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RESUM 
En el nostre estudi hem analitzat, de quina manera els millors hospitals dels EEUU 
(segons el ranking d’honor publicat a 2010-2011 per U.S. News), fan servir els mitjans 
de comunicació social per promocionar un tipus de vida saludable, en concret, una 
dieta saludable. Els mitjans més utilitzats són la pàgina web, YouTube, Facebook, 
Twiter i els blogs, i la promoció de la salut es dur a terme aportant informació sobre 
dietes saludables, consells nutricionals en casos generals i també en malalties o 
embaràs. Hem vist quins factors poden incidir en aquestos usos, com els recursos 
disponibles i la mida del hospital, i el potencial del seu desenvolupament en un futur 
pròxim, de cara a millorar la qualitat de vida de la població nord-americana. 
 
ABSTRACT 
In our study we analyze, how best hospitals in the U.S. (as of honor ranking published 
by U.S. News from 2010 to 2011) used the media to promote a healthy way of life, 
namely a healthy diet. The media are the most used website, YouTube, Facebook, Twit 
and blogs, and health promotion are conducted providing information about healthy 
diets, nutritional advice in general cases and also diseases or pregnancy. We have 
seen what factors may influence these uses, the resources available and the size of 
the hospital, and the potential of development in the near future, in order to improve the 
quality of life of the American population. 

 
INTRODUCCIÓ 
 
La promoció de la salut consisteix en proporcionar a la gent els mitjans necessaris per 
millorar la salut i exercir un major control sobre la mateixa (Carta d’Otawa, 1986)(10). 
A l’article 2 de la Llei de Salut Pública de Catalunya(3), es defineix la Promoció de la 
salut com “el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut 
individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les 
intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries”. 

L’ús de les xarxes socials en la promoció de la salut, és relativament nou, i resulta 
d’especial interès observar de quina manera els hospitals utilitzen aquestes noves 
eines per fomentar un estil de vida saludable, i més en concret, una dieta saludable. 
En l’àmbit sanitari, els mitjans de comunicació social, són utilitzats per informar sobre 
els últims avenços, proporcionar vies de comunicació amb experts i consultes online, 
posar en contacte pacients amb la mateixa dolença per afavorir l’intercanvi 
d’informació entre ells i la formació de comunitats, la creació de grups d’ajuda o de 
suport a malalts i familiars de malalts, comparar símptomes, factors desencadenants, 
tractaments disponibles, obtenir idees per comentar amb el metge o contactar amb 
professionals de salut i amb investigadors. 
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En el cas que ens ocupa, resulta d’especial interès, considerar que un terç de la 
població americana adulta és obesa, i un altre terç té sobrepès, i per tant tenim que 
l’índex d’obesitat és un dels més alts del món, duplicant-se en els últims 25 anys(10). 
Això implica que la promoció de la salut als hospitals nord-americans, i en concret de 
la dieta saludable, pot constituir una eina molt valuosa per arribar a la població i 
difondre consells i informació d’interès per promoure un estil de vida més saludable a 
la població nord-americana. 
 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL ALS HOSPITALS NORD-AMERICANS 

Existeixen pocs estudis que facin referència als mitjans de comunicació social en la 
promoció de la salut. Un d’ells seria el de Ed Bennett (2), en el qual els publiquen les 
dades dels usos que fan els hospitals Americans dels Social Media. L’última 
actualització disponible, està basada en 557 centres de salut, 254 canals de YouTube, 
336 pàgines de Facebook, 430 comptes de Twiter i 70 blogs.  
A partir dels resultats obtinguts, s’ha comprovat que l’adopció dels Social Media o 
mitjans de comunicació social és desigual, i s’ha trobat una relació directament 
proporcional, entre el nombre de llits i l’ús dels Social Media.  
 
D’altres estudis(6), fan un repàs de l’impacta i el potencial dels mitjans de comunicació 
social en la salut pública. Els nous mitjans de comunicació (inclosos Internet, jocs 
d’ordinador, telèfons mòbils o televisió digital), es consideren eines valuoses per la 
promoció de la salut. Es considera que aquests medis, en augmentar la interacció i la 
participació, poden contribuir en la sensibilització, la difusió, i en últim cas, el canvi de 
comportament en relació amb la salut pública.  
També trobem que la majoria de campanyes relacionades amb la promoció de la salut 
que s’han fet per mitjà dels mitjans de comunicació social, han estat per mitjà d’una 
pàgina web, un perfil en diverses xarxes socials, vídeos publicats en espais per 
compatir vídeos, i blogs. A més, algunes campanyes també han fet ús de missatge de 
text i jocs interactius(6). 
 
En el nostre estudi cercarem l’ús que els millors hospitals nord-americans fan de 
Facebook, Twiter, YouTube, blogs, i pàgines web, per promocionar un estil de vida 
saludable, en concret una alimentació sana. 
 
MATERIALS I MÈTODES 
 
El nostre estudi dels usos de les xarxes socials en la promoció de la salut, està basat 
en els 14 millors hospitals nord-americans, segons el quadre d’honor de 2010-2011 
publicat per U.S. News(1). Dels gairebé 5000 hospitals que es tenen en compte en 
aquest ranking, només 152 han rebut puntuacions en alguna de les 16 especialitzats 
destacades, i només 14 puntuen en almenys 6 de les 16 especialitats. Aquesta 
distinció s’atorga als hospitals, per la seva capacitat d’assumir i afrontar els reptes més 
difícils, en aquells pacients amb múltiples riscos i en situacions més delicades.  
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Aquests hospitals són: Johns Hopkins Hospital (Baltimore), Mayo Clinic 
(Rochester,Minnesota), Massachusetts General Hospital (Boston), Cleveland Clinic, 
Ronald Reagann UCLA Medical Center (Los Angeles), New York-Prebyterian 
University Hospital of Columbia and Cornell, University of California (San Francisco 
Medical Center), Barnes-Jewish Hospital/Washington University (St. Louis), Hospital of 
the University of Pennsylvania (Philadelphia), Duke University Medical Center 
(Durham, N.C), Brigham and Women’s Hospital (Boston), University of Washington 
Medical Center (Seattle), UPCM-University of Pittsburgh Medical Center, University of 
Michigan Hospitals and Health Centers. 

El mètode d’anàlisi que hem fet servir en aquest estudi ha estat l’anàlisi de contingut, 
un metodologia de tipus observacional, que consisteix en el tractament d’un conjunt de 
textos, en el nostre cas, la informació cercada per Internet dels hospitals del ranking 
d’honor. Es tracta d’una perspectiva qualitativa, orientada a la interpretació dels 
resultats en funció d’unes categories o bases de cerca preestablertes, com són 
l’existència o no d’activitats per promocionar la salut, i en concret, una dieta saludable, 
per part dels hospitals de la mostra, en uns mitjans determinats, com són els Social 
Media o mitjans de comunicació social. Per tant, a partir de les observacions dutes a 
terme, realitzarem una categorització dels resultats de la nostra recerca, determinant 
els diferents usos que fan els hospitals nord-americans, dels mitjans de comunicació 
social per a promoure una dieta saludable.  
 
RESULTATS 
 
En la nostra anàlisi, s’han tingut en compte els principals mitjans de comunicació 
social, sent aquests, la pàgina web del propi hospital, YouTube, Facebook, Twiter i els 
blogs. Tot i ser els principals Social Media, no tots els hospitals de la mostra analitzada 
fan servir tots aquests mitjans. Veiem la següent taula (taula 1): 
 

Hospitals/Social Media Web YouTube Facebook Twiter Blog 
Barnes-Jewish 
Hospital/Washington University 

SI SI SI SI SI 

Brigham and Women’s Hospital SI SI SI SI NO 
Cleveland Clinic SI SI SI SI NO 
Duke University Medical Center SI SI SI SI NO 
Hospital of the University of 
Pennsylvania 

SI SI SI SI SI 

Johns Hopkins Hospital SI SI SI SI SI 
Massachusetts General Hospital SI SI SI SI NO 

Mayo Clinic, Rochester, MN SI SI SI SI SI 
New York-Presbyterian Univ. Hosp. 
of Columbia and Cornell 

SI SI NO SI NO 

Ronald Reagan UCLA Medical 
Center 

SI SI SI SI NO 

University of California, San 
Francisco Medical Center 

SI NO SI SI NO 
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University of Michigan Hospitals 
and Health Centers 

SI SI SI SI NO 

University of Pittsburgh Medical 
Center – UMPC 

SI NO SI SI NO 

University of Washington Medical 
Center 

SI NO NO SI NO 

Percentatge d’utilització 100% 85,71% 85,71% 100% 28,57
% 

 
A banda d’aquests mitjans de comunicació social, també s’utilitzen serveis com el 
Podcasting, missatges RSS, E-news, Flickr, consultes online, subscripcions a revistes 
o fins i tot espais radiofònics i televisius amb informació de l’hospital (en el cas de la 
Clínica Mayo). Tot i amb això, els resultats indiquen que els usos que es fan d’aquests 
mitjans no són per la promoció de la salut, i que per aquesta finalitat, els més utilitzats 
són la pàgina web de l’hospital, YouTube, Facebok i Twiter. 
 
A la següent taula podem veure l’ús d’aquests mitjans específicament per la promoció 
d’una alimentació saludable (taula 2): 

Hospitals/Social Media Web YouTube Facebook Twiter Blog 
Barnes-Jewish 
Hospital/Washington University 

SI NO NO NO SI 

Brigham and Women’s Hospital SI NO SI SI NO 
Cleveland Clinic SI NO SI NO NO 
Duke University Medical Center SI SI SI SI NO 
Hospital of the University of 
Pennsylvania 

SI NO NO NO NO 

Johns Hopkins Hospital SI SI NO NO NO 
Massachusetts General Hospital SI NO NO NO NO 
Mayo Clinic, Rochester, MN SI SI SI SI SI 
New York-Presbyterian Univ. Hosp. 
of Columbia and Cornell 

SI NO NO NO NO 

Ronald Reagan UCLA Medical 
Center 

SI NO NO NO NO 

University of California, San 
Francisco Medical Center 

SI NO NO NO NO 

University of Michigan Hospitals 
and Health Centers 

SI SI NO NO NO 

University of Pittsburgh Medical 
Center – UMPC 

SI NO NO NO NO 

University of Washington Medical 
Center 

SI NO NO NO NO 

Percentatge d’utilització   100% 28,57% 21,43% 21,43% 14,28
% 

 
Hem vist com, els principals mitjans de comunicació social que fan servir els hospitals 
americans del ranking d’honor, són la web, YouTube, Facebook, Twiter i els Blog.  
Ara veurem amb deteniment, l’ús que es fa de cada un d’aquests mitjans en la 
promoció de l’alimentació saludables. 
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Web 
 
Com hem pogut veure a la taula 1, l’ús de la pàgina web és del 100% en els 14 
hospitals de la nostra mostra, mentre que el seu ús en la promoció de la salut és del 
85,71% (taula 2). Tot i que no tots els hospitals utilitzen aquest mitjà per la promoció 
de la salut, i en concret, d’una dieta saludable, resulta el percentatge més elevat dels 
mitjans de comunicació social analitzats. 
Si cerquen en les diferents pàgines web dels hospitals, trobem informació relacionada 
amb l’especialitat de nutrició o malalties gastrointestinals, serveis de nutrició i enllaços 
diversos i d’altres informacions relacionades amb la dieta saludable. 
 
El Barnes-Jewish Hospital/Washington University (http://www.barnesjewish.org/), 
disposa d’un servei de nutrició dins la seva especialitat de malalties digestives. Dins 
d’aquesta especialitat trobem un enllaç de control de pes (Weight Management), des 
del qual es detallen diversos aspectes relacionats amb el sobrepès i el risc de 
malalties associades. Alguns punts que es tracten són la modificació de la conducta 
per ajudar a crear hàbits d’alimentació saludable, canvis en l’estil de vida a llarg 
termini, educació sobre la compra d’aliments saludables i contingut nutricional dels 
aliments, habilitats per baixar de pes i adopció d’hàbits saludables de vida. 
La pàgina web també disposa d’un apartat de Biblioteca (Health Library), amb enllaços 
a informació detallada sobre nutrició, on es pot buscar el valor nutricional dels diferents 
aliments, o informació sobre Vitamines, suplements alimentaris i receptes saludables. 
Altres apartats que podem trobar són les eines interactives per calcular el consum de 
calories en funció d’una activitat física concreta, i un apartat sobre vida saludable 
(Health Living), amb informació detallada sobre nutrició i control de pes. 

Al Brigham and Women’s Hospital (http://www.brighamandwomens.org/), trobem 
informació sobre nutrició a l’apartat “departaments i serveis”, on trobem un enllaç que 
proporciona un servei d’atenció nutricional, tant per pacients i familiars (amb informació 
i educació nutricional, i sessions per modificar la dieta), com per persones externes 
(assessorament nutricional en casos de malalties, per perdre pes, etc).  
A l’apartat Diseases and Condicions, trobem Nutrition index, amb consells nutricionals 
per edats, i Digestive Disorders, amb informació sobre trastorns digestius. 
Per últim, destacar un apartat de Health information, amb informació sobre nutrició, 
llibreria de salut i receptes saludables. 
 
En la web del Cleveland Clinic (http://my.clevelandclinic.org/default.aspx), a l’apartat 
Online Services, trobem el consultori de nutrició, on es poden obtenir programes 
personalitzats sobre nutrició per especialistes en dietètica.  
D’altra banda, a l’apartat Health Information, a l’enllaç Healthy Living, trobem 
informació detallada sobre nutrició i vida saludable, on es pot accedir a diferents 
espais de “cos saludable”, “ment saludable” i “emocions saludables”, subscriure’s a les 
últimes novetats relacionades amb l’estil de vida saludable, o descarregar la revista Be 
well sobre el benestar. També es proporciona un enllaç a un test sobre estils 
d’alimentació (What’s your eating style?) i consells sobre com millorar-la.  

http://www.barnesjewish.org/
http://www.brighamandwomens.org/
http://my.clevelandclinic.org/default.aspx
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Un altre apartat que podem trobar a Health Information és Eat Right, amb enllaços 
sobre nutrició, colesterol, i consells sobre com l’alimentació determina com ens sentim. 
També es faciliten consells sobre nutrició a l’apartat Disease Prevention & Early 
Detection  Heart and vascular heart prevention, on trobem informació sobre control 
del pes, el colesterol i estratègies de nutrició. Aquesta informació inclou consultes a un 
dietista, reducció del risc de malalties vasculars, receptes, programes de prevenció 
nutricional i de rehabilitació en cas de malalties cardiovasculars, dieta mediterrània, 
nutrició i estil de vida, notícies sobre nutrició, etc. 
Finalment trobem un espai d’Instituts i serveis, on podem accedir, des de l’enllaç  
“malalties digestives”, al Center for Human Nutrition. Aquesta secció de nutrició, facilita 
teràpies i suport nutricional, amb informació i contactes amb dietistes, anàlisi de 
nutrients, eines per calcular el BMI (Índex de massa corporal), i materials educatius 
com un software per descarregar, amb consells sobre com reduir el colesterol, una 
taula de pes corporal, consells sobre com dinar fora de casa, opcions per perdre pes i 
consells pediàtrics sobre nutrició.  
Des de Instituts i Serveis també s’accedeix a l’Institut de Wellness, on destaca el seu 
programa Lifestyle 180, que pretén donar assessorament en casos de malalties 
cròniques per canviar l’estil de vida i millorar el benestar. També es disposa del 
programa 360-5.com, que proporciona informació sobre estils de vida saludable, tant 
per la ment com pel cos.  
 
A la web del Duke University Medical Center (http://www.dukehealth.org/), a la secció 
de News, fent una cerca del terme “nutrició”, es troben fins a 25 notícies relacionades 
amb l’alimentació i determinats trastorns, o l’article Eating healthy on the road, amb 
consells sobre con seguir una alimentació saludable quan se surt de vacances. 
La secció Spotlight també disposa d’informació relacionada amb la nutrició i presenta 
una sèrie de programes relacionats amb la dieta, l’exercici físic i la pèrdua de pes, 
proposats pel Duke Diet & Fitness Center Programs.  
A l’apartat Services de l’hospital, trobem un enllaç de Nutrition Disorders, que fa 
referència als estils de vida dels nens i els desordres nutricionals, amb informació 
sobre nutrició infantil, promoció d’hàbits d’alimentació saludable, obesitat infantil i 
programes de vida saludable pels nens.  
A la Health Library, a la secció Diet and Fitness Center, trobem un apartat amb 
receptes i les preguntes més freqüents relacionades amb la dieta; articles relacionats 
amb la salut, com la prevenció de la diabetis i el control del pes, i un enllaç amb webs 
relacionades amb la nutrició (publicat a l’agost del 2010), amb molta informació 
valuosa sobre la dieta, l’alimentació saludable, associacions de dietistes americans, 
receptes, informació sobre els aliments i les calories; desordres alimentaris i les seves 
complicacions, o notícies relacionades amb la nutrició.   
 
A l’Hospital of the University of Pennsylvania (http://www.pennmedicine.org/), no 
trobem cap secció de serveis relacionada amb la nutrició, tot i que s’acaba de publicar 
un programa d’educació per pacients diabètics relacionat amb l’alimentació.  

http://www.dukehealth.org/
http://www.pennmedicine.org/
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La única informació que trobem relacionada amb la promoció de la dieta, és a l’apartat 
Patient Care  Health Information Library  Care Guides  Exercise  Nutrition and 
weight loss, on tenim un apartat de Nutrition i un altre de Weight loss.  
Al Johns Hopkins Hospital (http://www.hopkinsmedicine.org/) trobem un servei de 
consultes relacionades amb la nutrició, que ofereix consell sobre com menjar 
diàriament i la importància de la dieta en la salut. 
 
A la web del Massachusetts General Hospital (http://massgeneral.org/), podem 
accedir des de Centers and Services  Patient and family support services, a una 
secció de Nutrició, que facilita informació sobre com menjar bé fora de casa, planificar 
menjars saludables, alimentació saludable pel cor o quan existeixen requisits 
nutricionals. Aquest servei s’ofereix per pacients ambulatoris i hospitalitzats, per mitjà 
del contacte que s’indica en aquest link. També trobem a la secció Digestive 
Healthcare Services, el Weight Center, per la pèrdua de pes i la relació del sobrepès 
amb les malalties. 
 
A la pàgina web de la Mayo Clinic (http://www.mayoclinic.org/), a l’apartat Health 
Information, trobem un enllaç d’estils de vida saludable (Healthy Living), on es tracten 
diferents aspectes, entre ells el de nutrició i estils de vida saludable (Nutrition and 
healthy living) i la pèrdua de pes. En aquesta secció tenim diferents apartats: Nutrició 
bàsica, dietes saludables, cuina saludable, menús saludables i estratègies de compra i 
suplements nutricionals. A cada un d’aquests apartats podem accedir a nombrosos 
enllaços relacionats amb la dieta i l’alimentació saludable. 
També disposa d’un departament de metabolisme i nutrició, on es tracten aspectes 
relacionats amb els desordres alimentaris, així com una publicació sobre dieta 
mediterrània i Alzheimer. 
 
Pel que fa al Newyork Presbiterian University of Columbia and Cornell 
(http://nyp.org/), trobem una secció d’obesitat i pèrdua de pes a Digestive Diseases, 
mentre que a Clinical Services  Medical Services  Preventive Medicine and 
Nutrition, trobem diferents serveis relacionats amb la medicina preventiva i la nutrició, 
com el manteniment del pes, consell nutricional, composició del cos i anàlisi de 
nutrients i preparació dels àpats. Des d’aquest enllaç, es pot accedir també a una 
utilitat sobre el càlcul de calories i manteniment del pes. 
Des de Clinical Services, també podem accedir a Ambulatory Care Services  
Ambulatory Care Network-Nutrition Services, amb serveis personalitzats de dietètica i 
nutrició en malalties o casos especials d’intoleràncies, pèrdua de pes, o simplement 
control de la dieta segons els objectius de cadascun. D’altra banda, a la Health Library, 
trobem nombrosa informació relacionada amb la medicina preventiva i la nutrició. 
 
A la pàgina web del Ronald Reagan  UCLA Medical Center 
(http://www.uclahealth.org/), trobem el Center for Human Nutricion, que treballa en el 
programa de la obesitat com a factor de risc per malalties com la pre-diabetis, diabetis, 
colesterol i lípids en sang elevats, malalties cardiovasculars, mamàries, de pròstata, 
supervivents de càncer de colon, asma, desordre de la son i malalties autoimmunes. 

http://www.hopkinsmedicine.org/
http://massgeneral.org/
http://www.mayoclinic.org/
http://nyp.org/
http://www.uclahealth.org/
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També trobem dues publicacions (How can I make sure my child is eating right?, How 
nutrition and exercise can increase productivity and lower health care costs) 
relacionades amb la nutrició. La primera amb consells sobre l’alimentació infantil pels 
pares, i la segona tracta sobre com el fet de menjar bé i fer exercici físic, augmenta la 
productivitat a la feina. D’altres publicacions que podem trobar, tracten aspectes com 
la dieta i les malalties, l’alimentació o el control del pes durant i abans de l’embaràs, el 
sobrepès infantil o el manteniment del pes en general. 
La University of California, San Francisco Medical Center 
(http://www.ucsfhealth.org/), disposa d’un servei de consell nutricional (Nutrition 
Counseling) per ajudar a tractar i a prevenir les malalties. També disposa d’un servei 
d’educació per informar com ha de ser l’alimentació en funció de l’activitat física que es 
porta a terme. Al mateix espai d’educació, es proporciona un enllaç amb els 10 
aliments més recomanables per un estil de vida saludable, eines per calcular l’índex de 
massa corporal, idees per modificar el comportament a l’hora de perdre pes, guies per 
perdre pes, informació sobre menjar ràpid saludable, etc. 
 
La University of Michigan Hospital and Health Centers 
(http://www.med.umich.edu/), fent una recerca a Health topics A-Z per Nutrition, trobem 
enllaços sobre el sobrepès i els riscos de patir malalties, eines per calcular la massa 
corporal dels fills, i enllaços específics sobre Healthy eating, amb informació sobre 
com menjar saludable, canvi d’hàbits alimentaris, com triar aliments saludables quan 
es surt a dinar fora de casa, menjar saludable per nens, etc.  
 
La University of Pittsburg Medical Center – UPMC 
(http://www.upmc.com/Pages/default.aspx), disposa d’un servei de nutrició, amb 
consells i informació sobre dieta i nutrició, teràpia mèdica nutricional, i notícies sobre 
nutrició i contactes amb dietistes. Des d’aquest mateix enllaç es pot accedir a 
informació ràpida sobre nutrició, entre d’altres a l’espai Nutrition and health 
information, on es pot trobar molta informació d’interès, com receptes, dietes especials 
durant l’embaràs i en malalties, informació sobre aliments, vitamines i suplements, 
dietes saludables pel cor, pèrdua de pes, menjars saludables per ocasions especials, 
etc. 

La University of Washington Medical Center 
(http://uwmedicine.washington.edu/Pages/default.aspx) també disposa d’un servei de 
nutrició, que promou el benestar per mitjà de l’educació nutricional i la promoció d’una 
alimentació saludable.  
 
YouTube 
 
Pel que fa a la disponibilitat i l’intercanvi de vídeos relacionats amb la promoció d’una 
dieta saludable, trobem que només 4 dels 14 hospitals disposen d’algun enllaç. 

En el cas de la Duke University Medical Center, trobem el vídeo Duke Diet and 
Fitness center: Howard Eisenseon, MD., en el qual el Dr. Eisenseon parla d’aquest 
centre i de la promoció d’un estil de vida saludable, que inclou la dieta i l’exercici físic. 

http://www.uclahealth.org/body.cfm?id=502&action=detail&ref=162
http://www.uclahealth.org/body.cfm?id=502&action=detail&ref=134
http://www.uclahealth.org/body.cfm?id=502&action=detail&ref=134
http://www.ucsfhealth.org/
http://www.med.umich.edu/
http://www.upmc.com/Pages/default.aspx
http://uwmedicine.washington.edu/Pages/default.aspx
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També trobem el vídeo Duke Weight Loss Surgery: Nutritional Evaluation and 
Ongoing, on es parla de la importància de l’assessorament nutricional en pacients 
intervinguts quirúrgicament per perdre pes, amb consells sobre alimentació saludable. 

El Johns Hopkins Hospital disposa d’un vídeo relacionat amb l’alimentació saludable, 
que porta per títol Food as Medicine with Lynda McIntyre, que explica com la nutrició 
ens pot ajudar a sentir-nos millor i a prevenir determinades malalties.  
 
A la Mayo Clinic trobem 15 vídeos relacionats amb nutrició, entre ells el Mayo Clinic 
Diet que tracta sobre hàbits d’alimentació saludable i d’altres vídeos relacionats amb 
dietes recomanables per la salut. 
 
Al NewYork Prebyterian Univ. Hosp. Of Columbia and Cornell, trobem només dos 
vídeos, un relacionat amb l’alimentació en malalts de càncer, i l’altre un cas clínic de 
sobrepès, però cap sobre promoció de dieta saludable en general. 
 
A la University of Michigan Hospital and Health Centers, trobem diferents vídeos 
relacionats amb nutrició i amb la dieta saludable, entre ells Cheap eats: How to find 
healthy food o 100 Life Saving Health Food Tips, entre d’altres. 
 
Facebook 
 
La xarxa social Facebook es troba en segon lloc en quan a visites als EEUU, amb un 
20.56% de connexions, per darrera de MySpace (67.54%)(10). El temps mitjà de visita 
ha crescut un 23% (19 min 30 seg), per tant podríem afirmar que es tracta d’una de les 
xarxes socials més populars als EEUU.  
 
Al Brigham and Women’s Hospital, hem trobat un post del 8 de setembre on es va 
penjar un link a un article on una nutricionista dóna una sèrie de consells als 
universitaris per tal de menjar de forma saludable i no guanyar pes. 
 
A la Cleveland Clinic, a l’apartat About us es s’anuncia el servei de Salud & Benestar, 
amb un apartat important sobre menjar saludable. Si seguim l’enllaç ens porta a una 
web molt completa sobre benestar i alimentació saludable. 
  
A la pàgina de Facebook de la Duke University Medical Center, hem trobat publicat 
al Mur, el dia 27 d’agost, una informació sobre Recommended Nutrition Web Sites, 
amb un link a un article de la web de l’hospital. 
 
Des de la pàgina de Facebook de la Mayo Clinic, podem accedir a una de les pàgines 
favorites de la clínica, que s’anomena The Mayo Clinic Diet, en la qual s’anuncia un 
llibre per “menjar bé, gaudir de la vida i perdre pes”. 
Des d’aquesta pàgina també es pot accedir a una llibreria de la clínica, on es poden 
comprar altres llibres relacionats amb la dieta saludable. 
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Twiter 
 
Pel que fa a la xara social Twiter, trobem que només 3 hospitals la fan servir per 
promocionar la dieta saludable. 
 
El Brigham and Women’s Hospital, Trobem un twitt del 8 de setembre on es 
menciona i es proporciona un link, a l’article mencionat en l’apartat Facebook.  
A la Duke University Medical Center, trobem entre els darrers twitts,  un relacionat 
amb el tema que ens interessa: Need a nutritional hero? Check out these superfoods. 
A la Mayo Clinic, tenim un enllaç a través de la pàgina de Twiter, que ens porta al 
Center for Social Media, on es parla de la importància dels mitjans de comunicació 
social en la promoció de la salut. 
 
Blog 
 
El Barnes Jewish Hospital / Washington University trobem al seu blog, una 
categoria específica sobre Nutrició, amb entrades sobre hàbits d’alimentació, 
propietats dels aliments, etc.; o sobre Fitness on es parla dels beneficis de l’exercici 
físic en la salut. 
D’altra banda, la Mayo clinic compta amb un blog sobre la dieta, amb nombrosos 
consells i comentaris dels usuaris, articles sobre perdre pes i la dieta i la promoció del 
llibre Mayo Clinic Diet. Podem trobar altres blogs sobre nutrició a través del Center for 
Social Media. 
 
DISCUSSIÓ 

En aquest estudi hem analitzat els 14 millors hospitals nord-americans (segons el 
quadre d’honor de 2010-2011 publicat per U.S. News), alguns d’ells considerats a 
més, entre els millors del món, com el Johns Hopkins, la Clínica Mayo, l’Hospital 
General de Massachusetts o la Clínica Cleveland. Hem pogut veure com aquests 
hospitals promocionen d’alguna manera un estil de vida saludable, ja sigui facilitant 
informació a través de les seves pàgines web o per mitjà de xarxes socials de recent 
desenvolupament, en conjunt, en un àmbit anomenat Mitjans de comunicació social o 
Social Media, que inclou les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Si ens fixem en la distribució geogràfica, la majoria dels hospitals de la nostra mostra, 
es troben situats a la Costa Est, i dos d’ells a Califòrnia. Aquesta distribució coincideix 
amb la distribució de la densitat de la població, que és superior al nord-est dels EEUU i 
a l’estat de Califòrnia, on es troben per exemple les ciutats de San Francisco, Los 
Angeles i San Diego. Caldrà esperar doncs, que siguin alguns dels hospitals més 
grans i amb més capacitat per tractar un gran nombre de pacients. Aquesta dada 
concorda amb la relació entre l’ús que fan els hospitals americans dels Social Media i 
el nombre de llits, ja que els millors hospitals seran els que més recursos dediquen a la 
promoció de la salut. Per tant, caldrà esperar que siguin els que més pacients atenen, 
els que més capacitats tenen per tractar als pacients en les especialitats més 
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destacades, els que són capaços d’assumir més reptes en quan a tractament i casos 
més difícils, en definitiva, els més desenvolupats tecnològicament i mèdicament per fer 
promoció dels seus serveis mèdics i de la vida saludable en general.  
Per això, s’ha de tenir en compte, que tot i suposar un gran avenç i un benefici per la 
població en general, la promoció de la salut per part dels hospitals necessita personal 
capacitat, temps, infraestructura i recursos econòmics per a poder-la implantar.  
 
Hem pogut comprovar també que tot i la utilització de diferents xarxes socials com 
Facebook, Twiter, YouTube o els blogs, entre d’altres sistemes de missatgeria i 
subscripcions a notícies, trobem que només la pàgina web d’aquests hospitals és 
utilitzada de manera general per tots ells en la promoció de la dieta saludable.  
La resta dels mitjans de comunicació socials analitzats són, per ordre d’utilització en la 
promoció de l’alimentació saludable, YouTube, Facebook i Twiter per un igual, i per 
últim els blogs. 
Observem a més, que només la Mayo Clinic utilitzat tots els mitjans, mentre que 7 dels 
14 hospitals, només fan servir la pàgina web per aquest propòsit.  
També veiem que els hospitals que utilitzen Twiter també fan servir Facebook (sovint 
per redireccionar entrades de Twiter a Facebook), i que en contra del que caldria 
esperar donada la seva popularitat, la utilització de You Tube (48%) és superior a 
Facebook (39%) i Twiter. A més, tot i que la xarxa social més utilitzada als EEUU és 
MySpace (67,54% per 20,54% de connexió a Facebook), els hospitals no presenten 
enllaços directes amb aquesta xarxa social, mentre que sí ho fan pels altres canals de 
comunicació. 
Els blogs són els menys utilitzats, amb un 16% d’ús general a la població i només 2 
dels 14 hospitals els utilitzen per la promoció de la salut. 
 
Seguint amb la nostra anàlisi, els espais més habituals a les pàgines web dels 
hospitals, on trobem informació relacionada amb la promoció de la dieta saludable, són 
els serveis nutricionals i l’espai de Healthy Library, on es troben els articles, les 
investigacions més recents o els programes actuals d’intervenció en quan a dieta. Els 
programes més estesos són els de pèrdua o regulació del pes corporal i les dietes 
recomanades en casos específics de malalties, però també trobem informació de caire 
general sobre dieta saludable, consells nutricionals, com menjar fora de casa o fins i 
tot receptes. 
En malalties digestives, també és freqüent trobar informació sobre la dieta, en aquest 
cas, relacionada amb trastorns gastrointestinals o d’intolerància.  
En alguns casos trobem informació sobre la importància de tenir cura de l’alimentació 
dels nens per prevenir el risc de sobrepès que es dóna en la població adulta. 
 
De manera més específica trobem que 3 dels hospitals de la mostra, disposen de 
centres específics per la promoció d’una dieta saludable. Per exemple, la Mayo Clinic 
disposa del Center for Social Media, on s’analitzen els beneficis i les utilitats dels 
diferents canals de comunicació a través de la xarxa; la Cleveland Clinic, disposa del 
Center for Human Nutrition i l’Institut de Wellness; mentre que a la Ronald Reagan 
UCLA Medical Center, trobem el Center for Human Nutricion. 
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Com hem pogut veure, el desenvolupament dels mitjans de comunicació social s’està 
estenent progressivament, tant per l’ús personal com en l’àmbit laboral i també 
sanitari, aprofitant els usos potencials per difondre i compartir informació, crear xarxes 
de suport i col·laboració online, promocionar marques o productes específics, realitzar 
campanyes de promoció, i en definitiva, acostar la informació disponible a l’usuari 
interessat.  
La població nord-americana, amb el seu elevat índex d’obesitat, constitueix un públic 
adient per promocionar l’estil de vida saludable, i en concret una alimentació sana, per 
prevenir malalties i millorar la qualitat de vida en general. Per això, hem pogut veure 
com els millors hospitals americans comencen a fer ús dels Social Media per dur a 
terme aquesta promoció, principalment per mitjà de les seves pàgines web, i 
progressivament per mitjà d’altres canals de comunicació. Tot i ser un camp encara 
per explotar, podem preveure una major expansió d’aquests mitjans i la seva utilització 
entre la població dels EEUU.  
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