Centre de Documentació en Salut Pública de la Diputació de Barcelona
L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona va
signar de 2004 a 2011 un conveni amb la Fundació Josep Laporte
per crear un centre digital d'informació especialitzada en matèria de
salut pública. El Centre permetia accedir a un total de 307
administracions locals de la província de Barcelona accedir a tot
tipus d'informació especialitzada en matèria de salut pública a
través de la web de la Diputació. Amb aquesta eina es poden
consultar més de 350 revistes electròniques des de l’hemeroteca, es
disposava d’un servei d’obtenció de documents, un servei
d’autoalertes bibliogràfiques amb actualitzacions temàtiques i un
recull d'eines per als tècnics que treballen en aquest camp
Missió
•
•
•

Proporcionar i oferir la informació i la formació necessària per a promoure entre els
professionals de la salut i els usuaris de la sanitat un procés de presa de decisions racional i de
qualitat basat en el coneixement
Promoure el coneixement en ciències de la salut i de la vida.
Respondre i atendre les necessitats actuals i futures d’informació i coneixement mitjançant
estratègies de documentació específiques que incorporen les noves tecnologies de la informació
i la comunicació
Estrutura
Es proporciona accés a un conjunt de publicacions i
bases de dades mitjançant l’entorn web en base a
dos elements fonamentals:
1. Biblioteca digital:
•
•
•
•

Hemeroteca:
col·lecció
de
revistes
especialitzades en gestió sanitaria i salut
pública (aproximadament 350 títols)
Bases de dades bibliogràfiques
Selecció de revistes i recursos d’informació
sobre salut pública: legislació, organismes
oficials,..
Quadern
de
pràctica
professional:
metodologies, eines i instruments de treball

2. Serveis personalitzats d’informació i documentació:
•
•
•
•

Servei d’autoalertes per a consultar les noves referències sobre els temes d’interés, com el servei
de notificació per email.
Servei d’obtenció de documents
Atenció a l’usuari
Informes estadístics d’ús del servei

