l’anorèxia o la bulímia. 

Després de la taula rodona, els assistents a la jornada, la majoria professionals de la psicologia i d’altres 
àmbits de la salut –molts estudiants del màster–, van parlar de com fan servir les TIC en la pràctica 
professional, o de com les hi podrien incorporar. Van sortir casos molt interessants: l’ús de Skype per a 
pacients terminals que viuen lluny de la seva família i s’hi volen comunicar, una pràctica que ja es fa a 
l’Hospital de Sant Pau, com va dir Begonya Nafría; l’ús de tauletes per a infants amb discapacitats; les 
possibilitats de les futures «ulleres Google» (Google glasses) per a persones amb diferents trastorns 
psicològics; en la medicina de l’esport; l’ús de la realitat virtual per a la rehabilitació, etc.  

 

Barcelona, 26 d'abril de 2013 


