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Baròmetre d'opinió  
Els Associats Col.laboradors i la Innovació Transformacional  
 
Empresa:  DIGIMEVO    Persona de referència: Xavier Lleixà Rillo 
 
Àmbit sectorial:  Startup Healthcare 
 
Tipus d’innovació segons aportació de valor: 
 

 

Experiència COVID-19: 

 Experiència d’innovació: descripció + on s’ha aplicat + anàlisi preliminar de resultats + valor 
de replicabilitat i permanència de futur 

 Acció de compromís social 
 

 
Limitacions pera la innovació transformacional: 
 

 

 
Innovació sobre eines de prevenció de la covid-19 en la lluita contra les fake news.  

Hem posat a disposició del públic la major llibreria de vídeos de coronavirus validats (més de 
600 actualment) per institucions de referència i experts mèdics perquè tothom pugui trobar 
la informació que necessita sobre la Covid-19. Donada la gravetat de la pandèmia, l’hem feta 
gratuïta per a tothom que la vulgui. 
 
L’usuari sols ha d’entrar a la web www.digimevo.com/coronavirus i ja hi podrà tenir accés; a 
més, gràcies al nostre disseny basat en l’experiència d’usuari de Netflix, serà molt fàcil poder 
navegar a través de la biblioteca i trobar la informació que es necessita en cada moment.. 
 
En quant als professional sanitaris té a la seva disposició una secció privada per poder : 
 

 Accedir a contingut exclusiu per professionals sanitaris de cada àrea. 

 Prescriure vídeos específics per als teus pacients.  

 Personalitzar la teva experiència d'ús mitjancant vídeos relacionats amb les teves 
preferències, llistes pròpies, etc.. 

 
Competències digitals per accedir a la tecnologia 
Necessitat d’un dispositiu tipus smartphone/tablet/ordinador per poder accedir a la 
informació 
Canvi el el model assistencial amb un major empoderament del pacient 

mailto:Xavier.lleixa@digimevo.com
http://www.digimevo.com/coronavirus
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Oportunitats per a la innovació transformacional: 

 
Propostes d’acció sistèmica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barcelona, juny 2020 

 
Automatització de la informació al pacient  
Consistència amb els missatges informatius al pacient  
Seguiment correcte de la informació al pacient 

 
 
Implementació en diferents centres assistencials 
Expansió dels punts d’informació a centres assistencials  


