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FAROS Sant Joan de Déu és la plataforma digital de promoció de
la salut i el benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu
(HSJD) de Barcelona. Ens dirigim principalment a mares i pares
que tenen interès en rebre informació de qualitat sobre la
salut dels seus fills. Tanmateix, FAROS es dirigeix a altres
cuidadors i professionals, especialment en el camp de la salut
i l’educació.
La nostra missió és donar informació i oferir tot el nostre
coneixement per fomentar valors i hàbits saludables. Sempre
comptem amb la col·laboració i revisió dels professionals de
l’hospital i, per tant, garantim la màxima qualitat dels
continguts que publiquem.
En concret, els objectius de FAROS són:
Generar un marc de difusió del coneixement sobre els
temes de més actualitat en l’àmbit de la salut infantil
i de l’adolescència.
Esdevenir actor principal a diferents nivells (polític,
social, cultural) en la millora de la salut de la
infància i l’adolescència, mitjançant l’elaboració de
recomanacions, propostes i materials de difusió adequats

a diferents públics.
Contribuir, amb la seva acció de divulgació, a millorar
el benestar dels nens, dels adolescents i de les seves
famílies.
Oferir FAROS com una eina de suport per a pares i altres
professionals.
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Infermera Virtual
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Infermera virtual
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La Infermera virtual (Iv) és un actiu per a la salut, un
recurs que potencia la capacitat de les persones, les
comunitats i la poblacions per mantenir la salut i el

benestar. Com a portal de promoció i educació per a la salut
vol ser un espai virtual de coneixement i interrelació amb
l’usuari alhora que un instrument de treball per a les
infermeres i a disposició de tots els professionals del sector
salut, educatiu i social.
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
treballa des del 2005 en la seva concepció i desenvolupament.
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