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Înainte, internetul presupunea cuno¿tin¡e de bazå
ale navigårii pe web ¿i propria adreså de email, care
de altfel era perceputå ca un status. Aståzi, înså, acest
lucru nu mai este suficient, astfel încât ritmul rapid al
schimbårii impune så ave¡i cel pu¡in un website, iar
medicii care nu dovedesc proactivitate, vor fi låsa¡i
în urmå. Existå diverse variante de construire a pre-
zen¡ei online: de la a de¡ine un domeniu.ro, pânå la a
fi activ pe Twitter, Facebook, forumuri ¿i bloguri.

Un studiu al Manhattan Research efectuat în SUA
pe un e¿antion de 9.000 de adul¡i a aråtat cå în ulti-
mul an, 5 dintre reponden¡i au trimis ¿i primit cel
pu¡in un email doctorului ¿i 49% sunt interesa¡i pe
viitor så procedeze în aceastå manierå. Un alt sondaj
efectuat de Deloitte Center for Health Solutions a
aråtat cå 55% dintre pacien¡i vor så aibå posibilitatea
de a comunica cu medicul lor prin email. Într-un
studiu viitor, aceea¿i companie va chestiona publicul
cu privire la prezen¡a pe Facebook ¿i Twitter a doc-
torilor personali. În România, putem observa în
Google trends, instrument de måsurare a volumului
de cåutåri pe un anumit cuvânt sau expresie, o cre¿-
tere a termenilor lega¡i de medicinå ¿i cadre medicale.

De ce un website? În primul rând, site-ul permite
oferirea de servicii cu valoare adåugatå pentru pacien¡i,
prin furnizarea de detalii cu privire la programul clinicii
¿i date de contact. De asemenea, permite adresarea de
întrebåri de rutinå ale pacientului prin e-mail. Pacien¡ii
bine ancora¡i în realitå¡ile ¿i tendin¡ele acestui ultim
deceniu sunt caracteriza¡i de aviditatea cu care cautå
informa¡ii despre boala lor, o mare parte, în special
segmentul tânår al popula¡iei, cåutând pe internet. Cu
toate acestea, cei mai mul¡i pacien¡i preferå aflarea
detaliilor de la medic ¿i de pe site-ul acestuia, întrucât
se bucurå de o mai mare credibilitate.

În mediul interna¡ional, s-a constatat cre¿terea nu-
mårului de pacien¡i care vin cu documente impri-
mate luate de pe internet, din surse obscure ¿i irele-
vante. Intruziunea Google în rela¡ia pacient-medic-
farmacist se concretizeazå ¿i prin faptul cå informa¡ia
nu e clasificatå valoric, ¿i atunci, majoritatea cåu-
tårilor afi¿eazå site-ul cel mai solicitat, lucru care
nu presupune cå este ¿i cel mai valoros din punct
de vedere medical sau ¿tiin¡ific. Prin adåugarea de
informa¡ie veridicå pe site-urile clinicilor ¿i medi-
cilor, pacien¡ii sunt scuti¡i de frustrarea propriilor
cåutåri, consumatoare de timp ¿i energie ¿i de ase-
menea evitå så-¿i punå singuri diagnosticul. Adåu-
garea unor surse pe site-urile oficiale ale clinicilor
consituie un aport informa¡ional credibil ¿i de ase-
menea le întåre¿te autorilor puterea de expert.

În plus, un medic la sfâr¿itul consultårii îi poate
recomanda mai multe informa¡ii prin vizita site-ului,
încurajând de asemenea atragerea unor noi pacien¡i
prin recomandåri ulterioare. De asemenea, site-ul
este o formå excelentå de educa¡ie medicalå con-
tinuå, deorece prin men¡inerea unui flux actual de
informa¡ii, autorul medic sau farmacist este la curent
cu noutå¡ile din mediul interna¡ional. Promovarea
online, de obicei înseamnå înregistrarea site-ului în
toate motoarele de cåutare relevante, astfel încât
oamenii så poatå gåsi medicul sau farmacistul ime-
diat. Promovarea offline se poate realiza simplu, prin
includerea website-ului pe cartea de vizitå.

Un alt aspect ce trebuie luat în considera¡ie este
ca prima paginå a cåutårilor pe Google dupå oricare
tip de doctor o reprezintå forumurile, în primul rând
pentru cå se bazeazå pe recomandårile personale,
våzute ca fiind obiective ¿i neîntinate de reclamå ¿i,
în al doilea rând, pentru cå se bucurå de o foarte
mare popularitate în cadrul tuturor categoriilor de
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vârstå: forum.romedic.ro, forum.doctorbun.ro,
forum.softpedia. com. De exemplu în cadrul do-
meniului medicinå din forum.softpedia.com existå
aproape 2.000 de mesaje cu peste 30.000 de rås-
punsuri. Mai mult, aceste råspunsuri vor apårea în
momentul în care un pacient cautå rezultate despre
un medic, în cazul în care acesta nu ¿i-a asigurat
prezen¡a online.

În concluzie, internetul este un mijloc foarte valoros
de educare a pacien¡ilor, precum ¿i un mod important
prin care medicii sunt selecta¡i. Viitorul îngrijirii medicale
stå în e-sånåtate, farmacii online, fi¿e medicale
disponibile acaså, urmând ca o cåutare pe Google a
numelui doctorului så devinå nu numai apanajul celor
care vor så se informeze din mai multe surse, ci o rutinå.


