L’IMO ESTRENA NOVA WEB I CONSOLIDA LA SEVA POSICIÓ DE
LIDERATGE, TAMBÉ A INTERNET
Claredat, usabilitat i facilitat de navegació són tres claus que defineixen el nou site, centrat a millorar
l'experiència de l'usuari i ser una font de confiança com a Web Mèdic Acreditat
El web i les xarxes socials són una opció cada vegada més utilitzada pels pacients per informar-se i per
posar-se en contacte amb els centres mèdics
Barcelona, 4 de juliol del 2017/. Amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari i d'adaptar l'atenció al
pacient a les noves dinàmiques de la xarxa, l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO) ha estrenat
el seu nou web, amb un disseny més clar i senzill i amb nous continguts i formats.
Més enllà de millorar la seva imatge, l'actualització és una resposta a la necessitat d'ajustar-se a l'ús creixent
d'Internet, a fi que l'usuari pugui experimentar una navegació ràpida i clara per arribar al contingut en menys
clics, a través de quatre grans àrees: "Patologies i Tractaments", "Equip Mèdic", "Guies i Consells" i "Sobre
IMO".
Els centres mèdics, font d'informació fiable
El nou lloc de l'IMO, avalat pel Col·legi de Metges de Barcelona com a Web Mèdic Acreditat, es reforça amb
informació en obert i actualitzada sobre més de 50 patologies que afecten l'òrgan visual i al voltant de 80
tractaments. Així mateix, posa al servei de l'usuari diferents tipus de continguts, que mostren la voluntat de
l'Institut de ser un web de referència en el camp de l'oftalmologia: quatre guies de prevenció elaborades
pels especialistes del centre i enfocades a prevenir diferents problemes de visió, una secció especial
dedicada als principals grups de risc de patologies de l'ull –diabètics, miops alts, majors de 40 i de 60 anys,
nens i persones amb antecedents familiars–, un senzill test de visió per identificar símptomes dels problemes
oculars més comuns, testimonis reals de pacients i un canal de notícies en constant actualització.
Amb la seva nova plataforma, l'IMO es consolida com una font d'informació oftalmològica extensa i fiable,
una funció important atès que cada vegada més pacients – 8 de cada 10, segons dades de l'Institut per al
Desenvolupament i la Integració de la Sanitat (IDIS) – recorren a Internet per informar-se sobre els seus mals
després de passar per consulta. En aquest sentit, les xarxes socials de l'Institut, especialment Facebook –on
té més de 38.000 seguidors– i Twitter –amb prop de 8.000–, compleixen un paper essencial de divulgació, a
més de ser canals de comunicació a través dels quals resoldre dubtes, conèixer les opinions dels usuaris i
crear comunitat.
El web també incorpora informació d'utilitat pràctica, d'especial interès abans d’una visita, com el perfil
professional dels oftalmòlegs experts de cada departament mèdic i dels professionals que treballen al seu
costat per garantir una atenció integral (anestesistes, optometristes, equips d'infermeria quirúrgica i
fotografia oftalmològica i proves diagnòstiques). També detalla les instal·lacions i serveis que l'IMO posa a
disposició dels seus pacients, com ara una àrea quirúrgica referent a Europa, el laboratori de biologia
molecular per a la realització d'estudis genètics o les urgències amb atenció especialitzada les 24 h del dia.
L'usuari també pot trobar informació sobre les mútues amb les quals s'ofereixen concerts o sobre les
opcions de finançament.
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Una plataforma per als professionals
Però l'usuari del carrer i el pacient (sigui actual o potencial) no són l'únic perfil al qual es dirigeix l'Institut
amb el seu nou web, sinó que també té en compte un públic molt important en la seva activitat: el
professional. Així, IMO Pro és l'espai online per oferir contingut especialitzat a professionals de l'àmbit de
l'oftalmologia i la medicina en general, a més de l'optometria i la recerca. Els recursos, als quals només
poden accedir els usuaris registrats en aquesta comunitat, inclouen les ponències realitzades al centre per
alguns dels oftalmòlegs més prestigiosos del món, així com explicacions de les cirurgies més practicades i la
retransmissió de tècniques quirúrgiques capdavanteres, realitzades, de vegades de manera pionera, per
l'equip mèdic de IMO.
Com altres activitats lligades a la docència, la recerca, la prevenció i l’acció social, IMO Pro s'inscriu en el site
de la Fundació IMO. Accessible des de la pàgina de l'Institut (encara que també té adreça pròpia), aquest
nou espai espera servir d'altaveu per difondre la tasca de la Fundació i explicar amb detall els projectes de
recerca clínica i genètica en curs, així com l'activitat generada a través del Programa de salut ocular en la
infància desfavorida, amb una desena anual de campanyes a escoles de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Madrid. Finalment, aquest espai també recull els diferents programes docents de què disposa l'IMO com a
centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, a més d'altres activitats de divulgació per a població
de risc, congressos mèdics, etc.
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