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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Sistema d'Informació del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SISDI) és una eina que serveix 

als professionals del Servei de Diagnòstic per la Imatge per fer un registre informàtic de l'activitat 

que es realitza en el seu Servei, des del registre de la sol·licitud a partir de les dades enviades des 

d'altres Sistemes d'Informació, fins a l'elaboració i validació de l'informe definitiu i el lliurament de 

l'activitat realitzada per que es pugui fer la gestió de la Facturació. El SISDI disposa de les següents 

funcionalitats:  

• Gestió de Sol·licituds  

• Gestió de l'Activitat  

• Registre de l'Activitat  

• Gestió de Resultats 

 

 

1.1. COMPONENTS 

 

En una visió genèrica del sistema, existeixen diversos apartats o divisions clarament 

diferenciades pel que fa al seu funcionament, que es detallen a continuació:  

Inici del sistema. Càrrega inicial, connexió amb el servidor de base de dades, lectura de dades 

bàsiques i parametrització del sistema. 

Estructura. Organització i posicionament dels diferents objectes que composen els formularis.  

Caixes de text. Camps del formulari que possibiliten l’entrada i sortida de la informació.  

Caixes de selecció. Camps del formulari que possibiliten la selecció dels valors que estan 

relacionats amb camps d’altres taules.  

Botons d’acció. Objectes del formulari que executen les diferents accions necessàries per al 

manteniment.  

Menús del sistema. Organització de diferents opcions del sistema de forma jeràrquica i 

arborescent de fàcil accés.  

Graelles de selecció. Graelles que permeten visualitzar un grup de dades o files relacionades i 

la selecció d’una d’aquestes.  

Llistats. Reports de sortida d’informació referent al registre.  

Finalització. Quan es tanca l’aplicació es realitza una desconnexió amb el servidor de base de 

dades i s’allibera la memòria utilitzada. 
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1.2. CAMPS CONSULTA, CAMPS MODIFICABLES, CAMPS OBLIGATORIS 

En tota la aplicació es fa servir una codificació de colors pel fons del controls que ens 

permeten identificar si un control s’ha d’informar obligatòriament, si és sols de consulta, o si és 

editable. 

 

El fons gris ens indica que el control no pot modificar-se, és de consulta: 

 

El fons blanc ens indicarà que el control és modificable: 

 

El fons groc ens indicarà que el control és editable i que s’ha d’informar obligatòriament: 
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1.3. BOTONS GENÈRICS DE LA APLICACIÓ 

 

Els botons bàsics dels que es composa el formulari, i les accions que cadascun d’ells realitza 

són: 

 

Botó Nom Descripció de l’acció que executa 

 

Acceptar 
Segons el formulari pot actuar: 

 Acceptar comú en Windows. Per exemple 

l’acceptació de l’usuari i clau de pas a la finestra de 

control d’accés. 

 Acceptar una entrada de dades. Provoca 

l'actualització a la base de dades de les dades 

introduïdes en el formulari. En els formularis en els que 

no apareix aquest botó, l'actualització és immediata 

en quan es surt d'un registre 

 

Cancel·lar Cancel·lar comú en Windows. Per exemple la cancel·lació 

de l’entrada de dades d’usuari i clau de pas en la finestra de 

control d’accés 

 

Sortir 
Sortir del formulari. 

 

 

Cercar Recerca d’un o varis registres a partir de la informació 

introduïda en el camp/camps als que implica. Depenent del 

formulari, la recerca es podrà fer per més d’un camp 

 

Netejar 
Neteja tots els camps de la pantalla  

 

 

Esborrar Elimina el registre actiu en pantalla de la base de dades 

 

Imprimir 
Impressió de la informació que s’està visualitzant en 

pantalla. 

 

 
Cerca valors per 

codi o descripció 

Apareix al costat de camps codificats. Permet accedir a la 

pantalla de cercar per Codi o per Descripció. 
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Mostra calendari 

d’on podem 

seleccionar una 

data 

Apareix al costat d’un camp a on hem d’informar una data 

 

1.4. CONCEPTES GENERALS 

1.4.1. Nivells grups funcions 

Es defineixen grups de funcions que permeten fer agrupacions de funcions que poden 

assignar-se a usuaris. 

Es classifiquen en dos tipus, en funció del seu Nivell: 

- Grups principals: corresponen a grans grups, rols, que s’assignen obligatòriament a un 

usuari. Un usuari sempre té assignat un grup principal (Metge, Tècnic, ...) que determina 

el rol que té dins l’aplicació. En aquest cas parlem de Grups d’usuaris. 

- Grups secundaris: grups de funcions que poden assignar-se a usuaris addicionalment al 

seu grup principal (per exemple, funcions de Revisió de residents, d’Incorporació de CD’s 

externs,....). En aquets cas parlem de Grups addicionals de funcions. 

 

1.4.2. Tipus d’imatge 

Tipus d’imatge que pot tenir associada una exploració: 

- Analògic 

- Digital 

- No imatge 

 

En el cas de les Imatges Digitals guardades en el PACS, podem associar un estudi del 

PACS a una exploració de SISDI a través del Accession Number. Parlem aleshores 

d’exploració del SISDI lligada a estudi del PACS. 

 

1.4.3. Tipus d’informes 

Un informe pot correspondre a una o més d’una exploració d’un pacient. 

Cada informe s’identifica amb un número d’informe i un tipus d’informe. 

Hi ha diversos tipus diferents d’informes: 

 

Informe primer:  

- Correspon al primer informe enregistrat per una exploració o conjunt d’exploracions.  

- Un cop signat aquest informe no es pot modificar. 

- L’estat d’aquest informe és el que determina l’estat del resultat de 

l’exploració/exploracions a les que s’ha assignat (veure Estat de resultats).  
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- Identificació de l’informe:  

o Número d’informe: al registrar-se per primer cop se li assigna un Número d’informe 

que l’identifica (l’últim número assignat a un informe  + 1).  

o Tipus d’informe: El tipus d’informe en aquest cas sempre serà igual a 0.  

  

Informe addicional/Nova versió informe: 

- Si posteriorment a la signatura de l’informe primer d’una exploració o conjunt 

d’exploracions s’ha de modificar alguna dada, s’elabora un informe addicional a 

l’informe primer. Per un mateix informe primer es podran elaborar fins a ‘n’ informes 

addicionals. Si un informe primer té assignats informe addicionals, únicament es podrà 

crear un informe addicional nou si tots els anteriors han estat signats. 

- En funció de com tinguem configurat el sistema, tractarem aquest informe: 

o  com un informe addicional que complementa/corregeix al primer 

o Com una nova versió de l’informe que substitueix a l’anterior (en aquest cas 

parlem de Versionat d’informes)  

- Identificació de l’informe: 

o Número d’informe: se li assignarà el Número d’informe corresponent a l’informe 

primer al que està associat.  

o Tipus d’informe: el Tipus d'informe és un número entre 1 i 98 (quan es crea un nou 

informe addicional s’informa el Tipus d’informe amb el número corresponent al 

tipus d’informe de l’últim informe addicional del mateix informe primer + 1.  

  

Full d’infermeria 

- Des de la funció de Confirmació i enregistrament d’activitat programada es pot elaborar 

un Full d’infermeria. Aquest queda enregistrat a la mateixa taula que els informes. 

-  Identificació del Full d’Infermeria:  

o Número d’informe: a l’enregistrar-se per primer cop se li assigna un Número 

d’informe que l’identifica (l’últim número assignat a un informe + 1).  

o Tipus d’informe: El tipus d’informe en aquest cas sempre serà igual a 99. El tipus 

d’informe és el que ens determinarà que es tracta d’un Full d’infermeria. 

 

Full d’Anestèsia: 

- Des de la funció de Confirmació i enregistrament d’activitat programada es pot elaborar 

un Full d’Anestèsia. Aquest queda enregistrat a la mateixa taula que els informes. 

-  Identificació del Full d’Anestèsia:  

o Número d’informe: a l’enregistrar-se per primer cop se li assigna un Número 

d’informe que l’identifica (l’últim número assignat a un informe + 1).  

o Tipus d’informe: El tipus d’informe en aquest cas sempre serà igual a 98. El tipus 

d’informe és el que ens determinarà que es tracta d’un Full d’anestèsia. 
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Informe cribratge de mama: 

- Per la gestió que es fa de les Mamografies de Cribratge de Mama cal que per cada 

mamografia de cribratge realitzada es puguin arribar a fer més d’un informe primer 

corresponents a lectures que fan diferents radiòlegs 

- Identificació de l’informe de cribratge de mama: a més a més dels indicador que ja té un 

informe primer, en aquest cas s’afegeix un nou identificador: Número de lectura, que 

permet distingir la Primera lectura, la Segona Lectura i el Consens entre els diferents 

informes de Tipus 0 que pot tenir un informe de cribratge.  

 

Informe fi de ronda de cribratge de mama: 

- Es tracta d’informes que es generen automàticament a partir de les dades registrades en 

una ronda per una pacient determinada. 

- Identificació de l’informe:  

o Número d’informe: a l’enregistrar-se per primer cop se li assigna un Número 

d’informe que l’identifica (l’últim número assignat a un informe  + 1).  

o Tipus d’informe: El tipus d’informe en aquest cas sempre serà igual a 97. El tipus 

d’informe és el que ens determinarà que es tracta d’un Informe de fi de ronda. 

 

 

1.4.4. Estats exploracions 

Estats en els que pot estar una exploració: 

Codi Descripció  

01 Pendent de prioritzar Exploració pendent de que es prioritzi 

02 Prioritzada El radiòleg l’ha revisat i ha assignat una prioritat. 

Preparada per ser programada 

03 Pendent de programar Preparada per ser programada 

04 Programada Exploració programada en una data, hora i 

aparell 

05 Anul·lada Exploració no activa, no es realitzarà. 

06 Confirmada Exploració circuit programació realitzada 

07 Desconfirmada Exploració circuit programació NO realitzada 

08 Afegida 
Exploració no programada, procedent de URG, 

EME, etc.) que ha de fer-se sense passar per 

programació 
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09 Afegida confirmada Exploració NO programada realitzada 

10 Afegida desconfirmada Exploració NO programada NO realitzada 

 

1.4.5. Estats resultats 

Estat de resultat que pot tenir una exploració i/o un informe: 

Codi Descripció  

01 Pendent d'informar Exploració confirmada i informe no realitzat 

02 Informat Informe realitzat, però no signat 

03 Signat Informe realitzat i signat pel radiòleg responsable 

04 Lliurat Informe realitzat, signat i lliurat EN PAPER al centre 

destinatari 

05 Sense informe Exploració sense informe 

 

 

1.4.6. Estats Trasllat pacient 

Estat de Trasllat que pot tenir una exploració quan el pacient està ingressat o a urgències. 

Permet controlar si el pacient ha estat traslladat per fer-se la prova, necessari per gestionar el 

Llistat de Treball dels Lliterers: 

Codi Descripció  

01 Pendent trasllat El pacient està esperant a Urgències o a Planta 

esperant el trasllat 

02 Trasllat realitzat El pacient ha estat traslladat al lloc a on es farà 

la prova 

03 Trasllat no realitzat El trasllat no s’ha realitzat però no s’haurà de 

traslladar. 

 

1.4.7. Estats Informes externs 

 

Estat de en que pot estar una exploració de la que s’ha sol·licitat fer un informe en un altre 

centre (Teleradiologia): 
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Codi Descripció 

00 Error: no s’ha pogut donar d’alta la petició d’informe a centre extern 

01 Pendent confirmació alta petició RIS extern 

02 Alta petició a RIS extern. Pendent d’informar 

03 Informe extern rebut correctament 

04 Informe extern rebut amb error 

99 Anul·lada petició des de centre extern 

 

 

1.4.8. Estats facturació 

 

Estat de facturació que pot tenir una exploració: 

Codi Descripció  

01 Pendent de facturar Exploració Confirmada o Desconfirmada encara 

no lliurada a Facturació 

02 Facturada Exploració Confirmada o Desconfirmada 

Lliurada a Facturació. 

03 No facturable Exploració no facturable (recerca, estudi) 

pendent d’enviar a facturació. 

04 Pendent enviar a MF  

05 No facturable i lliurada Exploració no facturable (recerca, estudi) i 

lliurada a facturació com a NO FACTURABLE 

 

1.4.9. Estats Revisió/Valoració informes 

 

Estat de en que pot estar un informes que pot ser Valorat o Revisat: 

Codi Descripció 

01 Pendent Revisar 
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02 Revisat 

03 No Valorable 

04 No Valorable Revisat 

 

1.4.10. Òrgan-sistema 

- El concepte d’òrgan-sistema serveix per definir les diferents àrees de coneixement dels 

radiòlegs, i ajuda a obtenir les llistes de treball de cada radiòleg en funció d’aquesta 

classificació (veure apartat Manteniment òrgan-sistema) 

 

- Cada exploració demanada a un pacient pot tenir dos òrgan-sistemes assignats: 

o Òrgan-sistema de la exploració: correspon a l’àrea que realitzarà l’informe. Aquest 

òrgan-sistema s’obté a partir de la exploració i de l’edat del pacient.  

o Òrgan-sistema de priorització: correspon a l’àrea que realitzarà la priorització de 

l’exploració quan està en estat Pendent de prioritzar. Per defecte és igual a 

l’òrgan-sistema de la exploració, però pot canviar-se des del botó de Canvi d’ 

òrgan-sistema de la pantalla de Consulta de sol·licituds per estat. Aquest canvi 

es farà per exemple quan un pacient té més d’una exploració sol·licitada de 

diferents òrgans-sistemes, i es vol que la priorització de totes les exploracions las 

faci en conjunt la mateixa persona (per exemple, petició de RM de Tòrax i RM 

d’Abdomen: el radiòleg de Tòrax considera que les dues proves les ha de  

prioritzar el professional d’abdomen, i canvia l’òrgan-sistema de priorització de la 

RM de Tòrax a Abdomen -> a partir d’aquest moment la exploració de Tòrax 

apareixerà en el llistat de pendents de prioritzar d’Abdomen ). 
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1.5. GESTIÓ DATA-HORA 

Els camps en els que s’ha d’informar una data o una hora tenen un comportament especial.  

Aquest comportament es basa en la facilitat d’introducció de les dades.  

DATES: 

Encara que el format correcte d’introducció de dates sigui del tipus dd/mm/aaaa, la següent 

taula mostra les diferents possibilitats d’entrada d’una data i el resultat obtingut al abandonar el 

camp. 

Caràcters introduïts Resultat obtingut 

a (abreviació d’avui) 14/07/2017 

a+1 15/07/2017 

a+7 21/07/2017 

a-1 13/07/2017 

 

Al costat dels camps a on es pot informar una data apareix el botó . Aquest botó permet 

mostrar un calendari d’on podem seleccionar una data. 

Inicialment veiem el camp data amb el següent aspecte: 

 

Al clicar en el botó , apareix el calendari 

 

Seleccionant una data, desapareix el calendari i es mostra la data seleccionada en el camp 

corresponent a la data: 
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Si un cop clicat al botó  no volem seleccionar cap data, sols cal tornar a clicar-lo per que 

desaparegui altre cop el calendari. 

Un cop mostrat el calendari aquest també desapareix si informem directament una data en 

el camp corresponent. 

 

HORES: 

 

El format d’introducció estàndard d’hores és hh:mm, però també s’admeten aquestes altres 

possibilitats.  

Caràcters introduïts Resultat obtingut 

a (abreviació d’ara) 09:55 

a+1 09:56 

a+7 10:03 

a-1 09:54 
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2. FORMULARI D’INICI DE SESSIÓ 

 

2.1. INICI 

A l’iniciar l’aplicació apareix la següent pantalla de connexió: 

 

A on es veu el logo de l’aplicació, la versió de producte que estem fent servir, la Base de 

Dades a la que ens connectem, i dos camps a informar: Codi d’usuari i clau d’accés. 

El link de  ens permetrà sortir de la pantalla sense connectar-nos a l’aplicació. 

 

Per començar la sessió l’usuari ha d’introduir un codi d’usuari i clau d’accés correctes. 

Usuari o clau incorrectes: 

En cas que l’usuari i/o la contrasenya introduïdes no siguin correctes es mostrarà el següent 

missatge d’error. 

 

 

 

També apareix aquest error si l’usuari s’ha passat a passiu. 
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Grup d’usuaris passiu: 

 

 

Si apareix aquest missatge voldrà dir que el grup d’usuaris al que pertany l’usuari s’ha 

desactivat, i no se podrà accedir a l’aplicació. En aquest cas caldrà contactar amb 

l’administrador del sistema. 
 

Clau caducada: 

Si l’usuari i la clau d’accés són correctes, el sistema comprova si l’usuari té caducada la clau. Si 

no ho està, accedim a la pantalla principal de l’aplicació. Si l’usuari té la clau caducada, el 

sistema dóna un avís: 
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Si es respon que no, no es pot accedir a l’aplicació. 

Si es respon que si, s’accedeix a la pantalla de canvi de clau: 

 

A on s’haurà d’informar primer la clau actual (la caducada) i a continuació la nova, repetint-la 

de nou per evitar errors. 

Es validarà la clau informada, i en funció de com està configurat el sistema, s’obligarà a l’usuari 

a que aquesta sigui més o menys complexa. 

Un cop l’usuari ha canviat la clau s’accedeix a l’aplicació. 

 

2.2. EN CAS D’OBLIT DE LA CONTRASENYA 

Si l’usuari ha oblidat la seva clau d’entrada podrà rebre un correu amb una nova clau. 

Per poder fer servir aquesta funcionalitat l’usuari haurà de tenir registrada a la taula d’usuaris la 

seva adreça de correu. 



 
Manual usuari 

Pàgina 19 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

En el cas que l’usuari no tingui correu electrònic configurat en la aplicació haurà de contactar 

amb l’administrador per a que li reinici la clau  a través de la opció menú de manteniment 

d’usuaris (Manteniment d’usuaris). 

 

Prement el link   se li mostrarà la següent pantalla, on introduint el seu nom 

d’usuari i correu electrònic serà suficient per rebre una clau temporal de 1 dia de caducitat que 

haurà de canviar a l’entrar a l’aplicació.  

 

 

 

El correu electrònic que s’ha d’informar haurà de coincidir amb la que tingui configurada pel seu 

usuari de connexió a SISDI. 

 

2.3. ACTUALITZACIÓ APLICACIÓ 

 

En el cas en que s’estigui executant una versió de SISDINet que no correspongui a la última versió 

posada en producció, abans d’informar l’usuari i la clau apareix el següent avís: 
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Si l’actualització de la versió no és obligatòria i es respon que No es vol actualitzar, accedim a 

l’aplicació fent servir la versió que teníem prèviament, sense actualitzar. 

Però si l’actualització és obligatòria i responem que No volem actualitzar, el sistema no permet 

accedir a l’aplicació i mostra el següent missatge: 

 

Si l’actualització és obligatòria per que hi ha versions intermitges entre la que té l’usuari i la 

definida com a última versió, també apareixerà un avís i no sens permetrà continuar: 

 

Si es respon que si que es vol actualitzar, s’inicia l’actualització automàtica de SISDINet, i un cop 

s’ha acabat apareix de nou la pantalla de petició d’usuari i clau, apareixent prèviament una 

pantalla a on es mostren les millores que inclou la nova versió. 
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Al connectar-se l'usuari es mostren els missatges que s'hagin creat des del manteniment de avisos 

d'usuari.  
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Es pot marcar el check No m'ho tornis a mostrar i els missatges mostrats no sortiran més a l'usuari 

que s'ha connectat. 

 

2.4. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE USUARI LDAP 

Si el sistema està configurat per a fer la validació per usuari de domini, i l’usuari està donat d’alta 

al SISDI, la validació de la clau de pas es farà contra LDAP. No es tindrà en compta la data de 

caducitat de SISDI ni la clau guardada a SISDI.  

Si el fitxer local de SISDI.INI té la configuració correcta per LDAP podrem veure al arrancar SISDI 

el nom del domini i l’usuari connectat al sistema. Si el fitxer SISDI.INI no està correctament 

configurat encara que el sistema si que ho estigui, no es veurà el domini del usuari connectat ni 

mostrarà el id de l’usuari connectat, però podrem entrar posant al camp de l’usuari 

“DOMINI\ID_USUARI” 

Si el sistema està configurat per fer validació LDAP però el usuari que es connecta, té assignada 

un funció de validació no LDAP, podrà entrar fent la validació contra SISDI. 

 

 

 

 

2.5. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE TARGETA ELECTRÒNICA 

Si l’usuari disposa de Targeta electrònica per la Signatura electrònica podrà concertar-se a 

l’aplicació sense informar el seu codi d’usuari ni la seva clau, simplement s’haurà d’informar el 

PIN de la targeta.  
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En aquest cas el sistema obtindrà el Número de col·legiat de la targeta i cercarà el professional 

del SISDI que correspongui a aquest Número de col·legiat, i a partir d’aquest professional 

obtindrà l’usuari corresponent, connectant-se a la aplicació fent servir aquest usuari i la seva 

clau corresponent. 

Si no es troba cap usuari que correspongui al Número de col·legiat de la targeta, es dóna un 

avís. 

 

 

Si sí que existeix un usuari amb el Número de col·legiat de la targeta, es comprova si aquesta 

està caducada o està a punt de caducar. En qualsevol d’aquests casos es mostra l’avís 

corresponent: 
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Si la targeta encara no està caducada, es podrà accedir al sistema. 
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3. PANTALLA PRINCIPAL 

 

Un cop identificats s’accedeix a la pantalla principal de la aplicació. 

 

 

Si l’administració del sistema ha configurat algun avís als usuaris, es mostra un formulari amb 

el text corresponent. Aquest avisos poden aparèixer sempre que s’accedeixi a l’aplicació, o 

cada “n” vegades que s’accedeixi. 

 

 

 

3.1. MENÚ 

A la part superior del formulari principal apareix el menú a partir del qual es pot accedir a les 

diferents funcionalitats de l’aplicació. 

 

 

Des d’un punt de menú principal es pot anar accedint a successius submenús. 
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Cada usuari podrà accedir als punts de menú als que tingui permís d’accés en funció del rol 

d’usuari que tingui assignat. 

3.2. BOTONS PANTALLA PRINCIPAL 

La pantalla principal disposa d’una barra de botons amb diferents funcionalitats. En funció 

dels permisos de l’usuari i de la configuració del sistema apareixeran més o menys botons. 

 

Funcionalitat de cadascun dels botons: 

 Accés directe al formulari de Consulta per estat del punt de menú Gestió de 

sol·licituds 

 Accés directe al Llistat de treball del tècnic del punt de menú de Gestió d’activitat 

 Accés directe a la Gestió d’exploracions i informes del punt de menú de Gestió de 

resultats 

 Accés directe al Llistat de treball dels Lliterers del punt de menú de Gestió d’activitat 
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 Accés directe al Registre d’exploracions urgents del punt de menú de Gestió de 

sol·licituds. 

 Accés directe al Registre d’arribada de pacients del punt de menú de Gestió 

d’activitat 

 Accés directe al formulari de Consulta de dades de pacient, del punt de menú de 

Gestió de sol·licituds i a través de botons de diferents formularis de l’aplicació. 

 Activació / Desactivació avís acústic quan arriba a SISDI nova exploració de l’aparell 

seleccionat en el llistat de treball. Té sentit bàsicament a aparells d’urgències.  

 Copiar informe: aquest botó apareix solament a l’accedir a la pantalla d’Elaboració 

d’informes, i s’activa al accedir a un informe previ de l’arbre d’informes previs. Prement el botó 

es guarda la referència al informe previ seleccionat. 

 Enganxar informe: aquest botó apareix a l’accedir a la pantalla d’Elaboració 

d’informes, i s’activa quan prèviament s’ha fet un Copiar (botó anterior) sobre un informe previ. 

Al prémer el botó, es copia el contingut de l’informe previ sobre l’actual, si aquest està pendent 

d’informar o Informat. El motiu de l’informe no es copia sempre, solament quan estem copiant 

un informe a un addicional d’aquest. 

 Activació   Desactivació connexió a HC3: amb el botó activat, a l’accedir al 

formulari d’Elaboració d’informes s’accedeix a HC3 per obtenir els resultats de Diagnòstic per la 

imatge de centres diferents al propi. Aquests resultats es mostren a l’arbre d’informes previs del 

pacient amb una icona diferent. 

 Petició estudis previs: amb el botó activat, a l’accedir al PACS per consultar un estudi 

associat a una exploració, el sistema accedeix també a l’estudi previ del pacient del mateix tipus 

de prova i òrgan-sistema. 

 Obrir estudi previ en paral·lel: amb el botó activat, a l’obrir un estudi associat a una 

determinada exploració, s’obre en paral·lel l’estudi previ a aquest del mateix tipus de prova i 

òrgan-sistema. 

 Botons de navegació entre informes. Aquests botons es mostren únicament a 

l’accedir a la pantalla d’Elaboració d’informes. Permeten desplaçar-nos a l’exploració/informe 
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previ o al següent, respecte a la llista d’Exploracions / Informes obtinguts a la pantalla de Gestió 

d’exploracions i informes a partir dels filtres informats. 

 Exportar a fitxer: aquest botó s’activa quan s’accedeix a determinats formularis a on 

obtenim un llistat a partir d’uns filtres. Permet exportat aquest llistat a un fitxer Excel. 

 Guardar configuració llista: aquest botó s’activa quan s’accedeix a determinats 

formularis a on obtenim un llistat a partir d’uns filtres. Si l’usuari, en una determinada pantalla, 

configura les columnes que vol veure (marcant “Veure totes les columnes” i amagant les que no 

vol veure) i prement  el botó, el sistema es guarda la configuració de la llista dissenyada per 

l’usuari, i cada cop que accedeixi a aquesta pantalla mostrarà la llista amb aquesta 

configuració. 

 Eliminar configuració llista: si l’usuari prèviament havia guardar una configuració de 

llista d’un formulari determinat, prement aquest botó elimina aquesta configuració, i a partir 

d’aquest moment a l’accedir a la pantalla la llista es mostrarà amb la configuració per defecte. 

 Sortir: sortida de l’aplicació. 

 

3.3. COMPTADORS 

En funció del rol de l’usuari i de la configuració del sistema poden aparèixer a la part superior 

dreta de la pantalla uns comptadors de patologia i priorització: 

 

I a la part inferior dreta de la pantalla uns comptadors de lectures: 

 

 

Comptador lectures Cribratge de Mama: sols visibles pels radiòlegs assignats a l’òrgan – 

sistema Mama-Ginecologia. Mostra: 

- Lectures pendents: les lectures assignades al professional connectat pendents de realitzar 

(Total de lectures pendents) ), cercant des de l’inici de l’any en curs. 

- Desglossament de les lectures assignades a l professional en Primeres lectures, Segones 

lectures i Consensos), cercant des de l’inici de l’any en curs. 

- Lectures totals: Total mamografies de cribratge realitzades del de l’inici de l’any en curs 

- Lectures usuari: Total lectures realitzades pel professional connectat des de l’inici de l’any 

en curs. 
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Comptador informes marcats com a patologia urgent: sols visible si el sistema està configurat 

per gestionar informes marcats com a Patologia urgent. Mostra els informes ja signats però no 

Lliurats, marcats pel radiòleg com a Patologia urgent, cercant per defecte fins a un any enrere: 

 

 

Comptador exploracions pendents de prioritzar: sols visible si el professional connectat està 

assignat a un òrgan-sistema.  Mostra les exploracions pendents de prioritzar assignades a 

d’Òrgan-Sistema del professional connectat. El recompte es fa en base a l’òrgan-sistema de 

priorització (veure apartat Òrgan-sistema)  

 

En algunes instal·lacions, si es configura així, el comptador d’exploracions pendents de 

prioritzar pot aparèixer desglossat en dos separant Urgents (àmbits d’Urgències i Hospitalització)  

i No urgents (resta d’àmbits). El comptador d’urgents no es visualitza si no hi ha cap exploració 

pendent de prioritzar que sigui Urgent (de l’àmbit d’Urgències o Hospitalització). 

 

Situant el cursor sobre algun dels dos comptadors es mostra el desglossament per tipus de 

prova de les exploracions pendents de prioritzar de l’òrgan sistema del professional: 

 

 

Fent clic sobre algun dels dos comptadors s’obre la pantalla de Consulta de sol·licituds per 

estat filtrant per: 

- l’òrgan-sistema del professional connectat,  

- per l’estat d’exploració Pendent de prioritzar i  

- pels àmbits de procedència corresponents al comptador seleccionat. 

 

Si un professional té més d'un òrgan-sistema assignat apareixeran els comptadors 

corresponents a cadascun d’ells (màxim fins a 3 òrgan-sistemes): 
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3.4. BARRA INFORMATIVA PEU DEL FORMULARI 

A la part inferior del formulari principal apareix una barra informativa 

 

Es mostra: 

- L’usuari connectat 

- La data – hora de connexió 

- StatusSig: Estatus comprovació lectura targeta electrònica: 

o Si l’usuari es connecta al SISDI sense tenir connectada una targeta electrònica 

apareix el valor -1 

o Si l’usuari es connecta a SISDI tenint connectada una targeta electrònica, i el 

procés d’acreditació és correcte, no apareix cap valor  

o Si es produeix algun error al comprovar la targeta electrònica, es mostra un codi 

d’error i es mostra missatge indicant el problema. 

- Comptador de registres seleccionats/Obtinguts: quan accedim a determinades pantalles 

a on obtenim llistes a partir de filtres i executem una consulta, en el peu de pàgina apareix 

el Número de registres que ha seleccionat l’usuari i el número de registres obtinguts al 

realitzar la consulta: 
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4. OPCIONS DE MENÚ D’USUARI 

 

 

 

4.1. ARXIU 

 

 

4.1.1. GESTIÓ SISTEMA 

Des del menú Gestió de sistema s’accedeix als menús:  

 Grups de funcions 

 Usuaris 

 Canvi de clau d’accés 

 Funcions 

 Funcions de grups de funcions 

 Idioma 

 Parametrització 

 Últimes novetats 

 Avisos 

 Avisos Periòdics 
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4.1.1.1. GRUPS DE FUNCIONS 

Des d’aquesta funció es podran definir els diferents grups de funcions que es poden assignar a 

un usuari. Els grups de funcions es classifiquen en funció del seu Nivell 

- Nivell 0: perfils d’usuari que poden accedir al sistema = Grup d’usuaris  

- Nivell 1: grups de funcions addicionals que poden assignar-se a un usuari  = Grups 

addicionals de funcions. 
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Es poden fer cerques fent Ctrl+F per codi i descripció. Al prémer les tecles es mostra el següent 

formulari: 
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Seleccionant una filera del formulari l’usuari pot posicionar-se en la fila cercada del grup de 

funcions i modificar les dades necessàries. 

En aquest manteniment es pot informar codi i descripció, marcar com a passiu el grup de 

funcions, i assignar a un subgrup d’usuaris (Usuaris de Patologia, Usuaris de Radiologia, 

Administratius de Radiologia, Tècnics Radiologia) com es mostra en la següent imatge: 
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El subgrup d’usuaris serveix únicament per si es vol tenir usuaris administradors de tècnics (que fan 

el manteniment d’usuaris tècnics) i/o usuaris administradors d’administratius (que fan el 

manteniment d’usuaris d’administratius).  Serveix únicament com a classificador de grups 

d’usuaris en grups superiors (Usuaris Patologia, Usuaris Metges Radiologia, Administratius 

Radiologia, Tècnics Radiologia) 

La columna Nivell grup és obligatòria i ens indica el tipus de grup del que es tracta. S’informarà 0 

si es tracta d’un grup principal (rol d’usuari, grup d’usuari) o un grup secundari (grup de funcions 

addicionals que poden assignar-se a usuaris determinats). Veure Nivells grups de funcions. 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 

 

4.1.1.2. USUARIS 

Des d’aquest formulari es podran definir els diferents usuaris que poden accedir al sistema. 

 

Les dades que s’informaran de cada usuari seran: 

 Codi, amb el que accedirà a l’aplicació 

 Nom i dos cognoms 

 Perfil/grup d’usuari al que pertany. Aquest perfil tindrà assignades una sèrie de 

funcions del sistema que seran a les que l’usuari tindrà accés. Es podrà seleccionar 

entre els grups d’usuari definits com a Nivell 0 (grups principals) (Veure Nivells grups 

usuari) 

 Codi de professional que té assignat l’usuari. No és obligatori. 

 Idioma: determinarà l’ idioma en el que es visualitzarà l’aplicació quan es connecti 

aquest usuari. 

 SIC: usuari de connexió al Sistema d’Informació Clínica del HIS 

 Passiu: permetrà passar a passiu un usuari que ja no s’ha de poder connectar. 
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 Correu electrònic: camp opcional, però necessari si l’usuari oblida la seva 

contrasenya i vol rebre un correu electrònic amb la seva clau. També servirà per avisar 

a l’usuari de una nova prova de tele-radiologia a informar si l’usuari té assignada la 

funció de notificació de nova prova de tele-radiologia i el seu professional està 

assignat a l’òrgan sistema al que pertany la prova que s’ha d’informar. 

 Metge sol·licitant: s’informarà únicament si l’usuari correspon a un metge que 

demana proves i al que volem donar accés a consultar únicament les proves 

demanades per ell. S’ha d’informar un codi de metge sol·licitant (definit a la taula de 

metges sol·licitants).  

 Correu electrònic alternatiu: camp opcional, s’usa com correu alternatiu per avisar a 

l’usuari de una nova prova de tele-radiologia a informar si l’usuari té assignada la 

funció de notificació de nova prova de tele-radiologia i el seu professional està 

assignat a l’òrgan sistema al que pertany la prova que s’ha d’informar. 

 

Es poden informar filtres per seleccionar llistes d’usuaris per diferents criteris: 

 

- Tipus professional: es podrà informar un Tipus de professional. Es cercaran els usuaris que 

tinguin assignat un codi de professional que correspongui al Tipus de professional informat. 

 

- Subgrup Tipus professional: es podrà informar un subgrup de professionals. Es cercaran els 

usuaris que tinguin assignat un codi de professional que correspongui a un Tipus de 

professional assignat a aquest subgrup (Veure Subgrup Tipus Professional) 

 

- Grup d’usuaris: es podrà cercar pels usuaris que hagin estat assignats a un mateix grup 

d’usuaris principal (veure Nivell grups usuari) 

 

- Grup secundari: es podrà cercar per usuaris que tinguin assignat un grup de funcions 

addicional (veure Nivell grups usuari) 

 

- Veure sols actius: permet fer la cerca solament dels usuaris Actius (no marcats com a 

passius)   

 

Es poden fer cerques fent Ctrl+F per codi i descripció.  Al prémer 

les tecles es mostra el següent formulari: 
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 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 

 

 Botó per resetejar la clau de l’usuari seleccionat.  Al prémer aquest botó i acceptar 

l’opció de resetejar es mostra una missatge indicant que la clau actual de l’usuari és 

Yearnnnn (on nnnn és l’any actual). 

 

Al entrar de nou l’usuari l’aplicació indica que la clau ha caducat i que ha d’introduir una de 

nova. 
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Polsant sí, es redirigeix al formulari d’entrada de la nova clau on caldrà posar com clau actual 

Yearnnn i com a nova clau la que l’usuari desitgi. 

 

 

 

 Prement aquest botó l’usuari pot des bloquejar l’usuari quan aquest no recorda la 

clau i ha superat el nombre d’intents d’informar una clau correcta. 

 Prement aquest botó, s’informa la columna de Clau encriptada de l’usuari 

seleccionat, encriptant la clau assignada a aquest usuari. 

 

4.1.1.3. ASSIGNACIÓ DE GRUPS A USUARIS 

Aquest manteniment permet, seleccionant un usuari concret, assignar-li grups de funcions (grups 

secundaris) per que pugui disposar de funcionalitats addicionals a les del grup principal al que 

està assignat (Veure Nivells grups usuaris) 

En la taula de la dreta es mostrarà el rol principal de l’usuari seleccionat en vermell, i aquest no 

es podrà eliminar en cap moment. Es mostraran, a banda, la resta de grups secundaris assignats 

a l’usuari seleccionat. 

En la taula de l’esquerra es mostraran la resta de grups d’usuari secundaris que existeixen i que 

l’usuari seleccionat no té assignats. 
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Seleccionant un grup de la taula de l’esquerra i clicant el botó  s’assignarà aquest grup 

d’usuari a l’usuari seleccionat. 

Seleccionant un grup de la taula de la dreta i clicant el botó  s’eliminarà aquest grup 

d’usuari a l’usuari seleccionat. 

 

4.1.1.4. CANVI CLAU D’ACCÉS 

Es permet a l’usuari canviar la seva clau d’accés a l’aplicació des d’aquest punt de menú, i 

es mostra el següent formulari: 

 

Es permet a l’usuari canviar la seva clau d’accés a l’aplicació des d’aquest punt de menú, i 

es mostra el següent formulari: 
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La clau d’accés ha de tenim una mida mínima de 6 caràcters, i en funció de la configuració 

s’obligarà a que sigui més o menys complexa (Majúscules, números, caràcters especials,...). 

En cas de no arribar a la mida mínima es mostra el següent missatge: 

 

En cas de no portar majúscules o números o caràcters especials, i que per configuració s’hagi 

determinat que les claus han de ser complexes,   es mostra el següent missatge: 

 

Si l’usuari intenta canviar la clau i torna a posar l’anterior se li mostra un missatge d’error com 

el següent: 
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Si la clau nova i la seva repetició no coincideixen es mostra el següent missatge d’error: 

 

 

Si l’usuari canvia correctament la clau es tancarà aquest formulari deixant guardada la nova 

clau d’accés a l’aplicació. 

Aquest canvi de clau afectarà tan a l’accés a SISDI com a SISDWeb. 
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4.1.1.5. FUNCIONS 

 

Des d’aquest formulari es visualitza la llista de funcions disponibles en el sistema (nom de 

funció i descripció). Es podrà marcar com a passiva una funció, i això evitarà que aquesta funció 

pugui assignar-se a un perfil d’usuari a partir del moment en que es marqui. 

Si una funció es marca com a passiu, encara que un usuari tingui assignada aquesta funció 

no podrà accedir a la funcionalitat associada a aquesta funció. 

 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 

 

4.1.1.6. FUNCIONS DELS GRUPS DE FUNCIONS 

Cada grup de funcions  definit tindrà assignades una sèrie de funcions del sistema que seran 

a les que els usuaris que tinguin assignats aquest grups tindran accés. 

Seleccionant un grup  apareixerà la informació relativa al grup d’usuaris:  
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- Descripció del grup 

- Nivell que té assignat ( 0 = Grup principal, 1 = Grup secundari.  Veure Nivells grups funcions) 

- funcions de l’aplicació a les que els usuaris del grup poden accedir. 
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Es podrà seleccionar un grup de funcions desplegant el llistat o prement el botó , amb 

el que es tindrà accés a la cerca per codi o nom com es mostra en la següent imatge: 
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Un cop seleccionat un grup de funcions polsant el botó de la lupa  es mostraran les 

funcions que aquest grup té afegides. 

El botó  permet copiar les funcions d’un grup De funcions per enganxar-les  

en un altre grup de funcions. 
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 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 

 

 

Al costat del resultat de la consulta es mostra el botó  per poder fer cerques de les 

funcions per codi o nom. 

 

 

Un cop fetes les modificacions oportunes amb el botó  s’acceptaran els canvis. 
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 aquest botó permet la sortida del formulari al formulari principal. 

 

 

4.1.1.7. IDIOMA 

Aquesta funció només és accessible per l’administrador de sistema. 

El sistema contempla la visualització de les pantalles i missatges en més d’un idioma. 

L’ idioma és un paràmetre de l’usuari i el sistema possibilita la traducció i adaptació dels 

missatges a altres idiomes d’una forma àgil. 

Des d’aquesta funció s’accedeix al manteniment de taules de missatges i literals de pantalla 

que possibiliten la traducció de l’aplicació en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès. 

Es fa la traducció de: 

 Taula de títols, on es definiran els títols dels formularis, controls, etc. 

 

 Taula de missatges on es defineixen els missatges d’error, avís, informació, etc. 
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Les dues taules tenen text en català i castellà ja definit i el text dels altres idiomes estarà a 

disposició de l’administrador de sistema que hi podrà accedir per tal de realitzar la traducció a 

qualsevol dels altres tres idiomes, o bé modificar-ne text. 

A cada usuari se li assigna un idioma entre català, castellà, anglès o francès. En el moment de la 

connexió el sistema determina a partir de l’usuari informat l’ idioma amb el que es treballarà 

mentre duri la connexió. 

 

4.1.1.8. PARAMETRITZACIÓ 

 Hi ha uns paràmetres que es poden definir per cada usuari, i d’altres a nivell de tota 

l’aplicació. 

Aquesta funció és accessible per l’administrador del sistema. La pantalla de parametrització 

del sistema té tres pestanyes que classifiquen els paràmetres en quatre grups: 

 

 

 

 Dades generals 
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En aquesta pestanya es mostra la definició del centre on s’ha instal·lat, i el prefix del 

pacient. 

Es pot definir també (és opcional) un prefix d’Accession Number: si s’informa, quan es 

generi un Accession Number per un estudi associat a una exploració del SISDI, s’assignarà 

aquest prefix al AccessionNumber de l’estudi. 

En el cas d’instal·lacions a on es tingui integració amb el HIS a través de CACHÉ, es 

veuran també dos panells a on es visualitzaran  els processos actius de recepció de 

sol·licituds i de traspàs d’activitat de Radiologia i Patologia. 

Es pot definir el número d’etiquetes per defecte per imprimir per programació i pacient 

de Radiologia. 
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 Bases de dades 

o Dades RAIM: Nom o adreça IP del servidor en el que resideix la base de dades, 

Nom de la base de dades, codi d’usuari de connexió amb la base de dades, 

Password de connexió, Timeout per defecte 

o Dades PACS: Nom o adreça IP del servidor en el que resideix la base de 

dades, Nom de la base de dades, codi d’usuari de connexió amb la base de 

dades, Password de connexió, Timeout per defecte 
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 Serveis NT: Sols per instal·lacions a on tenim integració amb el HIS a través de CACHÉ. 

Permet modificat paràmetres de les entregues d’activitat realitzades SISDI, entregues 

d’activitat realitzades SIPAT, enviament de noves sol·licituds SISDI, recuperació de 

números d’història fusionats en SISD/SIPAT, entregues d’activitat informades SISDI, 

entregues d’activitat urgent SISDI i recuperació de sol·licituds SISDI.  
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 Integració: mostra informació sobre la configuració d’integració amb altres Sistemes 

d’Informació. 
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4.1.1.9. CONFIGURACIÓ REPORTS 

 

Pantalla que permet configurar el disseny de l’Informe de Radiologia,  de l’Informe Fi de 

Ronda (Cribratge de Mama) i cartes d’invitació, citació i resultats de cribratge, adaptant-lo a les 

necessitats de cada client. El canvi de configuració del registre “Informe de Radiologia” afecta 

també al disseny del Full d’Infermeria i Full d’Anestèsia. La configuració de la carta de resultats, 

també s’aplica a les cartes de resultats per a ABS. 
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Es defineix una primera versió per defecte per cada tipus de document, que no es pot 

modificar ni eliminar(disseny de fàbrica). 

 

Per canviar una versió de activa a no activa i viceversa s’utilitzarà: 

: Versió activa, si es clica es desactivarà. 

: Versió no activa, si es clica s’activarà. 
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Per que una versió es faci servir a nivell de tota la aplicació cal que la marquem com a versió 

activa:      .  

Una versió es podrà desactivar amb el mateix switch  només si hi ha alguna altra 

versió d’aquest mateix tipus d’informe ja activa que tingui els mateixos, o menys, paràmetres 

associats. 

Es poden configurar dissenys específics per diversos paràmetres en cas de informes: 

 

En el cas de cartes els dissenys específics es fan per centres de cribrat: 

 

Es pot crear una nova versió del document a partir d’una versió prèvia seleccionant la versió 

origen i prement el botó . Aquesta nova versió és modificable, fins al moment en que es 

marca com a versió Activa.  

Si es desitja crear una nova versió específica amb alguns paràmetres  en concret (tipus de 

prova, òrgan sistema, catàleg, centre i/o seu) caldrà seleccionar aquests valors als desplegables 

abans de prémer el botó.  

 

El botó  permet eliminar una versió d’un tipus d’informe, sempre i quan no estigui 

marcada com a versió Activa. 

El botó  permet generar el fitxer .css a partir dels paràmetres de configuració 

d’aquest. Sense generar aquest fitxer .css no es pot visualitzar l’informe. 
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El botó  permet previsualitzar com quedarà una versió no marcada com a Activa 

d’un tipus d’informe, un cop fetes les modificacions en la configuració que es necessitin. 

 

Clicant sobre els diversos controls que conformen el report accedim a un formulari específic 

de configuració del control, diferent segons el tipus de control que haguem seleccionat: 

 

 

 

- Configuració de la pàgina: botó de “Definir Marges del PDF” 

Clicant a aquest control accedim a la pantalla de configuració de la pàgina: 
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En aquest formulari definim els marges d’impressió, l’interlineat de la Capçalera i del Cos de 

l’Informe. 

Quan es situem sobre un dels camps dels Marges, es marca en vermell en el dibuix de 

l’esquerra l’element que estem definint: 
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A l’etiqueta de la part inferior es mostren els valors que hi havia configurats abans de fer les 

modificacions en els marges:  
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Al salvar la configuració el sistema valida si els valors informats dels marges són compatibles 

amb la impressió del document en format DINA4. Si sobrepassen la mida d’un DINA4 es dóna un 

avís i s’han de canviar els valors: 

 

Interlineat: Els valors possibles són 90%, 100% o 110% 

- Configuració de logos: botons de “Imatge Esquerra” i “Imatge Dreta” 

S’accedeix al formulari a on es pot assignar una imatge concreta a la ubicació seleccionada 

des del formulari anterior. Si no hi ha cap imatge definida, el sistema buscarà la imatge que es 

tingui configurada per defecte en el moment d’imprimir l’informe. 

 

Si el control ja té una imatge assignada es mostra al accedir al formulari: 
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El botó d’eliminar  s’activa si tenim una imatge assignada. Si es prem, s’elimina la 

imatge del control, i si s’imprimeix l’informe el logo que apareixerà serà el que tinguem configurat 

per defecte. 

Si es vol canviar la imatge, primer s’ha de eliminar la imatge assignada amb el botó  i 

s’activarà el botó  per poder assignar una imatge. 

 

El botó de Cercar Fitxer  s’activa quan no tenim cap imatge assignada al control, i 

permet accedir a una imatge que tinguem en el nostre ordinador. Les extensions d’arxius que es 

mostren són : *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png: 
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Un cop seleccionat l’arxiu de la imatge a carregar, i prement el botó de “Obrir”, la imatge 

seleccionada s’incorpora al contenidor de la imatge. 

Si la mida de la imatge és més gran que el la mida de l’espai reservat al logo, el sistema dóna 

un avís: 

 

Si es respon que si que es vol redimensionar, es mostra la imatge amb les mides que tindrà en 

el logo: 
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Si es respon que no es vol redimensionar, es mostrarà la imatge amb les seves mides reals. En 

aquest cas, a l’aparèixer en el informe pot mostrar-se deformada. Es recomana redimensionar la 

imatge quan el sistema dóna l’avís de que és massa gran. 

Si la imatge que s’ha carregat correspon a un fitxer *.png, si la imatge és més gran que la 

mida recomanada, si es respon que si que es vol redimensionar apareix el següent avís: 

 

Ja que si el fitxer .png té transparència, la reducció de la imatge no es fa correctament. Si la 

imatge no té transparència es pot reduir sense problemes. 
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- Configuració de camps 

 
 

Es mostra formulari a on es mostra la configuració del control seleccionat: 

- Fonts: 

 
 

El camp EXEMPLE ens mostra com quedarà el text aplicant la configuració de font 

seleccionada. 

 

Per canviar la Font, i la mida de la font, s’ha de prémer el botó de configuració  

que accedeix a la subpantalla de manteniment de les fonts: 



 
Manual usuari 

Pàgina 65 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 
 

La opció de Tatxat no es té en compte en la configuració del report, encara que es marqui 

no tindrà cap efecte. 

 

Es selecciona la configuració de font que es vulgui, i clicant a Acceptar es retorna a la 

pantalla anterior, mostrant la configuració seleccionada. 

 

S’ha de tenir en compte que la Font seleccionada sols serà visible si l’usuari la té instal·lada 

en el seu sistema. Per precaució, al generar l’informe, si no es troba la Font seleccionada, es 

va a buscar altres fonts alternatives configurades en el sistema, per si la primera no està 

instal·lada. Es recomana per aquesta raó seleccionar fonts que siguin estàndards. 

 

El botó , que apareix únicament quan estem configurant un dels controls de 

capçalera, permet copiar la Font (Font Family i Font Size) seleccionada en aquest control a 

tots els controls de capçalera. 

 

- Altres dades: 
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Camp Funció: permet seleccionar la dada que volem que aparegui en el control seleccionat, 

entre les dades de la llista: 

 
 

Camp Literal: Si el camp funció el deixem en blanc, podrem informar un Literal, en aquest cas a 

l’informe aquest camp apareixerà sempre amb aquest valor fix. 
 

 
 

Si s’informa el camp  Funció i el camp Literal, al clicar al botó de Salvar el sistema ens dóna un 

error i no ens deixa salvar. 
 

 
 

Camp visible  permet marcar el camp per que sigui visible o no visible en el 

Report. 

 

Camp etiqueta  es visualitza solament en els Informes Fi Ronda, camps de la 

Capçalera. Indica si ha d’aparèixer una etiqueta abans de la dada que anem a buscar (per 

exemple, en el cas que el camp correspongui a Nom pacient, abans del nom apareixeria “Nom:” 
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- Configuració de Títol Informe Radiologia  

 

Els camps que apareixen són els descrits a l’apartat anterior (Configuració de camps), però 

s’afegeix el cap “Tabulació esquerra (píxels)”:  

Aquest valor permet sagnar el títol per que quedi ben centrat entre les imatges de la capçalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Configuració de Títol sota logo, Peu, Títol Fi Ronda  
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El formulari és igual al de l’apartat de Configuració de Camps, però en aquest cas el camp 

Funció apareix deshabilitat mostrant la funció que té assignada per defecte, però permet 

informar el Literal encara que el camp funció estigui informat. Si s’informa un literal, al construir 

l’Informe es mostrarà el Literal informat en lloc de calcular-lo com es fa per defecte. 

 

   

- Configuració de camps de text lliure 

Alguns camps com la nota addicional abans del peu de pàgina o la nota abans de la signatura 

son de text lliures, per omplir aquests camps es farà a través del següent formulari d’edició de 

text HTML: 
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El text apareixerà a l’iinforme tal com es configuri en aquesta pantalla (font, mida, estil, etcètera). 

Per desar els canvis es farà prement el botó  i per sortir sense gravar amb . 
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- Configuració de camps de text de les cartes 

Les cartes associades a cada configuració tenen múltiples textos depenent del tipus invitació,  

citació o  resultats i poden ser diferents per cada centre de cribratge o en el cas de resultats per 

tipus de resultat del cribratge.  Al clicar sobre els textos del cos del text els textos sota les signatures, 

i els diferents textos al peu de la carta, s’obre un manteniment on es veu una grid amb tots els 

continguts associats,  

 

 

El la llista desplegable  permet filtrar la grid per un centre de cribratge. 

Els continguts que apareixen a les caixes de text amb format a la part inferior corresponen a la 

línia seleccionada de la grid.  

Per guardar les modificacions, es clica el botó , si el que volem és sortir cliquem el botó 

. 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 71 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

Si volem que els canvis es guardin a tots els models de carta, que tenim a la grid, s’ha de marcar 

 
abans clicar sobre el botó de guardar.  

 

El botó  permet editar els camps que són massa petits. 

 

Apareix aquesta pantalla que ens permet escriure còmodament.  

 

Per guardar les modificacions, es clica el botó  , si el que volem és sortir cliquem el botó 

. 

 

4.1.1.10. ÚLTIMES NOVETATS 

Pantalla per poder editar les últimes novetats incloses en la versió. 
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4.1.1.11. AVISOS 

Amb aquesta funció l’ administrador pot afegir avisos que es mostraran als usuaris al accedir 

a l’aplicació. 

 

 

Al accedir es veurà l’avís de la següent manera. 
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4.1.1.12. AVISOS PERIÒDICS 

 

Aquesta funcionalitat permet a l’administrador editar un avís periòdic que apareixerà cada 

“n” vegades a l’accedir a SISDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 76 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

4.1.1.13. AVISOS USUARIS 

Pantalla de manteniment d'avisos per usuaris i grups d'usuari. 

 

 

Es poden realitzar cerques per aplicació i mostrant o no els missatges que ja no son actius. 
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Accions que es poden realitzar des d'aquesta pantalla: 

- Afegir nous registres , afegir nous missatges a mostrar, indicant a quina aplicació s'ha 

de mostrar, SISDI, SISDWEB o *  (Totes), la data inici i la data fi de visualització del missatge i quins 

usuaris o grups d'usuaris poden visualitzar el missatge. 

- Modificar registres , al seleccionar un registre de la taula de missatges es pot 

modificar qualsevol dada i guardar. 

- Eliminar registres , al seleccionar un registre de la taula de missatges amb aquest 

botó s'elimina el registre. 
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4.1.2. MANTENIMENT DE TAULES 

4.1.2.1. MANTENIMENT PROFESSIONALS 

4.1.2.1.1. TIPUS PROFESSIONAL 

Diferents tipus de professionals que treballen en els Servei de Diagnòstic per la Imatge. 

Se’ls pot relacionar amb un subgrup de usuari (Usuaris patologia, Usuaris metges de 

Radiologia, Tècnics de Radiologia, Administratius de Radiologia) i assignar una categoria. La 

categoria és fa servir en la integració amb HC3. Quan l’usuari fa una consulta a HC3 s’ha 

d’informar un perfil, que correspon a aquest camp: la codificació que s’ha de fer servir és la que 

faci servir aquest sistema (actualment “MD” = Metge, “NU” = Infermera, “SC” = Sanitari carrera 

superior, “URG” = Urgències ). 

 

Permet modificar els registres amb el botó .  Aquests grups d’usuari estan gestionats dins 

l’aplicació pels usuaris administradors, no es pot donar d’alta nous tipus de professionals ja que 

no serien funcionals. Sols els desenvolupadors podran crear nous tipus de professionals. 
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Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis: 

 

Si selecciona “Sí” es desaran els canvis, si selecciona “No” es sortirà de la pantalla sense gravar. 

 

 

4.1.2.1.2. PROFESSIONAL 

Cadascun dels professionals dels Servei de Diagnòstic per la Imatge. A cadascun dels 

professionals se li ha d’assignar un grup de professionals. 

Marcant la columna Passiu en un determinat registre evitem que el codi de professional 

corresponent es pugui fer servir partir d’aquest moment en qualsevol punt de l’aplicació. 

Si el tipus de professional és un metge, pot informar-se també el seu Número de col·legiat,  la 

província del col·legi, en Número de col·legiat complet així com el Tipus de document 

identificatiu i el Numero de Document identificatiu. Totes aquestes dades són necessàries per que 

l’usuari associat al professional pugui accedir a realitzar consultes a HC3. El Número de col·legiat 

és necessari també per poder treballar amb la Targeta electrònica de Firma professional 

(signatura electrònica). 

El camp Número de col·legiat complert  ha de tenir el format requerit per HC3 per que l’usuari es 

pugui connectar a aquests sistema a fer consultes, i per que es puguin publicar els informes 

elaborats per aquest professional. 

Hi ha la possibilitat de configurar el sistema per tal de que es calculi automàticament aquest 

Número de col·legiat complert. Si així ho tenim configurat, quan donem d’alta un professional o 

quan modifiquem alguna dada del seu registre automàticament es calcula el Número de 

col·legiat complert. També disposem d’un botó específic per recàlcul del Número de col·legiat 

complert de tots els professionals:  

Amb aquesta configuració la columna Número de col·legiat complert apareix com a no 

modificable. 
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El camp  permetrà filtrar pels professionals Actius (Columna Passiu no 

marcada) 

Es pot anar directament a un professional concret clicant <Ctrl> + <F>:  

 apareix pantalla de cerca de professional per nom: 

seleccionant el professional i clicant a Acceptar es retorna a la pantalla de Professionals situant-

se el cursor en el registre corresponent al professional seleccionat. 

Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis: 
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Per la configuració amb la connexió a HC3 el professional haurà de tenir informats el DNI, Número 

de col·legiat, el Document d’identitat i el tipus. 

Per a que un professional pugui fer servir la signatura electrònica haurà de tenir informat el 

Número de col·legiat i la província del col·legi. 

Per poder fer la gestió dels residents el professional necessitarà tenir informat l’any de residència. 

Aquesta dada s’haurà d’anar canviat a mida que el Resident canviï d’any de Residència. 

Si el professional és extern, es pot informar l’empresa per la que treballa. 

 

 

4.1.2.1.3. ANY DE RESIDÈNCIA 

Es determina a quin any de residència pot un resident signar sol un informe. 

 

 

 

4.1.2.1.4. EMPRESA 

S’informa de les empreses a les que pot pertànyer un professional extern. Marcant la empresa 

com passiva evitem que es pugui fer servir a partir d’aquest moment. 
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4.1.2.1.5. ÒRGAN-SISTEMA PER PROFESSIONAL 

La funció permet assignar un professional a un o més òrgan sistema o tipus de prova. 

Seleccionant un professional, ja sigui informant directament el seu codi, seleccionant-lo de la 

llista de que disposa el camp, o Cercant-lo per nom (botó ) i prement el botó de Cercar (

) apareix la informació relativa a aquest professional: òrgans sistema o tipus de prova 

assignats a aquest professional: codi i descripció. 

file://///cimd-b05/Documentacio/MigracióSISDClient/ManualUsuari/helpSISDI/helpSISDIcatala/cerca_per_nom.htm
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Per afegir o modificar un òrgan sistema o un tipus de proves pot fer desplegant el combo del 

llistat: 

 

 Amb el botó  del costat del llistat s’accedirà a la pantalla de “Cerca Valors per nom” on 

sortirà un llistat filtrable de tots els Òrgan sistema disponibles; seleccionant-ne un i prement 

 s’afegirà automàticament al llistat. 
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Amb els botons de copiar  i enganxar  es pot copiar tots els òrgans sistema i tipus 

de prova de un professional a un altre, només cal seleccionar el professional origen, prémer 

copiar, seleccionar el professional destí i prémer enganxar. 

Important tenir en compte que a la pantalla de priorització filtrarà automàticament per l’òrgan 

sistema que tingui assignat el professional. 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

 

4.1.2.1.6. SIGNATURA PROFESSIONAL 

Afegir o eliminar la assignació d’un professional a la imatge de la seva signatura escanejada. 

La imatge ha de tenir la mida adequada per a que càpiga dins el continent del document a on 

a d’aparèixer, tal com es vegi en aquesta pantalla és com apareixerà en el document 

corresponent. 

La mecànica és la següent: 
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- S’edita la imatge des de qualsevol editor d’imatges, es selecciona la imatge i es fa un 

copiar: 

 

- Situem el focus sobre el camp corresponent a la imatge de la pantalla, i fem clic en el 

botó dret del ratolí 

 

- Seleccionem Enganxar del menú contextual: la imatge s’enganxarà en el contenidor 

d’imatge 
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- Clicant al botó de Salvar  fem que la imatge de la signatura quedi assignada al 

professional seleccionat. 

 

El botó  permet eliminar la imatge de la signatura assignada a un professional. 

 

4.1.2.2. ÒRGAN-SISTEMA 

4.1.2.2.1. ÒRGAN-SISTEMA 

Les taules d’òrgan sistema s’utilitzen per estructurar i organitzar les diferents exploracions que 

realitza el SDI en els diferents àmbits i especialitats. 

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre 

determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

Cadascun dels òrgan sistema sobre els que es poden realitzar proves en el SDI. S’informa el codi 

i la descripció.  

També es pot informar un interval d’edats:  això ens permet per exemple definir un òrgan sistema 

Pediatria, assignant l’ interval d’edats que interessi (per exemple, de 0 a 14 anys). Es pot definir un 

interval secundari (per exemple si en el cas d’ ingressats a determinades àrees l’ interval d’anys 

de pediatria acaba en els 18 anys). 

La funció permet donar d’alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

òrgans sistemes 
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Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis: 

 

 

4.1.2.2.2. TIPUS D’EXPLORACIÓ PER ÒRGAN-SISTEMA 

Des d’aquesta funció s’assignen tipus d’exploracions a òrgans sistemes.  

Seleccionant un òrgan sistema a través del desplegable o Cercant-lo per nom (botó ) , es 

poden assignar, eliminar o modificar els diferents tipus d’exploració que es poden realitzar sobre 

aquest.  

Un mateix tipus d’exploració pot tenir més d’un òrgan sistema assignat. Per exemple, Abdomen i 

Pediatria. El que s’assigni un o altre en una exploració determinada dependrà en aquest cas de 

l’edat del pacient. Si s’ha determinat que l’òrgan sistema pediatria tingui com a interval d’edat 

de 0 a 14 anys, quan s’enregistri l’exploració a un pacient, s’assignarà un òrgan sistema o un altre 

en funció de l’edat d’aquest pacient. 

file://///cimd-b05/Documentacio/MigracióSISDClient/ManualUsuari/helpSISDI/helpSISDIcatala/cerca_per_nom.htm
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Amb el botó  del costat del llistat s’accedirà a la pantalla de “Cerca Valors per nom” on 

apareixerà un llistat filtrable de tots els tipus d’exploració; seleccionant-ne un i prement   

s’afegirà automàticament al llistat. Per exemple a la següent figura busquem totes les 

exploracions que continguin “mamo” al nom: 
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Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.2.3. TIPUS DE PROVA 

Cadascuna de les proves que el SDI pot realitzar. S’informa el codi, la descripció i el codi de tipus 

de prova que retornen les modalitats DICOM. 
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La funció permet donar d’alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

tipus de proves. 

Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis: 
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4.1.2.2.4. TIPUS EXPLORACIÓ 

Diferents tipus d’exploració que realitza el SDI. S’informa: 

 Codi  

 Descripció 

 Codi tipus de prova: tipus de prova a la que correspon aquest tipus d’exploració 

 Temps previst realització està obsolet, ara es defineix pel Tipus d’exploració + aparell. 

La funció permet donar d’alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

tipus d’exploració 

 

 

Permet afegir i modificar registres desant els canvis amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis: 
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4.1.2.3. MACROS 

4.1.2.3.1. TIPUS MACRO 

Des del punt de menú Arxiu - Manteniment de Taules - Macros - Tipus de Macros es defineixen 

els diferents tipus de macros que es poden fer servir.  

Es pot canviar la descripció, posar-les a passiu i crear nous tipus de macros.  

La creació de noves macros es reserva a la part de desenvolupament de SISDI: cada tipus 

de macro es fa servir en un punt diferent de l’aplicació. 

 

 

- 01 Motiu: en el Motiu de l’informe 

- 02 Informe: en el cos de l’informe 

- 03 Conclusió: a la conclusió de l’informe 

- 04 Informació administratiu: en el camp corresponent a Informació per  

programació, en el moment de Revisar una petició 



 
Manual usuari 

Pàgina 93 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

- 05 Informació tècnic: en el camp corresponent a Informació addicional, en el 

moment de Revisar una petició 

- 06 SMS Notificació programació: text SMS notificació programació 

- 07 SMS Recordatori programació hores abans: text SMS per recordar cita hores 

abans. 

- 08 SMS Notificació disponibilitat de resultats: text SMS per notificar disponibilitat de 

resultats. 

- 09 Recomanacions al fer informe: pestanya de Recomanacions al fer informe de 

la pantalla d’informes 

- 10 Criteris valoració informes: text que apareixerà en el moment de revisar un 

informe previ d’un pacient. 

- 11 Informe Cribratge HC3: estructura de l’informe resum de Cribratge que es 

genera per publicar a HC3. 

- 12 Text correu a Metge sol·licitant: text per defecte que apareixerà al prement el 

botó d’enviament de correu des de pantalla d’informes. 

- 13 Text fi informe: text que apareix sempre al final de l’informe en funció de la 

exploració que estem informant 

- 14 Text correu Notificació Nova petició Teleradiologia: el rep el radiòleg de l’òrgan-

sistema de la exploració. 

- 15 Text correu a Metge Sol·licitant (priorització): text per defecte que apareixerà 

prement el botó d’enviament de correu des de pantalla de revisió de sol·licituds. 

 

Amb el botó  s'accepten les modificacions que s'han fet. 

Amb el botó  s'exporta a Excel els tipus de macros 

  



 
Manual usuari 

Pàgina 94 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

4.1.2.3.2. MACRO 

Des del punt de menú Arxiu - Manteniment de Taules - Macros - Macros s'accedeix al 

manteniment de les macros. 

 

Es pot afegir noves macros o modificar les existents, per cada macro definida s'ha de dir a 

quin tipus de macro pertany. 

Cada macro es pot definir en els diferents idiomes: català, castellà, francès i anglès. 

S’ha d’informar obligatòriament un Tipus de macro, que determinarà a on es pot fer servir 

aquesta. 

Els usuaris que tinguin la funció d’editar HTML de macros assignades veuran un botó  a 

la barra d’eines del control d’edició de text que permetrà visualitzar i editar el codi HTML de 

la macro. ES RESPONSABILITAT DE LA PERSONA QUE MODIFICA EL CODI HTML DE QUE LA 

CODIFICACIÓ HTML SIGUI CORRECTA. S’HAURÀ DE COMPROVAR QUE FENT SERVIR LA MACRO 

MODIFICADA A PARTIR DEL CODI HTML A L’ELABORAR UN INFORME, AQUEST INFORME ES 

VISUALITZA CORRECTAMENT. 
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El botó  permet accedir a la funció d’Assignació d’Exploracions a una macro. Si tenim 

seleccionada una macro al prémer el botó, accedim al formulari amb aquesta macro 

informada. 

El botó Acceptar  permet salvar les modificacions realitzades. Clicant el botó de Sortir 

, si hi ha modificacions pendents de salvar es demana a l’usuari si vol guardar les 

modificacions. 

 

 

4.1.2.3.3. MACRO (FILTRE ÒRGAN-SISTEMA) 

El manteniment és idèntic al Manteniment de Macros amb la diferència que sols apareixeran 

les macros associades a exploracions dels òrgan-sistemes que tingui el professional de l’usuari 

assignats. 

Si l’usuari connectat no té cap professional assignat, a l’accedir a la funció ens apareixerà el 

següent missatge: 

 

I no podrem accedir a la funció. 

Si l’usuari si que té assignat professional, però aquest professional no té òrgans-sistemes 

associats, apareix el següent missatge: 
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I tampoc accedirem a la funció. 

Aquest manteniment permetrà que els radiòlegs que tinguin accés a aquest punt de menú 

puguin modificar solament les macros que estiguin associades a òrgans-sistema que tingui el 

professional assignats. 

Es podran donar d’alta macros, però per poder modificar-les des d’aquest punt de menú 

s’hauran d’assignar a exploracions amb l’òrgan-sistema que correspongui. 

Així com en el manteniment general de macros es pot assignar qualsevol tipus de macro, des 

d’aquest punt de menú sols es poden assignar els següents tipus de macro: 

 

01 Motiu  

02 Informe  

03 Conclusió  

05 Informació tècnic  

13 Text fi informe  
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4.1.2.3.4. EXPLORACIONS PER MACRO 

Per les macros associades a textos d'informes, es pot assignar l'ACR i aquest s’assigna  

automàticament a l’informe al seleccionar la macro des de la pantalla de l'informe. 

 

 

La llista de l’esquerra mostra les exploracions no assignades a la macro. La llista de la dreta 

mostra les exploracions assignades a la macro.  

El botó  assigna les exploracions seleccionades de la llista de l’esquerra a la macro. 

El botó  desassigna les exploracions seleccionades de la llista de la dreta de la 

macro. 

Amb el botó  es copien les línies de la llista seleccionada i amb el botó  

s’enganxa en una altre macro (els dos botons serveixen per copiar les exploracions assignades a 

una macro a una altra macro). 

El botó  permet eliminar el codi ACR de les exploracions seleccionades de la 

llista de la dreta (les assignades a la macro). 
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El botó  permet assignar un codi ACR a les exploracions seleccionades de la llista 

de la dreta (les assignades a la macro), accedint a la següent pantalla: 

 

 

4.1.2.3.5. MACROS PER EXPLORACIÓ 

Pantalla que permet gestionar les macros associades a una exploració. Per cada exploració 

apareixerà un llistat amb les macros que te associades. Per assignar noves macros a una 

exploració caldrà triar-la al desplegable del llistat i després gravar les dades, al seleccionar 

una macro del llistat apareixerà a sota el contingut d’aquesta. 
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Amb el botó  s'accepten les modificacions realitzades. 

Amb el botó  es copien les línies de la llista seleccionada i amb el botó  

s’enganxa en una altre exploració. 

 

Grup proves revisió per Macro 

Des d'aquest punt de menú es configuren macros que defineixen criteris de revisió i estan 

associades a grups de proves. En el moment de revisar un informe previ d’un pacient un 

adjunt pot consultar els criteris de revisió corresponents al grup de proves al que pertany 

l’informe que està revisant. 



 
Manual usuari 

Pàgina 100 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 

Amb el botó  s'accepten les modificacions realitzades. 

Amb el botó  es copia la línies de la llista seleccionada i amb el botó  es copia 

en una altre macro. 

 

 

 

4.1.2.4. CATÀLEG 

Des d’aquest punt de menú s’accedeix al manteniment de les taules de catàleg 

d’exploracions. 

Les taules de catàleg són les que configuren de forma complerta cada una de les 

exploracions del catàleg del SDI. 
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A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de Passiu per permetre inhabilitar un 

registre determinat que no pot eliminar-se perquè té informació relacionada, però que ja no s’ha 

de fer servir. 

A continuació s’explica el submenú on s’accedeix a les funcions de manteniment d’aquestes 

taules. 

 

4.1.2.4.1. CATÀLEG EXPLORACIONS 

Des d’aquest menú s’accedeix al manteniment del catàleg complert d’exploracions del SDI. 

Cada exploració del catàleg estarà agrupada en tipus d’exploracions. 

La funció permet donar d’alta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

exploracions del catàleg, i assignar un o més materials, procediments especials, seqüències, tipus 

d’injecció, terapèutiques, radio fàrmacs, complicacions, medicació, antecedents, documents i 

Codis diagnòstics de MN per cada exploració. 

Al modificar una dada d’un registre del catàleg el registre ens apareix en vermell, de manera 

que sabem els registres que hem modificat. 

 

S’informa: 

 Codi 

 Descripció 

 Codi - Descripció del tipus d’exploració  

 Temps previst de realització 

 Kilowatts d’exposimetria 

 Miliampers per segon exposimetria 

 mA/s (miliampers per segon) 

 mGy (miliGray) 

 Nombre de plaques 

 Nombre de dispars 



 
Manual usuari 

Pàgina 102 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 Codi RadInt. Espanya 

 Codi RadInt. Europa 

 Grup d’exploracions 

 ICD 

 Lateralitat 

 Prioritzable 

 Unitat relativa de valor 

 Passiu 

 Inespecífic 

 Només informar 

A cada exploració se li pot assignar, des de diferents pestanyes de la pantalla, el següent: 

 Protocol:  s’informa el protocol associat a la exploració a través d’un combo amb 

totes les opcions. 

 

Permet la cerca a través del Manteniment de Protocols amb el botó  on es podrà 

seleccionar un protocol o afegir-ne un de nou. Al tornar amb el botó  el 

protocol que estigués seleccionat a la graella s’informarà automàticament al 

desplegable. 

 

 

 Materials: on s’informa del codi de material i la quantitat. Es pot visualitzar la 

descripció d’aquest material. 
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Permet la cerca per codi/descripció prement el botó : 
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Permet copiar i enganxar dades d’un altre catàleg d’exploracions prement els botons 

. 

 Procediments especials: s’informa el codi i es visualitza la descripció. 

 

 Seqüències: s’informa el codi i es visualitza la descripció. 
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 Terapèutiques: s’informa el codi i es visualitza la descripció. 

 

 Radiofàrmacs: s’informa el codi i es visualitza la descripció, activitat i unitats. 

 

 Complicacions: s’informa el codi i es visualitza la descripció. 

 Medicació: s’informa el codi i es visualitza la descripció, quantitat i unitats. 
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 Antecedents: s’informa el codi i es visualitza la descripció. 

 

Permet la cerca d’antecedents prement el botó  : 
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 Documents: s’informa el codi i es visualitza la descripció. 

 Diagnòstics MN: codis diagnòstics de MN. S’ha d’informar tipus de diagnòstic i 

diagnòstic. 

 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.2. VIES D’ADMINISTRACIÓ 

Des d’aquest punt de menú es permet el manteniment de les vies d’administració, amb les 

que es pot administrar un medicament. 

La funció permet donar d’alta, modificar, donar de baixa i consultar vies d’administració. 
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Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.3. UNITATS 

 

Des d’aquest punt de menú es fa el manteniment del codi i descripció de les unitats de 

mesura.  

La darrera columna correspon al Tipus d’unitat de Dosi de radiació. Si una unitat en concret 

s’utilitza per mesurar la Dosi de radiació aplicada a un pacient al realitzar una exploració, el Tipus 

d’unitat assignat a aquesta Unitat de mesura determinarà el text que apareixerà en el informe 

en el apartat a on s’indica la Dosi de radiació aplicada a al pacient 

La funció permet donar d’alta, modificar, donar de baixa i consultar Unitats de mesura. 

Aquestes unitats de mesura es faran servir al registrar consums, medicació, contrastos, ... 

 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.4. MATERIALS 

 

A cada material se li assigna un tipus de material. I cada tipus de material pot tenir assignat 

un grup de materials: 

Taula de tipus de materials: 

 

En funció del tipus de material que assignem a un material, determinarem el grup de materials 

al que pertany. 

Els grups de materials poden ser: 
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- Genèric (grup de materials en blanc 

- CONTRA = CONTRAST 

- FARMAC = FÀRMACS 

- PROTES = PRÒTESIS 

 

Un material assignat al grup de FÀRMACS sols podrà registrar-se a les pestanyes corresponents 

a Fàrmacs 

Un material assignat al grup de CONTRASTOS sols podrà registrar-se a les pestanyes 

corresponents a contrastos. 

La resta de materials es fan servir a les pestanyes de Consums. 

En determinades instal·lacions el manteniment de la taula de materials es fa a través 

d’integració amb l’aplicació de magatzem. 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.5. PROCEDIMENTS ESPECIALS 

 

Tipus de procediments especials es mantenen en aquesta funcionalitat. 
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Es permet l’alta, la modificació i l’eliminació d’un tipus de procediment. Cal especificar codi, 

descripció, passiu si es vol donar de baixa, i si correspon a anestèsia. Aquesta última columna es 

podria fer servir a nivell de facturació, per aplicar un suplement per la utilització d’Anestesista al 

realitzar una exploració. 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

 

4.1.2.4.6. TERAPÈUTIQUES 

 

 

Aquest punt de menú permet el manteniment d’activitats terapèutiques. 

Es permet l’alta, la modificació i l’eliminació d’un tipus de procediment. Cal especificar codi, 

descripció, tipus d’exploració al què està associat, si ho està i el camp passiu si es vol donar de 

baixa. 
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Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

Actualment aquesta taula està OBSOLETA, no es fa servir enlloc de l’aplicació. 

 

4.1.2.4.7. SEQÜÈNCIES 
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Aquest punt de menú permet donar d’alta, modificar i posar a passiu les diferents seqüències 

d’un estudi. 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

 

4.1.2.4.8. TIPUS INJECCIONS 

 

Aquest punt de menú permet mantenir els diferents tipus d’injeccions (bolus, perfusió, 

tardana/bifàsica,...) amb els que es pot administrar un contrast.  

Cal informar codi i descripció per donar d’alta o modificar. Es pot passar a passiu per donar 

de baixa. 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.9. MEDICACIÓ 

Permet modificar descripcions de materials tipus Medicació (veure manteniment de materials: 

classificació de materials en grups) 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.10. RELACIÓ CATÀLEG - CODI RESERVA SIO 

 

Obsolet. 

4.1.2.4.11. MODE ADMINISTRACIÓ 

 

Aquest punt de menú permet mantenir els diferents modes d’administració d’un medicament 

(bolus, perfusió contínua...).  

Cal informar codi i descripció per donar d’alta o modificar. Es pot passar a passiu per donar 

de baixa. 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.12. GRUP EXPLORACIONS 

 

Permet el manteniment de grups d’exploracions que pertanyen a una mateixa tipologia. 

Necessari per realitzar la revisió d’informes previs d’adjunts: l’informe previ i l’informe actual han 

de penjar d’exploracions que pertanyin al mateix grup d’exploracions. 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

El botó  permet cercar exploracions per codi o per descripció. 

 

4.1.2.4.13. RELACIÓ CATÀLEG - CODI RESERVA SIO 

Obsolet 

4.1.2.4.14. CATÀLEG - GRUP EXPLORACIONS 

Associació de les proves de catàleg a un grup d’exploracions, per determinar informes previs a 

revisar. 
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Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.15. PROTOCOLS 

Manteniment de protocols que s’associaran als catàlegs de les exploracions. Tots els camps 

son obligatoris, cal informar el codi del protocol, la descripció i afegir-ne un arxiu PDF relacionat 

a través del botó de la graella. 

 

 

Si s’intenta eliminar un protocol ja relacionat amb un catàleg mostrarà el següent missatge 

d’error: 
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Per afegir un protocol en PDF només cal clicar el botó de la graella amb els “...” i seleccionar 

un arxiu: 

 

 

Per associar els protocols creats a un catàleg s’haurà d’accedir a la pantalla Manteniment 

de Catàlegs. 

 

 

 

 

4.1.2.4.16. TIPUS UNITATS DOSI RADIACIÓ 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 119 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 

Des d’aquest punt de menú es fa el manteniment dels Tipus d’unitats de dosi de radiació que 

ens serviran per configurar com ha d’aparèixer la informació relativa a Dosi de Radiació en el 

Informe Radiològic, a partir de les unitats de mesura utilitzats en la mesura de la Dosi de Radiació. 

Els codis ‘DAP’, ‘DLP’ i ‘OrganDose’ haurien d’existir sempre ja que serveixen per determinar 

el tipus d’unitats de Dosi de radiació a partir del text de les unitats quan aquestes no estan 

definides a la taula d’unitats. 

 

Amb el botó  s’accepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.5. APARELLS 

S'accedeix des del menú Arxiu -> Manteniment taules -> Aparells 

Les taules d’aparells són les que permeten controlar i distribuir la programació de les exploracions 

en els diferents aparells del SDI. 
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A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre 

determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis: 

 

 

4.1.2.5.1. APARELLS 

Relació dels aparells radiològics del SDI. 

S'informa: 

 Codi 

 Descripció 

 tipus d'aparell: Ecògraf, Gamma càmera, radiologia simple, ... 

 marca 

 model 

 adreça IP 

 port de comunicació 

 AET: AET de l’aparell 

 Passiu 

 AET WL:  AET des del que es crida la WorkList 

 Tipus Imatge:  Digital, Analògica 

 No lliga: si aquest camp està marcat ens indica que no hi haurà imatges en el PACS que 

es puguin associar a exploracions d’aquest aparell 

 Edifici: Edifici a on està ubicat l’aparell  

 Sala: sala a on s’ubica l’aparell 

 Sense informe: Si es marca aquesta columna, en el moment de confirmar una exploració 

d’aquest aparell, per defecte quedarà marcada com a Sense informe. 



 
Manual usuari 

Pàgina 121 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 Programable: a instal·lacions amb integració amb facturació via SIPE (sols UDIAT) es 

marca aquesta columna quan l’activitat realitzada amb aquest aparell s’ha d’enviar a 

facturació.  

 Extern: aquest camp apareix marcat quan es tracta d’un aparell Extern, que envia 

imatges al nostre PACS que seran informades com a Teleradiologia. 

 Client: s’informa únicament en cas de que es tracti d’un aparell Extern, i ens indica 

l’hospital al qual pertany l’aparell 

 Prefix AN (Accession Number): s’informa únicament en cas de que es tracti d’un aparell 

Extern, i ens indica el prefix que el PACS posa a l’identificador de l’estudi. 

 Dades PACS:  Indica el Servidor a on es troba el PACS que emmagatzema les imatges 

d’aquest aparell.  

 Prefix Pacient. 

 Servei: gestió aparells per servei: un servei no pot veure l’activitat de l’altre. 

 Centre gestió: per gestió Multi centre 

 Calendari: calendari que farà servir l’aparell si és que tenim calendaris específics per 

poblacions. 

Per programació: 

- Programable 

- Programació per òrgan-sistema 

Per Teleradiologia: 

- Client 

- Prefix an 

- Prefix pacient 

Per etiquetes: 

- Edifici 

- Sala 

Per  integració amb PACS: 

- AET WL (obsolet) 

- PACS 

- AET Storage 

- Centre de gestió 
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4.1.2.5.2. EDIFICIS 

Edificis a on poden ubicar-se els aparells. 

 

4.1.2.5.3. ÀREES HOSPITAL 

 

Àrees en les que es distribueix l’hospital. Haurien de ser les mateixes que hi hagi definides en el 

HIS. Aquesta informació ens arriba quan arriba al sistema una petició des de l’Estació de treball 

Clínica, i ens indica l’àrea des de la que s’ha fet la petició. S’informa l’edifici, el codi i la descripció 

de l’àrea. 

Per integració HIS és necessari informar àrees de l’hospital 



 
Manual usuari 

Pàgina 123 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 

 

4.1.2.5.4. DADES PACS 

Servidors  de PACS dels quals es poden rebre estudis per Teleradiologia. S’informa el codi, la 

descripció, l’AET del servidor, i si en la integració intervé un RIS extern. 
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4.1.2.5.5. FREQÜÈNCIA REFRESC APARELL 

Només es fa servir a instal·lacions amb integració via SIPE. 

 

 

4.1.2.5.6. TIPUS D’EXPLORACIÓ PER APARELL 

Permet determinar per un aparell determinat els Tipus d’exploració que poden realitzar-se. 
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Amb el botó  del costat del llistat s’accedirà a la pantalla de “Cerca Valors per nom” on 

apareixerà un llistat filtrable de tots els tipus d’exploració; seleccionant-ne un i prement   

s’afegirà automàticament al llistat. 

Amb els botons de copiar  i enganxar  es pot copiar tots els tipus d’exploració de 

un aparell a un altre, només cal seleccionar el aparell origen, prémer copiar, seleccionar el 

aparell destí i prémer enganxar. 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 

 

 

4.1.2.5.7. APARELLS PER ÀREA HOSPITAL 

Permet determinar a quin aparell, de tots els que poden realitzar la exploració sol·licitada, 

s’assignarà una exploració demanada des de l’Estació de Treball Clínic pel circuit urgent en 

funció de l’àrea de l’hospital des de la que es sol·licita. 
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Necessari per la integració amb HIS: peticions urgents que s’han d’assignar automàticament a 

un aparell: es determina l’aparell a on es farà la prova en funció de l’àrea de la que vingui la 

petició. 

 

Amb el botó  del costat del llistat s’accedirà a la pantalla de “Cerca Valors per nom” on 

apareixerà un llistat filtrable de tots els aparells; seleccionant-ne un i prement   s’afegirà 

automàticament al llistat. 

Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una 

àrea a una altra, només cal seleccionar el àrea origen, prémer copiar, seleccionar el àrea destí 

i prémer enganxar. 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 

 

4.1.2.5.8. TIPUS AVARIA 

Agrupació de les avaries segons el seu tipus: manteniment, avaria temporal, ... S'informa el codi i 

la descripció. 
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Pantalla en desús 

4.1.2.5.9. AVARIA 

Codificació de les avaries que pot tenir un aparell radiològic. S'informa el codi i la descripció, i el tipus 
d’avaria de que es tracta. 

 

Pantalla en desús 

 

4.1.2.5.10. PORTES 

Relacionat amb gestió cues i arribada de pacient: portes per les que pot accedir el pacient a 

fer-se una prova en un consultori determinat. 
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4.1.2.5.11. RELACIÓ APARELL – PORTA 

Portes per les que pot accedir un pacient a fer-se una prova en funció de l’aparell on s’hagi de 

fer la prova. 

  

Amb el botó  del costat del llistat s’accedirà a la pantalla de “Cerca Valors per nom” on 

apareixerà un llistat filtrable de tots els aparells; seleccionant-ne un i prement   s’afegirà 

automàticament al llistat. 
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Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una 

porta a una altra, només cal seleccionar la porta  origen, prémer copiar, seleccionar la porta 

destí i prémer enganxar. 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 

 

 

4.1.2.5.12. SERVEIS DE CLASSIFICACIÓ D’APARELLS 

Serveis pels quals es poden classificar les cerques per aparell. Aquest manteniment permet 

donar d’alta nous serveis i modificar dades existents. 

 

 

4.1.2.5.13. SERVEIS DE CLASSIFICACIÓ D’APARELLS A GRUPS D’USUARI 

Aquest manteniment permet accedir a un servei de classificació d’aparells i relacionar el servei 

amb un grup d’usuaris existent. 
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En aquest manteniment es pot fer cerca per codi i descripció tant del Servei com dels grups 

d’usuaris existents en el sistema. 

 

Amb el botó  del costat del llistat s’accedirà a la pantalla de “Cerca Valors per nom” on 

apareixerà un llistat filtrable de tots els aparells; seleccionant-ne un i prement   s’afegirà 

automàticament al llistat. 

Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una 

porta a una altra, només cal seleccionar la porta  origen, prémer copiar, seleccionar la porta 

destí i prémer enganxar. 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 
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4.1.2.6. SOL·LICITUD  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

 

4.1.2.6.1. PRIORITAT 

Important per la sincronització amb HIS si hi ha integració. 

Te  incidència en el circuit urgents: si una prioritat es marca com a “circuit”, en funció de com es 

determini que funcionen els circuits del SDI, es pot arribar a determinar que una prova anirà pel 

circuit urgent. 

 

4.1.2.6.2. ÀMBITS DE PROCEDÈNCIA 

Valors predeterminats, es recomana no modificar-los i fer servir els predefinits per l’aplicació. 
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4.1.2.6.3. CENTRES 

Llistat de centres. 

 

 

 

4.1.2.6.4. TIPUS FRANJA 

Manteniment de tipus de franja de programació. S’usa per marcar les exploracions des de la 

pantalla de revisió. Permet al radiòleg donar-li un valor que la gent de programació farà servir 

per decidir a quines franges de temps de programació es programa l’exploració. 
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4.1.2.7. ACTIVITAT 

S'accedeix des del menú Arxiu -> Manteniment taules  -> Activitat 

Les taules d’activitat són necessàries per enregistrar l’activitat diària a l’hora de realitzar les 

exploracions radiològiques. 

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre 

determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

A la majoria de pantalles es poden trobar els següents botons: 

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

 

4.1.2.7.1. INCIDÈNCIES PACIENTS 

Relació d’incidències codificades que es poden assignar a un pacient. 
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4.1.2.7.2. ATENCIÓ ESPECIAL PACIENTS 

Informació relacionada amb el pacient i la exploració a realitzar. Serveix per indicar si el pacient 

precisa d’una atenció especial. 
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4.1.2.7.3. ESTAT EXPLORACIONS 

Pantalla només de consulta. Mostra els diferents estats que pot tenir una exploració. La 

codificació és fixa i no es pot modificar. 

 

 

(Veure Estat exploracions) 

 

 

 

4.1.2.7.4. ESTAT INFORMES 

 

Pantalla només de consulta.  Mostra els estats que pot tenir un informe de resultat. 

 

 

(Veure Estat informes) 
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4.1.2.7.5. ESTAT FACTURACIÓ 

Pantalla només de consulta. Estat que pot tenir una exploració referent a la facturació. 

 

(Veure Estats Facturació) 

4.1.2.7.6. MOTIUS REPROGRAMACIÓ / ANUL·LACIÓ 

Llistat amb els possibles motius de reprogramació i/o anul·lació d’una exploració. 

Si hi ha integració amb HIS els valors haurien d’estar sincronitzats. 
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4.1.2.7.7. MOTIUS DESCONFIRMACIÓ 

Llistat amb tots els possibles motius de desconfirmació d’una exploració (motius pels quals no s’ha 

realitzar la exploració, havent arribat la data de realització). 

Si hi ha integració amb HIS els valors haurien d’estar sincronitzats. 

 

4.1.2.7.8. MOTIUS NOVES EXPLORACIONS 

Motius pels quals s’afegeix una nova exploració. 

 

4.1.2.7.9. MOTIUS REBUIG IMATGES 

Motius pels quals es rebutgen les imatges d’una exploració, important per l’estudi radiació dels 

pacients. 



 
Manual usuari 

Pàgina 138 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
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4.1.2.7.10. TIPUS ESTUDI 

Serveix per ajudar a classificar les notificacions de nous estudis que arriben del PACS, per 

permetre determinar si són de Teleradiologia, Test d’algun aparell, etc. Facilita la revisió d’estudis 

pendents de lligar a una exploració, ja que si un registre corresponent a un nou estudi no lligat a 

una exploració es marca amb un tipus d’estudi, aquest ja no apareix com a pendent de lligar. 

 

Malgrat que aquesta taula pot informar-se amb els registres que convinguin a cada instal·lació, 

els codis ‘TELE’ (Teleradiologia) i ‘ELIM_PACS’ (estudi eliminat del PACS) han d’existir sempre, són 

necessaris pel bon funcionament de la aplicació. Aquest dos registres no s’haurien d’eliminar mai. 
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4.1.2.7.11. MACROS MOTIUS PETICIÓ A PATOLOGIA 

Es permet afegir o modificar les macros relacionades amb les peticions a patologia. 

 

Per modificar una macro cal seleccionar el registre de la macro que es vol canviar al llistat i 

modificar-ne el text al quadre. Les dades es gravaran automàticament al sortir de la pantalla. 

Per donar d’alta una nova macro s’haurà primer d’afegir un nou registre al llistat, informant tant 

el codi com la descripció, i després omplir el text de la macro. Les dades es gravaran 

automàticament. 
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4.1.2.7.12. MACROS DE MOTIU DE PETICIÓ A PATOLOGIA PER TIPUS 

EXPLORACIÓ 

Es defineixen les macros que es poden utilitzar per a cada tipus d’exploració. 

 

Amb el botó  del costat del llistat s’accedirà a la pantalla de “Cerca Valors per nom” on 

apareixerà un llistat filtrable de tots els tipus d’exploració; seleccionant-ne un i prement   

s’afegirà automàticament al llistat. 

Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els tipus d’exploració  

de una macro a una altra, només cal seleccionar la macro origen, prémer copiar, seleccionar la 

macro destí i prémer enganxar. 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel. 
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4.1.2.7.13. TIPUS DOCUMENT 

Formulari per definir diferents tipus de documents i dissenyar el peu de pàgina segons el tipus de 

document. 

Cal informar tant el text del peu, com el codi de tipus de document, si es desitja que surti la 

etiqueta de l’exploració i/o del pacient, si el peu està ombrejat i la font del text. 

 

Per modificar el text de un peu cal seleccionar el registre que es vol modificar al llistat i canviar el 

text a l’àrea de text de sota el llistat; un cop fetes les modificacions gravar els canvis amb 

. 
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4.1.2.7.14. DOCUMENTS 

Es relacionen els documents amb el tipus de document. Es pot informar, a més del text del 

document i del tipus de document al que pertany, la descripció, en quin idioma està, l’àmbit de 

procedència i si està passiu o no. 

 

Al seleccionar un registre al llistat, a l’àrea de text de sota es carrega el text del informe, allà es 

pot modificar i gravar els canvis, tant dels camps el llistat com del text del informe, prement 

.  
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4.1.2.7.15. DETALLS DOCUMENTS CRIBRATGE 

Es poden afegir imatges corresponents a les signatures dels professionals que han d’aparèixer 

com a signants del document. 

 

Per afegir una imatge cal haver copiat abans al porta papers la imatge corresponent i fer botó 

dret sobre l’àrea de sota el llistat-> Enganxar. 

 

Per esborrar una imatge ja afegida només cal prémer la icona amb la paperera . 
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4.1.2.7.16. COMPLICACIONS 

Manteniment de les complicacions generals que pot patir un pacient, sempre que no siguin 

de Endoscòpia o Vascular. 

 

4.1.2.7.17. TIPUS ENTREGA INFORME 

Es defineixen els diferents tipus d’entrega d’informe que es realitzaran per una exploració. Aquest 

valor s’informarà a la pantalla arribada de pacient. Es visualitzaran amb una icona, segons el 

valor seleccionat, als llistats d’exploracions i informes i al llistat de treball. 

Valors per defecte: 

 01 – Informe Urgent/entrega immediata.  

 02 – Informe diferit amb sobre.  

 03 – Informe diferit sense sobre.  

Si s’afegeix algun valor que no sigui un d’aquests 3 no sortirà cap icona. 
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4.1.2.8. RESULTATS  

Les taules de resultats permeten assignar diagnòstics als informes de les exploracions realitzades. 

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre 

determinat que no pot eliminar-se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 
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4.1.2.8.1. DIAGNÒSTICS RADIOLOGIA (ACR) 

Relació de diagnòstics ACR codificats. 

L’alta de codis ACR també es fa de manera automàtica quan el radiòleg, des de la funció 

d’elaboració d’informes accedeix a l’ajuda de la codificació ACR i construeix un codi que no 

existeix a la taula. 

 

 

Normalment la codificació diagnòstica per ACR es fa a través de les subtaules que agrupen 

aquests codis: 

- Anatomia 

- Sub - anatomia 

- Patologia 

- Sub - patologia 

 

Per aquest motiu aquest manteniment és obsolet. 
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4.1.2.8.2. DIAGNÒSTICS GINECOLOGIA 

Relació de diagnòstics de ginecologia codificats. 

 

4.1.2.8.3. LLISTES DE PARÀMETRES 

Llistes codificades que es fan servir en els informes parametritzats. 

 

 

La columna Descripció correspon a la descripció del valor. I el Text és el valor que apareix 

quan se selecciona aquest valor de la llista. 

Si el codi de llista està marcat com a de Tipus Macro (veure camp Tipus), es pot informar el 

text de la macro per cada element de la llista que es desitgi: 
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Quan es realitza alguna modificació en algun dels registres, s’activa el botó de Salvar  i el 

de Cancel·lar canvis  i es desactiva el camp de Codi Llista. Aquest últim camp es torna a 

activar si Salvem o cancel·lem els canvis. 

Si intentem sortir de la pantalla i hi ha canvis pendents, el sistema ens demana si volem acceptar 

els canvis:  Si responem que si, es salven les 

modificacions i sortim de la pantalla. Si es respon que no, no es salven els canvis i sortim de la 

pantalla. Si responem Cancel·lar, restem a la pantalla amb els canvis pendents de Salvar. 
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Es pot accedir a la pantalla que defineix les exploracions per valor de la llista prement el botó 

 , aquí es podran triar afegir/modificar/eliminar les exploracions pel valor de llista 

que hi hagi seleccionat a la pantalla anterior. 

  

Opcionalment es pot informar un paràmetre i el valor possible d’aquest paràmetre, per 

determinar que el text que s’incorporarà d’un determinat valor d’una llista depèn del valor 

seleccionat d’un altre paràmetre. 

 

 

Per exemple, en el cas anterior, si s’està fent un full d’infermeria d’una exploració de Drenatge 

de Mama per ECO, i en l’informe parametritzat hi ha un paràmetre Recomanacions que té 
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assignada la llista RECOM, el text de recomanació que apareixerà a l’imprimir el full d’infermeria 

dependrà d’un altre paràmetre, el d’idioma. D’aquesta manera el text de les recomanacions 

apareixerà en l’idioma que interessi. 

Un altre exemple: si s’està fent l’informe parametritzat d’una gastroscòpia, en el text de les 

recomanacions apareixerà un text o un altre en funció del valor seleccionat pel paràmetre 

Premedicació.  
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4.1.2.8.4. INFORME PARAMETRITZAT 

Definició i Manteniment d’Informes Parametritzats. 

Permet definir tant els tipus d’informe mèdics parametritzats, com informes de Cribratge, com els 

fulls d’infermeria i d’Anestèsia. 

Els informes parametritzats permeten que l’usuari pugui generar el text d’un informe a partir 

d’informar una sèrie de paràmetres. 

 

 

Els informes parametritzats poden ser genèrics, per qualsevol tipus de prova, o més específics: 

- Per un tipus de prova 

- Per òrgan-sistema 

- Per tipus d’exploració 

- Per un conjunt d’exploracions 

 

Les dades a informar són: 

- Àrea: determina si es tracta:  

o d’un informe mèdic ( àrea = M): en aquest cas s’informa a partir de la 

pestanya d’Altres dades de la pantalla d’informes ),  

o un Informe de Cribratge (àrea=CM): s’informa des del botó CRI de la 

pantalla d’informes 

o un Full d’infermeria ( àrea = I ): s’informa des de la pantalla de 

Confirmació i registre d’activitat, pestanya Full d’infermeria 

o  un Full d’Anestèsia (àrea=A) ): s’informa des de la pantalla de 

Confirmació i registre d’activitat, pestanya Full d’Anestèsia 

- Tipus de prova: s’informarà si aquest informe parametritzat s’assignarà a 

exploracions d’un tipus de prova determinat. 



 
Manual usuari 

Pàgina 153 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

- Òrgan Sistema: S’informarà si aquest informe parametritzat s’assignarà a 

exploracions d’un Òrgan Sistema determinat. 

- Tipus d’exploració: s’informarà si aquest informe parametritzat s’assignarà a 

exploracions d’un tipus en concret. 

- Servei: ‘’ / END (Endoscòpia) / VAS (Vascular). Normalment es definirà amb valor 

‘’. 

- Subtipus: classificació dels tipus d’informe parametritzat: 

o En blanc: informe parametritzat normal, simplement es defineixen 

paràmetres, sense text associat. 

o TextPreform: determina el text final que podem obtenir a partir dels 

paràmetres informats. Pot associar-se un text a aquest tipus d’informe. Sols 

s’utilitza en cas d’Informes mèdics 

o DobleLecMam: gestió cribratge de mama, amb doble lectura i consens si 

cal. Sols s’utilitza en cas d’informes de cribratge de mama. En aquest cas 

els paràmetres són fixats per la pantalla a on s’informen: si es modifiquen 

els paràmetres s’ha de modificar la pantalla. S’accedeix a aquesta 

pantalla a través del botó CRI de la pantalla d’informes. 

o LecRecitacions: s’accedeix a la pantalla d’informe de recitacions Sols 

s’utilitza en cas d’informes de cribratge de mama. . En aquest cas els 

paràmetres són fixats per la pantalla a on s’informen: si es modifiquen els 

paràmetres s’ha de modificar la pantalla. S’accedeix a aquesta pantalla 

a través del botó CRI de la pantalla d’informes. 

o AvalCancerInter: s’accedeix a la pantalla d’Avaluació de càncer 

d’interval. Sols s’utilitza en cas d’informes de cribratge de mama. . En 

aquest cas els paràmetres són fixats per la pantalla a on s’informen: si es 

modifiquen els paràmetres s’ha de modificar la pantalla. S’accedeix a 

aquesta pantalla a través del botó CRI de la pantalla d’informes. 

- Obligatori: si es marca com obligatori, algun dels valors del informe parametritzat 

s’haurà d’informar obligatòriament al realitzar l’informe. Sols aplica en cas 

d’Informes mèdics i d’informes de cribratge de mama. 

- Text: Text que ha d’aparèixer al informe si es tracta d’un informe parametritzat de 

tipus TextPreform. En aquest text es poden marcar els punts on s’inseriran els 

diferents valors de cadascun dels paràmetres associats al informe (s’indicarà 

inserint en el lloc del text on ha d’aparèixer el valor del codi del paràmetre entre 

dos signes ‘ÿ’). Sols s’utilitza en cas d’Informes mèdics 

 

Prement   accedim a la pantalla de manteniment dels paràmetres per l’informe 

parametritzat que tinguem seleccionat 

 

Prement  accedim a l’assignació de l’informe parametritzat a exploracions del catàleg. 
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Manteniment dels paràmetres: 

 

S’informen les següents dades: 

- Codi paràmetre 

- Descripció paràmetre 

- Tipus: 

o Valor: s’ha d’informar un valor 

o Llista: s’ha d’informar un valor d’una llista (veure manteniment llistes de 

paràmetres) 

o Llistac: s’ha d’informar un valor d’una llista en funció del catàleg. Sols és 

aplicable a Fulls d’Infermeria i Fulls d’Anestesia. 

o Constant. Sols és aplicable a Fulls d’Infermeria i Fulls d’Anestesia. El valor 

s’obtindrà a partir d’una llista. El Format ha de ser Macro 

o Càlcul: el valor del text s’obté a partir d’un càlcul predeterminat. Sols és 

aplicable a Informes mèdics i informes de cribratge de mama . Pels 

paràmetres tipus càlcul s’ha d’informar obligatòriament una Fórmula. 

- Format: s’ha d’informar si a Tipus s’ha seleccionat Valor: 

o TextCurt: es podrà informar un valor fins a 50 caràcters 

o TextLlarg: es podrà informar un valor fins a 500 caràcters 

o Num: el valor a informar haurà de ser numèric 

o Data: el valor a informat haurà de ser una data. El format de la data serà 

dd/MM/yyyy 

o Memo: es podrà informar un valor de més de 500 caràcters, sense límit. 

o Macro: s’informa text predeterminat que l’usuari no podrà tocar. 

o Boleà: es mostrarà un txec que es podrà marcar i desmarcar Sols és 

aplicable a informes de cribratge de mama.. 

- Ordre: número d’ordre del paràmetre en que apareixerà a la llista de paràmetres 

de la pantalla d’informe o de Confirmació. 
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- Llista: s’informa un codi de llista si a tipus s’ha seleccionat Llista o Llistac 

- Obligatori: es marca si el paràmetre és obligatori d’informar 

- Obligatori al signar: en el moment de signar l’informe es comprovarà si el 

paràmetre està informat, i si és així es donarà un avís i s’impedirà signar. 

- Modificable després de signar: paràmetre que es pot modificar a posteriori de la 

signatura de l’informe. Aquesta modificació no afectarà al text de l’informe signat. 

- Tipus: indica com s’ha de mostrar el paràmetre en el text de l’informe: 

o QT: Quadre de Constants Vitals. Sols és aplicable a Fulls d’Infermeria 

o NI: No imprimir. Sols és aplicable a Fulls d’Infermeria i Fulls d’Anestesia. 

o NSL: Sense salt de línia. Sols és aplicable a Fulls d’Infermeria i Fulls 

d’Anestesia. 

o DescSI: sols imprimeix paràmetre si s’ha seleccionat Si. Sols és aplicable a 

Informes mèdics 

o Motiu: Part del motiu de l’informe.  Sols és aplicable a Informes mèdics 

o Conclusió: Part de la conclusió de l’informe. Sols és aplicable a Informes 

mèdics 

- Text impressió: text que apareix a l’imprimir com a etiqueta del paràmetre 

- Avís: avís que es mostra al marcar el paràmetre. Sols s’utilitza en cas d’informes de 

cribratge de mama. 

- Passiu 

En aquesta pantalla, prement   s’accedeix al manteniment de llistes: 

 

El botó  porta a la pantalla de manteniment de llista de paràmetres pre - filtrant per la llista 

que tinguem seleccionada. Si el Tipus està marcat com a Macro, es podrà definir un text associat 

a aquest element de la llista: 
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La columna ACR és opcional, no cal informar-la. Si s’informa, al seleccionar un valor s’assigna 

automàticament el codi ACR corresponent a l’informe. 

 

 

Assignació catàleg: 

El botó  obre la pantalla de Exploracions per Informe parametritzat: 

 

En aquesta pantalla cal informar el codi d’exploració, i opcionalment el metge sol·licitant, el codi 

ACR, el centre i el tipus de centre. 

El codi ACR serveix per assignar-li a l’informe si es fa servir aquest tipus d’informe parametritzat. 
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El codi de catàleg, el metge o el centre sol·licitant determinen les característiques que ha de 

tenir la exploració per poder assignar-li aquest informe parametritzat.  

 

 

4.1.2.8.5. CANALS DE LLIURAMENT 

Codificació de les diferents maneres de lliurar un informe. 

 

4.1.2.8.6. AGRUPACIONS CLÍNIQUES 

Codificació d’agrupacions clíniques que fan servir els Metges que informen per classificar als 

Pacients en grups 
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4.1.2.8.7. SUB AGRUPACIONS CLÍNIQUES 

Codificació de les diferents sub-agrupacions clíniques. Una sub-agrupació pot estar relacionada 

amb més d’una agrupació. 

 

4.1.2.8.8. GRUPS D’ANTECEDENTS 

Codificació dels diferents grups d’antecedents que pot tenir un pacient. 

 

4.1.2.8.9. SUBGRUPS D’ANTECEDENTS 

Codificació més específica, dins dels grups d’antecedents, dels possibles antecedents d’un 

pacient. 
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4.1.2.8.10. ANTECEDENTS 

Antecedents que es poden registrar als pacients des de la pantalla d’informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.8.11. GRUPS D’ANTECEDENTS - ANTECEDENTS 

Relació antecedent-grup-subgrup. 
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4.1.2.8.12. JUSTIFICACIÓ PETICIONS 

Definició de les possibles justificacions de la petició. 
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4.1.2.9. MEDICINA NUCLEAR 

4.1.2.9.1. RADIOFÀRMACS 

El manteniment de radiofàrmacs permet donar d’alta, modificar i eliminar registres de la taula 

de radiofàrmacs de medicina nuclear. 

 

S’ha d’informar el codi i la descripció 

Es pot informar: 

- Unitats de mesura 

- Passiu 

- Etiqueta específica: si s’informa la columna d’etiqueta específica, al registrar 

aquest radiofàrmac a la pantalla de confirmació d’activitat s’haurà d’informar 

obligatòriament la columna corresponent a aquesta etiqueta. 

- Unitats de volum: si s’informen unitats de volum, al registrar aquest radiofàrmac a 

la pantalla de confirmació d’activitat s’haurà d’informar obligatòriament el Volum 

administrat. 

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 
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4.1.2.9.2. RADIOFÀRMACS PER EXPLORACIÓ 

 

 

Des d’aquest formulari es poden assignar radiofàrmacs a exploracions específiques per que 

apareguin per defecte al confirmar una exploració amb aquest catàleg. 

Es podran afegir radiofàrmacs, eliminar o modificar l’activitat. 

Es tracta del mateix formulari que el de manteniment de catàlegs, però permetent únicament 

modificar dades relatives a radiofàrmacs. 
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4.1.2.9.3. DIAGNÒSTICS MN 

 

Des d’aquest punt de menú es pot donar d’alta, modificar o eliminar diagnòstics de Medicina 

Nuclear. 

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 
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4.1.2.9.4. DIAGNÒSTICS MN PER EXPLORACIÓ 

 

 
Des d’aquest punt de menú es pot donar d’alta, modificar o eliminar diagnòstics de Medicina 

Nuclear per exploració. 

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

Es tracta del mateix formulari que el de manteniment de catàlegs, però permetent únicament 

modificar dades relatives a Diagnòstics de MN. 
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4.1.2.10. ENDOSCÒPIA 

Des d’aquest punt de menú s’accedeix als manteniments relatius a Endoscòpia. 

4.1.2.10.1. COMPLICACIONS 

Aquest punt de menú obre un formulari per donar d’alta, modificar o passar a passiu 

complicacions específiques per Endoscòpia. 
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Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

 

4.1.2.10.2. MOTIU SOL·LICITUD 

 

Des d’aquest punt de menú l’usuari pot donar d’alta, modificar o passar a passiu motius 

d’endoscòpia. Aquest motiu s’afegirà a la pantalla de l’informe i serà informat pel propi 

endoscopista. 

 

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

4.1.2.10.3. TUBS ENDOSCÒPICS 
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Aquest punt de menú permet a l’usuari donar d’alta, modificar o passar a passiu un codi i 

descripció de tipus de tubs endoscòpics. El tub endoscòpic es fa servir per fer una prova 

d’endoscòpia a un pacient. 

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 
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Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

4.1.2.10.4. DIAGNÒSTICS ENDOSCÒPIA 

Aquest punt de menú permet a l’usuari donar d’alta, modificar o passar a passiu codis de 

diagnòstic propis del Servei d’endoscòpia. 

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

 

 

 

 

4.1.2.11. R.V.I. 

4.1.2.11.1. TIPUS DOCUMENT 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI- Tipus Document. 
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La funció d'aquesta pantalla es crear i mantenir els tipus de documents, es poden fer en dos 

idiomes, català i castellà i es en el tipus de document on es posa el text que volem que surti en 

el peu del document. 

 

 

Amb el botó  es guarda el tipus de document i amb el botó  es pot eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.2. DOCUMENT 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Documents. 

La funció d'aquest pantalla és la de crear i mantenir per cada tipus de document i cada 

idioma el text del document. 
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Amb el botó  es guarda el document i amb el botó  es pot eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.3. TIPUS INJECCIONS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Tipus Injeccions. 

La funció d'aquest pantalla és la de crear i mantenir els tipus de injeccions 
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Amb el botó  es guarda el tipus de injecció. 

Amb el botó  s'exporta a Excel els tipus de injeccions. 
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4.1.2.11.4. COMPLICACIONS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Complicacions 

La funció d'aquesta pantalla es crear i mantenir les complicacions. 

 

Amb el botó  es guarda la complicació. 

Amb el botó  s'exporta a Excel les complicacions. 

 

4.1.2.11.5. TRACTAMENTS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Tractaments. 
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La funció d'aquesta pantalla és la de crear i mantenir tractaments. 

 

Amb el botó  es guarda el tractament. 

Amb el botó  s'exporta a Excel el tractaments. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.6. VIES D’ADMINISTRACIÓ 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Vies d'administració 

La funció d'aquesta pantalla és crear i mantenir vies d'administració. 
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Amb el botó  es guarda la via d'administració. 

Amb el botó  s'exporta a Excel les vies d'administració. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.7. MACROS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Macros 

La funció d'aquesta pantalla és crear i mantenir macros d’exploracions de RVI. 

Igual a manteniment de macros, però restringint-les a les que corresponen a RVI. 
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4.1.2.11.8. MOTIU SOL·LICITUD 

Des d’aquest punt de menú s’accedeix a crear i mantenir motius de sol·licitud de RVI. 

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 
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Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 
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4.1.2.11.9. LLISTES DE PARÀMETRES 

Des d’aquest punt de menú s’accedeix a crear i mantenir la llista de paràmetres per codi de 

llista. 

 

 

Es permet la cerca del Codi de Llista per Codi i descripció prement el botó  i apareixerà 

el formulari de cerca següent: 
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El botó d’exploracions per paràmetre  permet accedir al manteniment 

d’exploracions per paràmetre i afegir, modificar o eliminar exploracions al paràmetre 

seleccionat. 

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 
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4.1.2.11.10. MATERIALS CATÀLEG 

Des d’aquest punt de menú l’usuari pot afegir i mantenir els materials  associats al catàleg 

d’exploracions específics de Radiologia Vascular. 

 

 

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis. 

 

 

 

 

4.2. EDICIÓ 

Aquest punt de menú facilita al usuari funcions específiques sobre el camp que té el focus o 

té seleccionat. 

Les funcions són les següents: 

 Netejar, neteja el camp on es troba el focus 

 Tallar, talla el text d’un camp seleccionat 

 Copiar, copia el text un camp o filera seleccionada 

 Enganxar, enganxa el text copia o tallat en el camp on es trobi el focus 
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 Seleccionar, selecciona el text o filera on el troba el focus de la pantalla 
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4.3. GESTIÓ SOL·LICITUDS 

 

 

4.3.1. CONSULTA PER ESTAT 

S’accedeix: 

-  des del menú de Gestió sol·licituds  

- o des del botó  de la barra d’eines de la pantalla principal. 

- O fent clic sobre algun dels comptadors d’exploracions Pendents de prioritzar 

 

Aquesta funció permet consultar l‘estat de peticions per diferents criteris. També permet als 

radiòlegs filtrar els tipus de sol·licituds a prioritzar seleccionant els filtres desitjats, així com conèixer 

el volum de sol·licituds existents agrupades segons el tipus.  

Els paràmetres de cerca són els següents: 

 Òrgan sistema: es podrà seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula d’Òrgan 

sistema, i es permet fer la cerca per codi i descripció. L’aplicació del filtre depèn de l 

filtre per Estat de la exploració que s’hagi informat: 

o Si el filtre d’Estat és Pendent de prioritzar o Prioritzat, el filtre de òrgan-sistema 

s’aplicarà sobre l’Òrgan-sistema de priorització 

o En qualsevol altre cas s’aplicarà sobre l’Òrgan-sistema de l’exploració. 

 Tipus de prova: es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de 

Tipus de prova, i es permet fer la cerca per codi i descripció 

 Número d’història: es podrà Cercar les sol·licituds fetes a un determinat pacient a 

partir del seu número d’història clínica. Amb el botó  s’accedirà a la cerca de 

pacients 

 Tipus d’exploració: es permet seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula 

de tipus d’exploracions, i es permet fer la cerca per codi i descripció 
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 Exploració: es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de 

catàleg d’exploracions, i es permet fer la cerca per codi i descripció 

 Metge sol·licitant: es podrà seleccionar un centre, prèviament cal haver informat el 

tipus de Centre que es vol triar. Un cop informat el Tipus de Centre, es podrà accedir 

a la llista de Codis de Centre, i es permet fer la cerca per codi i descripció 

 Estat: es podrà seleccionar pel tipus d’estat de la sol·licitud (pendent de prioritzar, 

prioritzada, pendent de programar, programada, anul·lada, confirmada, 

desconfirmada, afegida, afegida confirmada o afegida desconfirmada) , i es permet 

fer la cerca per codi i descripció 

 Tipus Centre/Centre: permet la cerca per tipus centre i centre seleccionat, i es permet 

fer la cerca per codi i descripció 

 Àmbit actual: permet filtrar la cerca per àmbit d’urgències, post-hospitalari, CEE, 

extern, ingressats o arxiu, i es permet fer la cerca per codi i descripció. Si així està 

configurat, poden aparèixer com a opcions de filtres per Àmbit grups de filtres (per 

exemple, Ingressats + Urgències, CCEE + Externs, .... 

 Servei sol·licitant: es podran seleccionar les sol·licituds i exploracions que tinguin un 

mateix servei sol·licitant, i es permet fer la cerca per codi i descripció 

 Interval de dates d’entrada: Veure Gestió data-hora 

 Número de sol·licitud: es podrà informar un número de sol·licitud i accedir directament 

a una sol·licitud determinada 

 Paper rebut:  permet filtrar les sol·licituds marcades com paper rebut o no rebut.  

 Pendent resposta: permet filtrar les sol·licituds marcades com pendents o no de 

resposta . 

Si l’usuari té assignat un òrgan-sistema i és un radiòleg, automàticament apareix informat el 

filtre d’Òrgan-Sistema i d’estat de la exploració = ‘Pendent de prioritzar’. A les instal·lacions a on 

la llista de priorització es configura per centre, si el radiòleg connectat té assignat un centre 

automàticament s’informa el filtre de Centre sol·licitant i també s’informa el d’estat de la 

exploració = ‘Pendent de prioritzar’. 

 

Procés: 

Informant els filtres corresponents i prement el botó de Cercar apareixeran a la pantalla les 

sol·licituds que responen a aquests filtres. En el cas de que hi hagi sol·licituds amb més d’una 

exploració, s’ompliran tantes línies com exploracions tingui la sol·licitud. 

 

En funció dels filtres informats poden variar les columnes visibles de la llista. A més a més 

determinades columnes sols es visualitzaran si configurem que son visibles (Pendent dosi, Petició 

escanejada, Informació Infermeria,...). 

- Columna Informació Infermeria: no sempre és visible, sols si tenim configurat en el 

sistema que s’ha de veure. La cel·la apareix en blanc si no s’ha informat aquesta 

informació, o amb una icona d’alerta si sí que s’ha informat: 
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Filtrant per exploracions Pendents de Prioritzar: 

- Al mostrar-se la llista, els registres Pendents de prioritzar que apareguin amb font 

en vermell indicaran que pel mateix pacient existeix més d’una exploració 

pendent de prioritzar que s’ha de revisar conjuntament amb l’altra exploració. 

- Els registres que es mostren amb fons blau clar indiquen que es tracta 

d’exploracions Pendents de prioritzar de pacients que estan ingressats, o en funció 

de com estigui configurat el sistema, també es poden mostrar en blau els dels 

pacients d’Urgències. 

- En aquest cas el filtre per òrgan-sistema s’aplicarà sobre l’òrgan-sistema de 

priorització de les exploracions 

Filtrant per exploracions Programades: 

- Si així ho tenim configurat, les exploracions que tinguin Informació Addicional 

registrada pel radiòleg i dirigida al Tècnic que farà la exploració es mostraran amb 

la Font en vermell (veure Revisió exploracions programades). 

  

El botó d’imprimir  permet un llistat amb les mateixes dades obtingudes en pantalla. 

 

 

 

Quan l’usuari que ha accedit a la aplicació és un professional tipus radiòleg i té assignat un 

òrgan – sistema, a l’accedir a aquesta funció automàticament li apareixerà informat el filtre per 

Estat de la exploració amb el valor 01 (Pendent de prioritzar) i el filtre d’Òrgan- Sistema amb el 

codi d’òrgan sistema assignat al professional. 
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Per sol·licituds amb estat Pendent de Prioritzar o Prioritzada, fent doble clic en una de les files 

prement el botó de Revisió s’accedirà a la funció de Revisió de sol·licituds 

 

La funció de priorització permet als radiòlegs filtrar el tipus de sol·licituds a prioritzar 

seleccionant els filtres desitjats, així com conèixer el volum de sol·licituds existents agrupades 

segons el tipus. Aquest és el pas previ a la revisió de sol·licituds. 

Quan un radiòleg accedeix a la funció, si té assignat un òrgan sistema, automàticament 

s’omple aquest filtre amb aquest valor. Per defecte també s’informa el filtre d’Estat de les 

exploracions amb el valor ‘01’ (Pendent de prioritzar. 

Circuït de les exploracions prioritzables: 

Una petició d’una exploració de tipus prioritzable pot seguir dos circuïts: l’urgent o el 

programat. 

Que una petició segueixi un circuït o un altre és decisió del Radiòleg responsable d’aquella 

exploració. 

Circuït urgent: 

Aquests són els passos que segueix una petició d’una exploració prioritzable Urgent 

procedent de la ETC: 

1. El metge sol·licitant registra la petició des de la ETC i truca al radiòleg responsable 

notificant-li que li ha demanat aquesta exploració. 

2. La petició arriba al SISDI, quedant la exploració pendent de prioritzar i/o recuperar 

segons pantalla. 

3. Si el radiòleg decideix que si que és correcte fer-la Urgent, és a dir, que la exploració 

ha de fer-se ja sense esperar a que passi per programació, el radiòleg selecciona 



 
Manual usuari 

Pàgina 186 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

la exploració de la llista i prement el botó  accedeix a la pantalla 

des de la que es pot assignar una hora (la que es preveu que es podrà fer la prova), 

l’aparell i el radiòleg i/o tècnic responsable i/o l’infermer. Fent això l’exploració 

canvia d’estat, passant a Pendent de prioritzar a Afegida, i apareix aleshores en el 

llistat de treball del tècnic corresponent. 

 

 

Circuït programat: 

Aquests són els passos que segueix una petició d’una exploració prioritzable No Urgent 

procedent del Sistema d’Informació de l’Hospital: 

1. El metge sol·licitant registra la petició des de la ETC 

2. La petició arriba al SISDI, quedant la exploració pendent de prioritzar, assignada a 

l’òrgan sistema que li correspongui en funció de la exploració demanada i la edat 

del pacient. 

3. El radiòleg responsable revisa aquesta petició: Accedeix a la pantalla de revisió, 

prement el botó de  des de la què assigna una prioritat a la exploració. 

L’exploració canvia d’estat, passant de Pendent de programar a Prioritzada. 

4. Aquesta exploració Prioritzada ja es pot programar (si la programació es fa en el 

propi SISDI es podrà seleccionar per programar, i si es fa en el Sistema d’Informació 

de l’hospital s’envia un missatge amb les dades de programació i queda en el llistat 

de proves pendents de programar. 

5. Un cop ha passat a Programació, l’exploració es programa.  



 
Manual usuari 

Pàgina 187 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

Botons d’accions relacionades amb exploracions seleccionades: 

 

 

- Imprimir sol·licitud 

- Sol·licitud 

- Sol·licitud Paper 

- Anul·lació 

- Revisió: 

o Si la exploració seleccionada està en estat Pendent de 

prioritzar o Prioritzada accedim a Revisió exploracions 

Pendents de prioritzar 

o Si la exploració seleccionada està en estat Programada 

accedim a Revisió exploracions programades 

- Urgents 

- Paper 

- Pendent de resposta 

- Canvi òrgan-sistema 

4.3.1.1. IMPRIMIR SOL·LICITUD 

S’accedeix des del botó  de la pantalla de Consulta per estat, que permet 

imprimir el paper de la sol·licitud en format SISDI. 
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4.3.1.2. CONSULTA DADES SOL·LICITUD 

Des del botó  de la pantalla de Consulta per estat, havent seleccionat un dels 

registres de la llista, s’accedirà a la Consulta de dades de la sol·licitud. 

 

4.3.1.3. SOL·LICITUD PAPER 

S’accedeix des del botó  de la pantalla de Consulta per estat. Aquest punt de 

menú permet adjuntar el paper de la sol·licitud escanejat a la petició. La imatge es guardarà en 

el PACS i quedarà associada a la petició. 

Al prémer el botó s’obre en el navegador el següent formulari que permet adjuntar la imatge: 

 

A través d’aquesta pàgina farem que la petició escanejada es guardi en el PACS i quedi 

associada a la petició. 
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4.3.1.4. ANUL·LACIÓ 

Des del botó  es pot anular una sol·licitud indicant el motiu de l’anul·lació, metge 

responsable i observacions, tal i com mostra la següent pantalla: 

 

Una exploració anul·lada ja no es podrà programar, queda fora del circuit d’exploracions. 
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4.3.1.5. REVISIÓ EXPLORACIONS PENDENTS DE PRIORITZAR 

El botó de Revisió  de la pantalla de Consulta per estat permet al radiòleg revisar 

peticions Pendents de prioritzar i assignar-los-hi una prioritat. 

Permet la selecció simple o múltiple de sol·licituds de la graella, sempre que l’estat de la 

exploració sigui Pendent de prioritzar.  

 

4.3.1.5.1. REVISIÓ AMB SELECCIÓ MÚLTIPLE 

S’accedeix prement en el botó de  de la pantalla de Consulta per estat, havent 

seleccionat més d’una exploració de la llista. Permet revisar peticions en bloc, assignant a totes 

les exploracions seleccionades les següents dades: 

- Metge que ha revisat les peticions 

- Prioritat 

- Tipus de franja 

- Aparell 

- Informació per programació (amb el botó  es pot seleccionar alguna 

de les macros que tenim definides com a Macros Informació per programació 

El metge revisor i la prioritat són obligatoris. 

Al salvar, a totes les exploracions seleccionades se’ls hi assigna: 

- l’estat Prioritzada  

- la prioritat seleccionada,  

- el metge revisor,  

- el Tipus de franja si se n’ha seleccionat alguna,  

- l’Aparell si se n’ha seleccionat algun, 

-  i la informació per programació si s’ha informat. 
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4.3.1.5.2. REVISIÓ AMB SELECCIÓ SIMPLE 

S’accedeix prement en el botó de  de la pantalla de Consulta per estat, havent 

seleccionat només una exploració de la llista. Dóna accés a la pantalla de Revisió de peticions 

mostrant les dades de la sol·licitud seleccionada. 

 

Si des de la pantalla anterior hem filtrat per estat de exploració 01 Pendent de prioritzar, a la 

barra d’eines ens apareixeran els botons Endavant i Endarrere per poder navegar entre les 

sol·licituds filtrades. 
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General: 

A la part superior de la pantalla apareix: 

- Referència externa de la sol·licitud 

- Data de sol·licitud 

- Número sol·licitud SISDI 

- Data entrada 

Botó Consulta dades pacient: Des del botó  es pot accedir a consultar les dades del 

pacient, poden afegir dades assistencials de la prova. 

Botó Enviament de correu electrònic a metge sol·licitant: Des del botó  es pot accedir 

a Enviament correu electrònic al metge sol·licitant o bé al correu informat com a destinatari. 

 

Pestanyes: 

Des d’aquesta pantalla es pot accedir per les pestanyes a: 

Dades de la sol·licitud: 

 

Si el camp Informació clínica està informat, pareix l’etiqueta d’aquest camp en vermell: 

 

El botó  situat al costat del camp ens permet visualitzar tot el contingut del camp. Clicant 

en el botó fem que el camp es faci més gran per veure tot el contingut: 
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Tornant a clicar en el botó  el camp Informació clínica torna al seva alçada inicial. 

 

 

Precaucions: registres de incidències registrades al pacient en proves anteriors 

 

Dades demogràfiques: 

 

 

Dades de client: 

 

 

Comentaris: (on es poden afegir comentaris de professionals, i que queden assignats al 

pacient, podent-se consultar des de diverses pantalles com a informació relativa al pacient), 
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Mitjançant una configuració, es pot deixar o no modificar els comentaris. Veure apartat  

Consulta Dades Pacient del document CIMD-SISD-TEC-Documento Técnico SISDNet.docx 

 

Sol·licitud digitalitzada:  

 

El botó   de la pestanya de Sol·licitud digitalitzada es 

visualitza si es dóna un d’aquests dos casos: 

- La petició en paper escanejada s’hagi enviat al PACS i associat a la sol·licitud del 

SISDI. En aquest cas al clicar en el botó es farà la crida al visor d’imatges per 

consultar la petició  

- Si a nivell de petició tenim informat l’Identificador del pdf de la petició ubicat a 

HCIS (notificat per aquest al enviar la petició a SISDI). En aquest cas al clicar en el 

botó visualitzarem el pdf de la petició. 

En qualsevol altre cas aquest botó no es visualitza 

 

 

Si tenim possibilitat d’accés al ‘Estació Clínica de l’hospital des de SISDI, en aquesta pestanya 

també apareixerà el botó per accedir-hi:  

 

Altres Sol·licituds: a on es mostren altres peticions registrades al pacient i encara no realitzades 

o realitzades recentment. Si alguna de les exploracions està en estat pendent de Prioritzar, 

apareixerà en vermell. 

Seleccionant un registre d’aquesta llista que estigui Pendent de prioritzar (registre vermell) o 

Prioritzada i fent Doble-clic sobre ell, es carrega la pantalla amb les dades d’aquesta exploració 

i podem prioritzar-la també. 

 

Si seleccionem una exploració d’aquesta llista que ja està feta i que té informe, s’activa el 

botó  que permet visualitzar aquest informe. 
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Àrea exploracions de la sol·licitud: 

 

Llista exploracions de la sol·licitud a Prioritzar: 

 

Mostra la llista de les exploracions associades a la sol·licitud seleccionada. Des d’aquesta llista 

es pot assignar directament una prioritat i un radiòleg revisor, així com també informar el Tipus de 

franja, l’aparell, i canviar l’òrgan sistema si cal. 

En el moment en que s’assigna una prioritat, es produeix un canvi en l’estat de la exploració: 

de Pendent de prioritzar a Prioritzada. 

 

Botó Afegir exploració: 

Prement el botó  permet afegir una nova exploració a la petició que s’està 

revisant del pacient. Aquesta exploració quedarà registrada en estat Pendent de prioritzar. Es 

pot informar o no informar l’aparell en el que es vol realitzar la prova. 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 196 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

I apareixerà en blau a la llista d’exploracions de la petició quan sortim de la pantalla d’Afegir 

exploracions: 

 

 

Botó Anul·lar: Prement el botó  es permet anul·lar l’exploració seleccionada 

afegint un motiu d’anul·lació. Una exploració Anul·lada ja no es pot programar, queda fora del 

circuit de la exploració. Si la petició ha arribat de la Estació Clínica de l’hospital com a petició 

electrònica, automàticament s’enviarà un missatge de resposta a aquest sistema per que també 

s’anul·li allà la petició. 

 

I apareixerà Anul·lada a la llista d’exploracions de la petició quan sortim de la pantalla 

d’Anul·lar exploracions: 
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Botó Revisió: Prement el botó  s’accedeix a una pantalla que facilita la 

priorització: permet canviar els mateixos valors que es poden modificar des de la graella 

d’exploracions per prioritzar. 

 

Al salvar i tornar a la pantalla de priorització, la exploració apareixerà en estat Prioritzada: 

 

 

Botó Urgents:  Prement el botó  accedim a la pantalla que ens permet canviar 

una exploració de l’estat Pendent de prioritzar a Afegida (Urgent) de manera que aparegui ja 

en el llistat de treball del tècnic (veure circuit urgent al prioritzar): 
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Botó Canvi Org-Sist: Prement el botó  es permet canviar l’òrgan sistema de 

priorització. El funcionament és el mateix que el Botó de Canvi d’òrgan-sistema de la pantalla de 

Consulta de sol·licituds per estat.  

Botó Canvi Expl: El botó  permet el canvi d’exploració en cas de que s’hagi 

fet la petició d’una prova no adequada o que s’hagi registrat per error malament. El botó sols 

s’activa si en el sistema tenim configurat que es permet aquest canvi (no es pot fer si la petició 

ve d’un altre sistema d’informació). 
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Àrea registre dades de la sol·licitud: 

Mostra dades relatives a la sol·licitud que poden modificar-se: 

 

 

Motiu: apareix el text informat pel metge sol·licitant com a Motiu de la sol·licitud. El radiòleg, 

al revisar la sol·licitud, pot modificar aquest text. 

Informació addicional: el radiòleg pot anotar en aquest camp Indicacions dirigides al tècnic 

que farà la prova. Aquestes indicacions apareixeran en la pantalla de Confirmació d’activitat 

per tal de que les vegi el tècnic. El botó  permet seleccionar una macro del tipus 

Informació pel tècnic. 

 

Informació per programació: anotacions del radiòleg que revisa dirigides a les persones que 

programaran la prova. Si la programació es fa des de SISDI, apareixeran aquestes notes a la 

pantalla de programació. Si la programació es fa en el Sistema d’Informació de l’hospital, 

aquestes notes poden arribar a aquest sistema a través de missatgeria per que les persones que 

citen les vegin en el moment de programar la exploració. 

El botó  permet seleccionar una macro del tipus Informació per programació. 

 

 informació addicional: anotacions dirigides al tècnic, poden estar definides per 

macros i es permet afegir la macro cercant pel botó . Aquest botó 

permet fer la cerca per codi/descripció de la macro d’informació pel tècnic:  
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 Informació per programació: anotacions dirigides a programació. També pot estar 

definida per macros, tenint accés a la cerca des del botó , que permet 

la cerca per codi/descripció com mostra la següent pantalla: 
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4.3.1.6. REVISIÓ EXPLORACIONS PROGRAMADES 

El botó de Revisió  de la pantalla de Consulta per estat, havent seleccionat una 

exploració o més d’una en estat Programada dóna accés a la pantalla de Revisió d’exploracions 

programades. 

Si es selecciona més d’un registre, apareix una etiqueta indicant-ho.  

 

Les dades informades en aquesta pantalla s’aplicaran a totes les exploracions 

seleccionades, sobreescrivint les dades si ja estaven prèviament informades. 

 

Aquesta funció permet: 

- a un infermer registrar Informació d’infermeria, relativa a Informació clínica del 

pacient rellevant en el moment de fer la prova, i que el radiòleg pot visualitzar 

en el moment de revisar la prova. 
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- a un radiòleg revisar peticions Programades i registrar Informació Addicional 

amb anotacions dirigides al tècnic, que aquest veurà quan accedeixi a la 

pantalla de confirmació d’activitat . 

 

 

El botó de Macros  permet accedir a una llista de macros de tipus Informació 

addicional, i seleccionant una afegir el text de la macro al camp d’Informació pel tècnic. 

 

 

 

- Determinats usuaris amb permís per editar els dos camps poden accedir a la 

funció tenint activats dels dos camps per modificar: 
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Aquesta informació es podrà consultar a les següents pantalles: 

Informació Infermeria:  

- Confirmació activitat 

- Consulta de dades de la sol·licitud. 

- Elaboració informes 

Informació addicional: 

- Confirmació activitat 

- Consulta de dades de la sol·licitud. 

 

4.3.1.7. URGENT 

S’accedeix des del botó   de la pantalla de Consulta per estat, havent 

seleccionat un sol registre corresponent a una exploració que estigui en estat Pendent de 

prioritzar. Aquest botó permet passar una exploració Pendent de Prioritzar a Afegida, assignant-li 

un aparell i data i hora del sistema.  Accedim a la pantalla que ens permet fer aquest canvi  de 

manera que aparegui ja en el llistat de treball del tècnic (veure circuit urgent al prioritzar): 
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4.3.1.8. PAPER 

Amb el botó  podrem marcar o desmarcar les sol·licituds seleccionades com 

sol·licituds amb paper rebut o no.  

 

Si es clica Sí es marquen les sol·licituds com paper rebut, si es clica No es marquen com paper no 

rebut. El botó cancel·lar tanca sense fer res 

 

4.3.1.9. PENDENT DE RESPOSTA 

Amb el botó  podrem marcar o desmarcar les sol·licituds seleccionades com 

sol·licituds amb pendents de resposta o no.  

 

Si es clica Sí es marquen les sol·licituds com pendent de resposta, si es clica No es marquen com 

no pendent de resposta. El botó cancel·lar tanca sense fer res 

 

4.3.1.10. CANVI ÒRGAN-SISTEMA 

Amb el botó  podrem canviar l’òrgan-sistema de priorització d’una o més 

exploracions. El botó s’activa si tenim seleccionats a la graella 

-  Un registre d’una exploració en estat Pendent de prioritzar.  

- Més d’un registre, si estem filtrant per l’estat d’Exploració Pendent de prioritzar 

i tenim informat el filtre d’òrgan-sistema.  

L’òrgan-sistema de priorització, per defecte és igual a l’òrgan-sistema de la exploració. Si es 

vol que una exploració determinada sigui prioritzada per un àrea diferent a la de l’òrgan-sistema 
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que té assignat (cas d’exploracions dobles Toraco-abdominals, ...) amb aquest botó podrem fer 

el canvi.  

 

 

Amb el botó d’Acceptar es guardarà el canvi de l’Òrgan-sistema de priorització. Si el codi 

seleccionat és compatible amb la exploració (Veure Manteniment de Tipus d’exploració per 

Òrgan-sistema) es modificarà també l’Òrgan-sistema de la exploració. Aquesta acció es realitza 

per cadascuna de les exploracions seleccionades. 

Un cop canviat la Òrgan-sistema de priorització la exploració desapareixerà de la llista 

d’exploracions Pendents de prioritzar del radiòleg d’Abdomen en aquest cas, i apareixerà a la 

llista del radiòleg que prioritza Tòrax. 
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4.3.2. REGISTRE D’EXPLORACIONS URGENTS 

Aquest punt de menú permet el registre d’exploracions urgents, assignades automàticament 

al propi centre, amb data i hora actual. Al accedir es mostrarà un missatge recordant que no 

s’hauria de fer servir aquest punt menú si es tracta d’una instal·lació en la que les peticions ens 

arriben del Sistema d’Informació de l’Hospital. Això és així per que aquestes exploracions pot ser 

que no arribin a aquest Sistema d’informació a no ser que es repliquin. 
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En  sistemes amb integració amb CACHÉ és possible recuperar dades del Sistema 

d’Informació de l’Hospital prèviament a l’alta de la exploració, i en aquest cas no es produeix el 

problema descrit anteriorment, ja que es disposen de totes les dades necessàries.  

En els casos amb integració amb el Sistema d’integració de l’Hospital és millor evitar fer servir 

aquest punt de menú perquè pot haver-hi problemes de consistència de dades: en molts casos 

no es pot enviar per missatgeria una nova petició RIS -> HIS. 

Es pot accedir directament des del botó  de la barra d’eines. 

Cal informar el número d’història, aparell, òrgan sistema, tipus de prova, tipus d’exploració, 

exploració, tècnic responsable i tipus d’imatge com a dades obligatòries.  

Si es marca la casella de Sense Informe la exploració es registrarà com a Sense Informe, i no 

apareixerà com a Pendent d’informar 

FHL = Fora Horari Laboral  

Exploració de recerca: Indica que la exploració no s’haurà de facturar, ja que es realitza amb 

finalitats de recerca. 

Si se sap que la pacient està embarassada, es pot marcar la casella Embaràs, que veurà el 

radiòleg en el moment de fer l’informe. 

Un cop creada la sol·licitud (es registra com a exploració Afegida, amb Aparell i Data i Hora 

de realització)s’accedirà directament a la pantalla de registre d’activitat del tècnic des de la 

que es Confirmarà.  

 

4.3.3. ENREGISTRAMENT D’EXPLORACIONS EXTERNES URGENTS 

Aquest punt de menú és igual al registre d’exploracions urgents, però en aquest cas cal 

informar el número d’història, tipus de centre i centre sol·licitant, metge sol·licitant, aparell, òrgan 

sistema, tipus de prova, tipus d’exploració, exploració, tècnic responsable i tipus d’imatge com 

a dades obligatòries.  
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La diferència amb el registre d’exploracions urgents és que en aquest cas hem d’informar el 

centre sol·licitant, ja que no es tracta d’un pacient de l’hospital. 
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      Es pot configurar la aplicació per que permeti seleccionar el Client i el Règim Econòmic. 

Un cop creada la sol·licitud (es registra com a exploració Afegida, amb Aparell i Data i Hora 

de realització)s’accedirà directament a la pantalla de registre d’activitat del tècnic des de la 

que es Confirmarà.  

 

4.3.3.1. Registre exploració per Avaluació de Càncer d’Interval 

Des del mateix punt de Menú d’Enregistrament d’exploracions externes urgents es fa el 

Registre d’exploracions d’Avaluació de Càncer d’Interval. Aquest registre el realitza un 

administratiu de l’Oficina Tècnica de cribratge i es fa servir per generar un Informe parametritzat 

d’Avaluació de Carcinoma d’interval. Donat que el registre el fa un Administratiu, en el camp 

Tècnic es pot registrar un codi de professional corresponent a un administratiu. 
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4.3.4. REGISTRE EXPLORACIONS COMITÈS 

Aquest punt de menú serveix simplement per fer un informe des d’un Comitè. Sobres les dades 

de la sol·licitud cal informar el número d’història, tipus de centre i centre sol·licitant, metge 

sol·licitant. Respecte a la exploració, el tipus de prova serà obligatòriament ‘COM’ = Comitès: no 

es tracta d’una prova radiològica, si no d’un registre que ens permetrà fer un informe en un 

comitè . 
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La resta de dades de la exploració dependran de les definides per aquest tipus de prova: 

aparell, òrgan sistema, tipus d’exploració, exploració. També seran dades obligatòries: tècnic 

responsable i tipus d’imatge i data  (Veure Gestió data-hora) i hora com a dades obligatòries. La 

exploració es registrarà automàticament com a Confirmada, i es podrà fer l’informe directament 

(en aquest cas no es passa per la pantalla de confirmació, ja que no intervé un tècnic que faci 

la prova). 
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4.3.5. REGISTRE SOL·LICITUDS EXTERNES 

Aquest punt de menú és semblant als anteriors i serveix per enregistrar sol·licituds externes NO 

URGENTS, podent informar Data i Hora de realització (a diferencia dels registres d’exploracions 

Urgents, en els que  la data i hora de realització s’informen automàticament amb la del sistema). 

Cal informar el número d’història, tipus de centre i centre sol·licitant, metge sol·licitant, aparell, 

òrgan sistema, tipus de prova, tipus d’exploració, exploració, tècnic responsable i tipus d’imatge 

i data  (Veure Gestió data-hora) i hora com a dades obligatòries. 

La exploració queda en estat Afegida, i la confirmarà el tècnic en el moment en que s’hagi 

de realitzar la exploració, que pot ser uns dies després. 
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4.3.6. MODIFICACIÓ DADES PACIENT 

Aquesta funció està obsoleta. Si es tracta de pacient creat des del propi SISDI, és millor fer-ho 

des de l’aplicació de SISDWeb. Si el manteniment de pacients es fa des del Sistema d’Informació 

de l’Hospital, cal de modificar les dades en aquest sistema, i rebre la missatgeria corresponent 

per integració per que el pacient quedi actualitzat en el SISDI. 

 

4.3.7. DADES DE PACIENT 

Aquest punt de menú permet accedir a dades de pacient i modificar cercant per número 

d’història les dades associades a pacient com: 

 Consulta / Registre de precaucions (al·lèrgies, claustrofòbia,...)(codificat) 

 

 

El camp usuari es carrega amb l’usuari logat a l’aplicació i no es pot canviar i el camp del 

professional es carrega amb els professionals que estan en actiu. 
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 Consulta Dades demogràfiques 

 

 

Dades assistencials
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En cas d’exploracions de cribratge de mama, a la llista apareix el registre corresponent a 

l’informe de fi de ronda. 

 

El botó  permet visualitzar l’informe associat a l’exploració seleccionada. Si hi ha més d’un 

informe associat, apareix una llista per seleccionar l’informe a visualitzar: 

 

 Consulta Exposimetria 
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 Consulta / Registre comentaris associats al pacient (no codificat) 

 

El camp usuari es carrega amb l’usuari logat a l’aplicació i no es pot canviar i el camp del 

professional es carrega amb els professionals que estan en actiu. 

Mitjançant una configuració, es pot deixar o no modificar i/o eliminar els comentaris. Veure 

apartat Consulta Dades Pacient del document CIMD-SISD-TEC-Documento Técnico 

SISDINet.docx. 

 

 

  

 Assignació Agrupacions clíniques 

 

 Documents del Pacient 

 

 

 

En aquest punt de menú es poden assignar documents al pacient, per exemple el document de 

consentiment. 
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Per fer-ho cal seleccionar un tipus de document del control desplegable i prémer . Al 

prémer el botó s’obrirà una finestra per poder triar el document a pujar (de qualsevol tipus: 

imatge, pdf, Excel…): 

 

Al acceptar s’afegirà al llistat. 

Es pot eliminar un document associat al pacient seleccionant una fila de la graella i clicant el 

botó  a la dreta del llistat, així com visualitzar un document ja associat amb el botó 

. 

4.3.8. FUSIÓ NHC 

Aquest punt de menú sols apareix habilitat en sistemes amb integració amb CACHÉ, en els 

que la recepció de pacients fusionats en el Sistema d’Informació de l’Hospital es fa a demanda, 

des de SISDI. 
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Un cop acaba mostra el missatge de que el procés ha finanilitzat correctament. 

 

 

En els sistemes en els que el manteniment de dades de Pacient es fa en el Sistema 

d’Informació de l’Hospital, i tenim integració amb HL7, la fusió de pacients es fa en aquest sistema 

i les fusions ens arriben a través de missatges d’integració a SISDI. 

En el cas de sistemes en els que no tenim integració amb un Hospital, en els que els pacients 

es donen d’alta des del mateix SISDI, les fusions s’han de realitzar des de SISDWeb. 

 

4.3.9. ASSOCIAR PACIENT SISD – PACIENT HIS 

Aquest punt de menú permet associar pacients SISD amb Pacients HIS, si el sistema conviu 

amb els dos tipus de pacients. 
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El formulari valida que els noms, sexe i dates de naixement dels pacients siguin iguals sinó 

marcarà els camps en vermell per fer més visible el possible error de dades. 

 

Aquesta funció permet associar identificadors de pacient que corresponen a una mateixa 

persona: un dels identificadors correspon al del pacient en el propi hospital, i l’altre al mateix 
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pacient que s’ha fet una prova en un altre centre i que ens arriba a través d’integració amb 

Teleradiologia. 

Un cop associats dos identificadors de pacient, quan des de qualsevol punt del SISDI o de 

SISDWeb filtrem per un dels dos identificadors, els registres que apareixen són els que corresponen 

als dos identificadors, ja que considerem que es tracta del mateix pacient. 

 

4.3.10. IMPRESSIÓ DOCUMENTS 

Aquest punt de menú permet la impressió en bloc de diversos tipus de document configurats 

a l’aplicació. 

El formulari permet filtrar per les següents dades: 

 Data inici/fi (Veure Gestió data-hora) 

 Tipus de document, el botó  permet la cerca per codi/descripció 

 Idioma, el botó  permet la cerca per codi/descripció 

 Àmbit de procedència, el botó  permet la cerca per codi/descripció 

 Aparell, el botó  permet la cerca per codi/descripció 

 Òrgan sistema, el botó  permet la cerca per codi/descripció 

 Exploració, el botó  permet la cerca per codi/descripció 

 Número d’història, el botó  permet la cerca per codi/descripció 
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4.4. GESTIÓ ACTIVITAT 

 

 

4.4.1. CONSULTA PER ESTAT 

S'accedeix des del menú Gestió Activitat - Consulta per Estat. 

Aquesta pantalla té diferents filtres i el resultat es un pdf les exploracions pendents de 

programar (llista de espera), la programada pendent de realitzar o ambdues, depenent del 

filtre Estat seleccionat. 
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Amb el botó  es mostrarà el pdf amb les exploracions resultants de la cerca. 

 

Des de qualsevol filtre prement el botó  es farà la cerca per codi o nom com es mostra 

en la següent imatge: 
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4.4.2. PORTA LLITERES 

S'accedeix des del menú Gestió Activitat - Lliterers, i té un accés directe des del botó de la 

barra d'eines . 

 

Des d'aquesta pantalla s'obté com a resultat el llistat de treball de lliterers: pacients ingressats 

o a urgències que s’han de fer una prova i que se’ls ha de traslladar fins a la modalitat per 

poder fer-li. Aquest trasllat el fa el Lliterer. S'ha d’informar la data inici i la fi (Veure Gestió data-

hora), i un dels tres filtres existents: Aparell, Edifici o Núm. Història. 

 

Si es marca la casella  es mostraran a la graella dels tres estats possibles, 

trasllat realitzat, trasllat no realitzat i pendent trasllat. Si no es marca només es mostren les pendent 

de trasllat. 

El resultat de la cerca és la següent: 
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Tal i com s'aprecia a l’ imatge les línies de la graella son de colors diferents, cada color és un 

estat diferent del trasllat del pacient: 

 Verd: el trasllat ja s'ha realitzat 

 Vermell:  el trasllat no s'ha realitzat 

 Negre: el trasllat està pendent de realitzar 
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S’afegeix a la grid una nova columna d’altres proves, es un check que es marcarà si el 

pacient té altres proves a realitzar el mateix dia. Al clicar sobre el check, si té proves, s’obre una 

altre pantalla amb les proves que s’ha de realitzar. 

 

 

 

Les diferents accions que es poden fer al seleccionar una línia de la graella son: 

 Consulta de dades de la sol·licitud, prement el botó   

 Consulta de dades de pacient, prement el botó  

 Confirmar trasllat, prement el botó , s'obre la següent pantalla: 
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On la data i hora de la confirmació ja està posada i no es pot canviar,  s'ha d'indicar 

el lliterer i si marquem la casella  a l'acceptar amb el botó  

es marca l'estat Trasllat realitzat. 

 

 Desconfirmar trasllat, prement el botó , s'obre la següent 

pantalla: 

 

On la data i hora de desconfirmació ja està informada i no es pot canviar, s'ha 

d'indicar el lliterer i si es marca la casella   a l'acceptar amb el 

botó  es marca l'estat Trasllat no realitzat. 
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4.4.3. LLISTAT DE TREBALL 

S'accedeix des del menú Gestió Activitat - Llistat de Treball, i té un accés directe des del botó 

de la barra d'eines . 

El llistat de treball permet al tècnic del SDI disposar de la llista de les exploracions que s'han 

programat en cada aparell per tal de realitzar-les. Permet per tant la visualització de la 

informació com la impressió en paper.  

La pantalla té una sèrie de filtres, son obligatoris la data i hora d'inici, la data i hora fi (Veure 

Gestió data-hora) i l'aparell, la resta de filtres son opcionals. 

 

 

Al fer la cerca, amb el botó  si el període marcat es major que un dia surt el següent 

missatge 

 

Es cerquen les sol·licituds amb estat Programada, Afegida, Confirmada, Desconfirmada, 

Afegida Confirmada i Afegida Desconfirmada. 

Per defecte es veuen les sol·licituds pendents de confirmar/desconfirmar, les confirmades 

sense imatge en el PACS assignada i Tipus d’imatge diferent de Analògic i No imatge. 

Si marquem veure totes , es filtrarà per totes les exploracions del 

interval seleccionat i de l’aparell independentment del estat que tingui. 

A la part superior dreta de la pantalla apareix un comptador que mostra el nombre 

d'exploracions Programades i el nombre de les Afegides (Urgents) que estan pendents de 

confirmar, de l'aparell i la data seleccionada.  

Aquest comptador s'actualitza cada certs minuts automàticament. Si ha augmentat el 

nombre d'exploracions pendents de confirmar, el comptador passa de color blau a vermell. Això 

indica al tècnic que si refresca la llista prement el botó de Cercar li apareixeran noves 

exploracions pendents de fer. 
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El resultat de la consulta es mostra a la graella: 

 

La columna  indica si el pacient te altres proves programades el mateix dia, al 

clicar sobre el check es mostra una nova finestra amb una graella amb les exploracions. 

 

 

Per configuració pot aparèixer per determinats aparells una columna a on es mostra la Data-

hora de la última exploració del mateix tipus que la que es farà.  
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Les exploracions del llistat de treball corresponen als següents estats: 

 04 Programada 

 06 Confirmada 

 07 Desconfirmada 

 08 Afegida (exploració enregistrada manualment) 

 09 Afegida Confirmada 

 10 Afegida Desconfirmada 

A més de visualitzar l'estat de cada exploració, es mostren les exploracions del llistat de treball 

utilitzant el següent codi de colors: 

 Negre: Exploracions pendents de realitzar (estat Programada o Afegida) 

 Verd: Exploracions programades realitzades (estat Confirmada) 

 Blau: Exploracions afegides realitzades ( estat Afegida Confirmada) 

 Taronja:  Exploracions afegides desconfirmades ( estat  Afegida 

Desconfirmada 

 Vermell: Exploracions programades desconfirmades ( estat Desconfirmada) 

 

Les exploracions seleccionades van desapareixent de la llista de treball quan: 

 L'exploració està confirmada 

 L'exploració té associat l'estudi corresponent del PACS i 

 El metge de SDI ha fet l'informe d'aquesta exploració, o l'exploració s'ha marcat com 

a Sense Informe. 

Les exploracions que compleixen aquestes tres condicions ja no apareixen a la llista, a no ser 

que es premi el botó de veure tots els registres   

La columna Alerta mostra la icona  si el pacient té registrada alguna incidència (per 

exemple una al·lèrgia detectada en una prova anterior).  

La columna Imatge (img), es un indicador de diferents colors de si l'exploració té estudi 

associat al PACS. Fent doble clic sobre aquesta columna, en un registre determinat, accedim a 

la funció de  Relacionar exploracions i imatges. La codificació de colors indica: 

 Gris: exploració sense cap estudi associat al PACS. És l'estat inicial de qualsevol 

exploració. 

 Blau: l'exploració té associat un estudi al PACS. 

 Negre: exploració confirmada, sense imatge digital (s'ha indicat que és analògica, o 

que no s'obté imatge). 

 Vermell: estat de l'exploració inconsistent. Pot ser per exemple per que l'exploració 

s'ha desconfirmat i malgrat això té un estudi del PACS assignat. 
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La columna Arribada, es un indicador de diferents colors que ens indica si el pacient ha arribat 

o no (si s’ha registrat a través de la funció Arribada de pacients que el pacient ha arribat, o ens 

ha arribat la notificació des d’un sistema de gestió de cues): 

 Si la bola és grisa  : no tenim cap registre d’arribada de pacient 

 Si la bola és verda:  tenim un registre de que el pacient ha arribat 

Si la bola és groga:  tenim registre d’arribada de pacient però de fa moltes hores (pot 

donar-se el cas quan pacient té una prova al matí i una altra a la tarda, i se li registra l’arribada 

al matí: a la prova de la tarda es veurà l’indicador d’arribada en groc). 

 

Amb el botó  s'exporta a pdf el resultat de la consulta. 

 

Si l’usuari te accés a la pantalla de Relacionar exploracions e imatges es mostrarà una nova 

columna ‘Lligar’. Polsant la icona s’accedirà a la pantalla de Relacionar exploracions del pacient 

amb estudis PACS. Des d’aquesta pantalla es podrà tornar al Llistat de Treball. 

A la dreta de la graella amb les exploracions del llistat apareixen una sèrie de botons que 

permeten accedir a informació diversa, i a la realització de determinades accions: 
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4.4.3.1. Consulta dades Sol·licitud 

 

Des de la pantalla del llistat de treball es pot anar a consultar les dades de la sol·licitud 

prement el botó  . Seleccionant un registre de la graella s’accedeix a veure 

les dades de la sol·licitud seleccionada. 

 

4.4.3.2. Consulta dades pacient 

 

Des de la pantalla de llistat de treball es pot anar a consultar les dades de pacient prement 

el botó . Accedim a consultar les dades del pacient del registre seleccionat. 

També hi ha un accés directe des de la barra d'eines , però en aquest cas cal informar 

el pacient del que volem consultar les dades. 

 

 

4.4.3.3. Impressió etiquetes 

Des de la pantalla de llistat de treball es pot fer una impressió d'etiquetes prement el botó  

, s'obre una finestra per indicar el número d'etiquetes pacient, el número 
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d'etiquetes de pacient per a cartes i el número d'etiquetes petició. Els checkbox   

ens permeten marcar si volem que s’imprimeixi un tipus d’etiqueta o no. Quan estan desmarcats 

es deshabilita el comptador d’etiquetes i no s’imprimeixen les etiquetes del tipus demarcat. 

El botó  ens permet guardar la configuració actual de nombre d’etiquetes i de tipus 

de etiquetes habilitades. Aquesta configuració es guarda per usuari. 

 

Prement el botó   surt un pdf amb les etiquetes a imprimir 

 

i amb el botó  es fa una cancel·lació de la impressió. 

S’imprimiran les etiquetes corresponents als registres seleccionats de la graella del Llistat de 

treball. 
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4.4.3.4. Afegir exploració  

La funció d’enregistrament d’activitat no programada possibilita l’enregistrament 

d’exploracions no programades inicialment. 

S’hi pot accedir des de: 

 Llistat de treball (Menú: Gestió d’activitat  Llistat de treball, Barra d’eines: botó Llistat 

de treball), seleccionant una exploració i prement el botó de Afegir. 

 Confirmació i enregistrament activitat programada (Menú: Gestió d’activitat  Llistat de 

treball  Botó de Confirmar  Botó d’Afegir)), seleccionant una exploracions i prement 

el botó de Afegir. 
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Les dades a informar són les següents: 

 Aparell: obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de 

Aparells. Per defecte apareix l’aparell a partir del qual s’afegeix l’exploració. 

 Òrgan sistema: obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la 

taula de Òrgans sistema  

 Tipus de prova: obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la 

taula de Tipus de prova  

 Tipus d’exploració: obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la 

taula de Tipus d’exploració  

 Exploració: obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula 

de Catàleg d’exploracions Si s’informa primer aquest camp, s’assignen els valors d’òrgan 

sistema, tipus de prova i tipus d’exploració predefinits per aquesta exploració.  
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 Lateralitat: únicament es podrà informar en el cas de que la exploració seleccionada 

estigui marcada com que precisa lateralitat (dreta, esquerra, ambdues, ...) 

 Exploració de recerca: es marca en cas de que el motiu de l’exploració sigui per recerca. 

Aquestes exploracions no es facturaran- 

 Motiu nova exploració: obligatori.  

 Radiòleg responsable: obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats 

a la taula de professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Radiòleg.  

 Tècnic: obligatori si no està informat l’infermer. Poden estar informats el tècnic i l’infermer 

a la vegada. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de 

professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Tècnic radiologia. 

 Infermer: obligatori si no està informat el tècnic. Poden estar informats el tècnic i l’infermer 

a la vegada.  Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de 

professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Infemer. 

 Embaràs: es marca si la pacient està embarassada. Aquesta marca la veurà el radiòleg 

en el moment de fer l’informe. 

La majoria de camps permeten: 

 la selecció a partir de la llista de codis,  

 la selecció a partir de la descripció: amb el botó de Cerca per nom ( ) situat al costat 

de cada camp, s’accedeix a la funció de Cerca per nom.  

En el moment de desplegar les llistes d’aparells, exploracions, tipus d’exploracions i tipus de 

proves es filtren els valors a mostrar segons la relació: òrgan sistema -> tipus de prova -> tipus 

d’exploració -> exploració. Això implica que, si per exemple, s’informa abans que cap altre 

paràmetre l’exploració, automàticament apareixerà el tipus d’exploració, el tipus de prova i 

l’òrgan sistema assignats a aquest codi d’exploració. 

  

Els estats en que s’enregistrarà la nova exploració seran els següents: 

 Estat de l’exploració: 09 No programada (afegida) confirmada (Estats exploració). 

 Estat del resultat: 01 Pendent d’informar, a no ser que l’aparell assignat a la exploració 

estigui pre-configurat com Sense informe. En aquest cas l’exploració quedarà en estat de 

05 Sense informe (Estats informe). 

 Estat de facturació: Si la marca d’exploració de recerca que està activa correspondrà a 

l’estat 03 No facturable, i si està desactivada correspondrà a 01 Pendent de facturar. 

(Estats facturació) 

En el moment de donar d’alta l’exploració, el sistema comprova si l’exploració a partir de la 

qual s’ha afegit aquesta nova exploració: 

 Té assignat un Full d’infermeria. Si és així, i aquest no està signat, l’exploració afegida 

s’assigna automàticament al full d’infermeria. Si sí que està signat, el sistema pregunta si 

es vol afegir l’exploració al Full d’infermeria. 

 Té assignat un Informe mèdic. Si és així, i aquest no està signat, el sistema pregunta si es 

vol afegir l’exploració a l’informe.  Si l’informe està signat, el sistema dóna un avís a l’usuari 

indicant que no s’afegirà l’exploració a l’informe. 
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Una vegada enregistrada la nova exploració es pot activar, des de l’aparell radiològic, la 

crida al procés de lliurament del worklist per tal de que es rebin les dades de la nova exploració. 

4.4.3.5. Confirmar 

La funció de Confirmació i enregistrament de l’activitat programada permet confirmar les 

exploracions i enregistrar dades associades que hagin estat realitzades en els aparells radiològics. 

També permet l’accés a la desconfirmació d’una exploració, i a afegir noves exploracions al 

pacient. 

A partir de la relació d’exploracions mostrades per la funció Llistats de treball, es selecciona una 

exploració de la llista, i prement el botó de Confirmar s’accedeix a la pantalla de Confirmació i 

enregistrament d’activitat. Allà es mostren dades relatives a la exploració seleccionada. 

En el cas de que el pacient tingui programades en el mateix aparell altres exploracions, aquestes 

també apareixeran. Si te registrades incidències, apareix primer la pantalla de Dades de Pacient 

on es mostren. 

La pantalla de confirmació d’exploracions consta d’una part comú i d’una part amb apartats 

diferenciats que permeten enregistrar els consums, les dades referents a l’exposimetria, 

contrastos, seqüències, tubs endoscòpics, procediments especials, radio, complicacions  i 

terapèutiques de Radiologia Intervencionista, així com el Full d’Infermeria. No tots els apartats són 

visibles en tots els casos. Per cada aparell es pot configurar els apartats que cal que apareguin 

(per exemple, l’apartat de radio interessa que aparegui únicament en cas de que es tracti d’un 

aparell de Medicina Nuclear, ...) 
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Les dades a les que s’accedeix són: 

 

Dades Generals: 

Dades del pacient: no modificables. Número d’història clínica, nom, sexe i edat. 

Exploracions: 

Únicament es podran modificar dades d’una exploració ja existent, no es podran esborrar 

exploracions. Per poder modificar una exploració, el seu estat d’exploració ha de ser: 

 04 Programada 

 06 Confirmada 

 07 Desconfirmada 

 08 Afegida (exploració no programada, enregistrada manualment) 

 09 Afegida confirmada 

 10 Afegida desconfirmada 

I l’estat del informe haurà de ser: 

 01 Pendent d’informar 

Llista d’exploracions:  

 Hora de programació de l’exploració: No modificable. Hora a la que s’ha programat 

l’exploració (hora de la cita). 

 Tipus d'exploració: No visible. No modificable Tindrà un dels valors informats a la taula de 

Tipus d'exploració, el que s’hagi informat en el moment de registrar l’exploració. 

 Exploració: Es visualitza l’exploració que s’ha programat. Es pot modificar, però únicament 

es podrà seleccionar algun dels valors informats a la taula de Catàleg d'exploracions 

corresponents al Tipus d’exploració enregistrat. Obligatori. 

 Lateralitat: No modificable. Estarà informat en cas de que la exploració requereixi que es 

determini la lateralitat. Els valors possibles són:  dreta, esquerra, ambdues. 

 Confirmada: modificable. Es marcarà la casella si es vol confirmar l’exploració. Un cop 

estigui confirmada i s’hagin gravat les dades deixarà de ser modificable. 

 Estat de la exploració: no modificable. 

 Òrgan sistema: Es visualitzarà l’òrgan sistema assignat a la exploració en el moment de 

registrar-la. Si el Tipus d’exploració admet més d’un Òrgan-sistema, es podrà modificar 

per algun d’aquests valors (taula de Òrgans sistema). Obligatori. 

 Tipus de prova: No modificable. Es visualitza el Tipus de Prova corresponent al Tipus 

d’exploració. (Taula de Tipus de prova). 

file://///cimd-b05/Documentacio/MigracióSISDClient/ManualUsuari/helpSISDI/helpSISDIcatala/organ_sistema.htm%23m_organ_sistema
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 Codi aparell: aparell a on es realitza l’exploració. Es pot modificar si el Tipus d’exploració 

es pot realitzar en més d’un aparell (Taula de Aparells). Obligatori.  

 Metge SDI: no obligatori. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula 

de professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Radiòleg. Aquest valor 

es manté en successives confirmacions d’exploracions posteriors (el tècnic ho ha 

d’informar únicament el primer cop), sempre que no es canviï l’aparell en el Llistat de 

treball). 

 Tècnic: obligatori si no està informat l’infermer. Poden estar informats el tècnic i l’infermer 

a la vegada. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de 

Professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Tècnic radiologia. Aquest 

valor es manté en successives confirmacions (el tècnic ho ha d’informar únicament el 

primer cop), sempre que no es canviï l’aparell en el Llistat de treball. 

 Infermer: obligatori si no està informat el tècnic. Poden estar informats el tècnic i l’infermer 

a la vegada. Es podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de 

Professionals als que se li hagi assignat el tipus de professional Infermer. 

 Tipus imatge: obligatori. Modificable. Es podrà seleccionar entre Digital, Analògica o 

Sense imatge (veure Tipus Imatge). Si l’aparell té configurat un Tipus d’imatge, per defecte 

apareix aquest. 

 Imatge impresa: modificable. Es marca en cas de que s’hagi imprès la imatge. 

 Sol·licitud patologia: no modificable. Apareixerà marcat en cas de que s’hagi fet una 

petició a Patologia a partir d’aquesta exploració. 

 Motiu de desconfirmació: no modificable. Mostrarà el codi del motiu de desconfirmació, 

en cas de que l’exploració s’hagi desconfirmat. 

 Motiu nova exploració: no modificable. Mostrarà el codi del motiu de nova exploració, 

en cas de que l’exploració s’hagi afegit des del SISDI. 

 Sense informe: modificable. Si l’aparell està configurat Sense informe, per defecte 

apareixerà aquest camp marcat. Si es marca aqueta casella, l’estat del resultat de la 

exploració que serà Sense Informe, és a dir, que no li apareixerà al radiòleg com a 

Pendent d’informar. (veure Estat resultats) 

 Espera: s’utilitza en cas de que el pacient precisi d’una preparació prèvia. Si és així es 

marca la columna mentre el pacient està en aquest estat. En quan es confirma la prova, 

es desmarca aquest camp automàticament 

 Embaràs: es marca si la pacient a la que se li fa la prova està embarassada. Aquesta 

marca la veurà el radiòleg en el moment de fer l’informe.  

 Observacions: modificable. Les observacions que introdueixi el tècnic  en aquest camp 

les podrà veure el Radiòleg quan accedeixi a fer un informe d’aquesta exploració. 

 

Si l’exploració està en estat Programada o Afegida, a les pestanyes de la part inferior de la 

pantalla apareixen per defecte les dades predeterminades pel codi del catàleg d’exploracions 

que s’ha assignat a l’exploració, com són: contrastos, materials, procediments, terapèutiques i 

seqüències. 
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En altre cas es mostren les dades associades a l’exploració (enregistrades prèviament per 

aquesta exploració en concret): contrastos, materials, procediments, terapèutiques i seqüències, 

així com medicació, Tubs endoscòpics,  complicacions i Full d’infermeria. 

Tant en un cas com en l’altre es poden realitzar totes les modificacions sobre les dades 

presentades, incloent l’eliminació de registres, sempre i quan l’estat de l’exploració i del informe 

siguin els indicats abans per permetre modificacions. 

Les exploracions programades poden canviar el seu estat a Confirmada i Desconfirmada, les 

exploracions enregistrades manualment des de SISDI poden passar a Afegida confirmada i 

Afegida desconfirmada. 

No es pot confirmar ni enregistrar dades associades a cap exploració que no tingui assignat un 

codi d’exploració del catàleg, així com tots els valors obligatoris. 

Les llistes desplegables d’aparells, exploracions, tipus d’exploracions òrgan sistema i tipus de 

proves mostren únicament els valors compatibles amb la següent relació: òrgan sistema -> tipus 

d’exploració -> tipus de prova -> exploració  ->  aparell. Això implica que, si per exemple, volem 

modificar l’òrgan-sistema, els valors que ens apareixeran a la llista seran únicament els possibles 

pel tipus d’exploració informat , i els valors d’aparell possibles seran els dels aparells que puguin 

realitzar aquesta exploració. Es pot modificar el codi d’exploració, sempre i quan pertanyi al Tipus 

d’exploració informat.  

Si l’usuari té la funció ‘fnNoModifTecnic’ assignada i l’exploració està en estat confirmada, 

desconfirmada, afegida confirmada o afegida desconfirmada no es podrà modificar el tècnic 

de l’exploració. 

Si està configurado el paràmetro [SISDI].[frmConfirmaActivitat].[Explor] amb el valor ‘NoModif’, 

no es podrà modificar la exploració ni el tipus de prova. 

 Per confirmar una exploració s’ha de fer clic en la casella de Confirmació. Es poden també 

confirmar exploracions que tinguin l’estat de desconfirmada (el clic implicarà assignar l’estat 

confirmada si l’exploració estava programada o bé assignar l’estat Afegida confirmada si l’estat 

era Afegida). 
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Una vegada marcada la casella de confirmació no es pot desmarcar directament, per fer-ho 

s’ha de prémer el botó de desconfirmació. 

Es pot afegir una nova exploració amb el botó  que crida a la funcionalitat 

Afegir Exploració. 

Amb el botó  s’obrirà el PDF del protocol relacionat amb l’exploració que 

tinguem seleccionada a la graella. Si aquesta exploració no te cap protocol relacionat mostrarà 

un missatge avisant. 

Al posicionar-nos sobre una determinada exploració, la resta de pestanyes que apareixen en 

pantalla s’omplen amb les dades de l’exploració seleccionada. 

General: 

 

 

 Motiu: motiu de la sol·licitud. No modificable.  

 Informació addicional: anotacions del radiòleg fetes prèviament al revisar la prova i 

dirigides al tècnic, amb indicacions de com cal que realitzi la prova. 

 Informació Infermeria: anotacions d’Infermeria fetes prèviament al revisar la prova i 

dirigides al radiòleg. 

 Plaques (Si la exploració està marcada com analògica): en primera instància apareix la 

informació predeterminada pel codi del catàleg d’exploracions de l’exploració. Es pot 

informar el número de dispars, el número de plaques entregades i el número de plaques 

utilitzades. Un cop informats es calcula automàticament l’índex de repetició a partir de la 

divisió número de plaques utilitzades / número de plaques entregades. 
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 Imatges rebutjades (si exploració marcada com digital): per defecte apareix buit (es 

gravarà 0), si s’informa un número d’imatges rebutjades major a 0 serà obligatori informar 

el motiu de rebuig. Es pot configurar per aparell que s’informi obligatòriament el Número 

d’imatges rebutjades. 

 

 Temps:  

 Hora d’inici: per defecte és l’hora del sistema en el moment d’accedir per primer 

cop a confirmar l’exploració. Es pot modificar. 

 Hora de sortida: per defecte és l’hora del sistema en el moment de confirmar les 

dades enregistrades i sortir de la funció de confirmació. Es pot modificar. 

 El temps previst es correspon al predeterminat pel codi del catàleg de prestacions.  

 Hora d’arribada: No modificable. Correspon a l’hora informada en el Registre 

d’arribada de pacients realitzada pel Servei d’Admissions. 

 

 Exposimetria: les dades relatives a l’exposimetria s’obtenen a partir de la Modalitat. El 

tècnic pot copiar els valors proporcionats per aquesta. 

 Núm. de series 

 Núm. Imatges 

 Fluoro 

 Producte dosi àrea 

 MGym2 

 mGy 

 

Tubs endoscòpics: 

S’informa únicament en cas d’exploracions d’Endoscòpia. S’enregistren els tubs endoscòpics 

utilitzats en cada cas. 
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 Codi: llista de tubs endoscòpics definits per realitzar una exploració endoscòpica. Es pot 

informar el codi  de tub.  

Seqüències: 

Llista de les seqüències utilitzades per realitzar l’exploració. 

 

 Seqüències: els valors per defecte corresponen a les seqüències predefinides pel codi del 

catàleg d’exploracions assignat a l’exploració. Els valors a informar són: codi de 

seqüència. Es pot seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de Seqüències.  

Consums: 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 247 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 Materials: llista de materials utilitzats per realitzar l’exploració. Per defecte apareixen els 

materials predeterminats pel codi del catàleg d’exploracions. Es pot informar el codi de 

material i la quantitat. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula 

Materials que no siguin del tipus fàrmac, ni contrast. 

Contrastos: 

 

 Contrast: llista de contrastos utilitzats per realitzar l’exploració. Per defecte apareixen els 

contrastos predeterminats pel codi del catàleg d’exploracions.  

 Codi: Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula Materials del tipus 

contrast. Es pot seleccionar el codi desitjat a partir de la llista.  

 Descripció: apareix la descripció del codi seleccionat. No modificable. 

 Dosis: dosificació administrada. Modificable. 

 Unitats: unitats amb les que es mesura la dosi. No modificable. Correspon a les 

unitats definides pel contrast en concret. 

 Via d’administració: codi de via d’administració. Es pot seleccionar qualsevol dels 

valors informats a la taula de Vies d’administració. 

 Tipus d’injecció: codi de via de tipus d’injecció. Es pot seleccionar qualsevol dels 

valors informats a la taula de Tipus injecció. 

Procediments especials: 

Llista dels procediments especials utilitzats per realitzar l’exploració. 

 

 Procediments: els valors per defecte corresponen als procediments predefinits pel codi 

del catàleg d’exploracions assignat a l’exploració. Els valors a informar són: codi de 

procediment. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de Procediment.  
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Medicació: 

Llista de la medicació administrada durant la realització de l’exploració. 

 

 Medicació:  

 Codi: Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula Materials del tipus 

fàrmac. Es pot seleccionar el codi desitjat a partir de la llista, o accedint als botons 

de Cerca: Cerca per nom ( )  i  Cerca per arbre ( ). Amb aquest darrer 

botó s’accedeix primer a la llista de medicació predefinida per aquesta 

exploració. Si es marca la casella de Tots s’accedeix a l’arbre complet de 

medicació.  

 Dosis: dosificació administrada. Modificable 

 Unitats: unitats amb les que es mesura la dosi. En el cas de la medicació si que és 

modificable. Per defecte apareixen les unitats definides pel fàrmac en concret. Es 

pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula d’Unitats de mesura 

 Via d’administració: Els valors a informar són: codi de via d’administració. Es pot 

seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de Vies d’administració. 

Radiofàrmacs: 

Llista dels radiofàrmacs administrats per realitzar una exploració de Medicina Nuclear. 

 

 Radiofàrmacs: els valors per defecte corresponen als predefinits pel codi del catàleg 

d’exploracions assignat a l’exploració. Els valors a informar són: codi de radio fàrmac i  

activitat. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de radiofàrmacs.  

 Si el radio fàrmac informat té assignades unitats de volum, s’hauran d’informar les 

unitats de volum: 
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 Si el radio fàrmac informat té assignades etiquetes addicionals, també caldrà 

informar el camp corresponent: 

 

Complicacions: 

Llista de les complicacions que apareixen en realitzar una exploració. Aquesta informació és 

interessant en cas d’exploracions de Radiologia Vascular Intervencionista i d’Endoscòpia. 

 

 Complicacions: Els valors a informar són: codi de complicació, i si cal, codi de tractament 

aplicat per aquesta complicació. Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la 

taula de Complicacions. 

 Tractament: per cada complicació enregistrada es pot assignar el Tractament realitzat. 

Es pot seleccionar qualsevol dels valors informats a la taula de Tractaments. 

Full d’infermeria/recomanacions i full d’anestèsia: (veure Tipus Informes) 

Aquest apartat permet elaborar un Full d’infermeria/recomanacions i un Full d’anestèsia. Els 

paràmetres a informar són diferents en funció de l’exploració. Per poder informar els valors 

l’exploració ha d’estar marcada com a confirmada. 
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En el cas del Full d’infermeria / Recomanacions, apareixerà un títol o altre a l’imprimir el document 

en funció de si el signant és un Infermer (en aquest cas el títol serà FULL D’INFERMERIA) o per un 

tècnic (en aquest cas serà FULL DE RECOMANACIONS). 

 

 

 Paràmetres: llista de paràmetres que es poden informar en funció de l’exploració.  Aquests 

paràmetres es defineixen des de la funció Informe parametritzat.  

 Infermer/anestesista 1:  no obligatori si no es fa full d’infermeria. Si s’informa algun 

paràmetre del Full d’Infermeria l’Infermer s’ha d’informar obligatòriament. Es podrà 

seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de professionals als que se li hagi 

assignat el tipus de professional Infermer. 

 Infermer/anestesista 2:  no obligatori. Es podrà informar si l’Infermer 1 està informat. Es 

podrà seleccionar per qualsevol dels valors informats a la taula de professionals als que 

se li hagi assignat el tipus de professional Infermer. 

En el cas de que ens situem sobre un paràmetre corresponent a un text llarg (per exemple 

Observacions) apareix una caixa de text a la dreta per escriure i visualitzar més còmodament el 

text. En funció de la exploració que estem informant, aquest text pot ser més o menys llarg: al 
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situar-nos sobre aquesta caixa de text, apareix un comptador indicant-nos si no hi ha límit en la 

longitud del text (<No limit>)  

 

o si n’hi ha, indicant-nos quants caràcters hem introduït, i quin és el límit. 
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Els botons d’aquest apartat realitzen les següents accions: 

 Visualitzar: prement el botó de Visualitzar visualitzem el Full d’infermeria/Anestèsia tal i com 

s’imprimirà. 

 Signar: prement el botó de Signar crida a la funció Signat d’informe. 

 Imprimir: prement el botó d’Imprimir s’imprimeix el Full d’infermeria/Anestèsia. 

 SIC: prement el botó d’Accés a Sistema d’Informació Clínica si està definida aquesta 

interfície, accedim al Sistema d’Informació Clínica del hospital per consultar informació 

relativa al pacient. 

 Esborrar full d’infermeria: prement el botó d’Eliminar (paperera) es demana confirmació 

per esborrar el full. Únicament es pot eliminar un Full d’infermeria si no ha estat Signat. 

Al salvar el Full d’Infermeria o d’Anestèsia, es salven els paràmetres informats, i es genera 

un text a partir d’aquests que conformaran el Full d’Infermeria o Anestesia. 

 

 

4.4.3.6. Desconfirmar 

 

S’accedeix des del botó de Desconfirmar: 

-  de la pantalla de Llistat de Treball: en aquest cas es pot desconfirmar en bloc “n” 

exploracions, a les quals se les assignaran les mateixes. 

- de la pantalla de Confirmació i registre d’activitat: en aquest cas es desconfirmarà 

el registre seleccionat. 
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Per procedir a realitzar la desconfirmació s’haurà d’informar el tècnic responsable o l’infermer o 

tots dos i un motiu de desconfirmació. 

Es podran registrar observacions. 

Al salvar, la exploració seleccionada canviarà el seu estat: 
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- Si es tractava d’una exploració Programada, passarà a Desconfirmada 

- Si es tractava d’una exploració Afegida, passarà a Afegida desconfirmada. 

 

 

4.4.3.7. Notificació 

Accés a la funció d’edició i impressió de Notificacions (document associat a la exploració, 

que serveix per notificar al metge sol·licitant la raó per la que no s’ha pogut fer una exploració, i 

per altres notificacions). 

Per guardar la notificació s’ha d’informar el tècnic o l’infermer o els dos. Si  no es així no es 

podrà guardar la notificació. 

Si s’accedeix des de la pantalla de llistat de treball es poden afegir notificacions,  

modificar-les o eliminar-les, i si s’accedeix des de la pantalla de gestió exploracions e informes 

només es poden consultar les notificacions existents i totes les dades surten desactivades per no 

poder modificar-les. 

  

Impressió de la Notificació: a través del botó  
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4.4.3.8. Canvi data 

Permet canviar de data les exploracions seleccionades. S’utilitza en el cas de les exploracions 

registrades com a Urgents (No programades): si no s’han pogut realitzar en una data el botó 

permet passar-les al llistat de treball del dia següent. 

 

4.4.3.9. Recupera priorització 

Permet l’accés a la funció de Consulta de sol·licituds per estat  -> Priorització permetent 

seleccionar únicament per exploracions Pendents de prioritzar . El tècnic selecciona per un 

Número d’història. Prement el botó d’Urgent ( ) d’aquesta funció s’accedeix a una 

nova pantalla des de la que es pot  canviar l’estat de la exploració seleccionada, de Pendent 

de prioritzar a Afegida, apareixent aleshores aquesta exploració en el llistat de treball del tècnic. 
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Permet repescar, als usuaris que tinguin permís, exploracions que han entrat al SISDI com a 

Pendents de Prioritzar i canviar l’estat d’aquestes a Afegides per tal de poder fer-les en el 

moment. 

4.4.3.10. Desbloqueig facturació 

En les instal·lacions a on es fa la gestió de facturació de les exploracions, en el moment en 

que es lliuren aquestes exploracions al Sistema d’Informació de Facturació es marquen com a 

Facturades. Un cop marcades ja no es permet fer canvis en la exploració.  

Aquest botó permet, als usuaris que tinguin permís, des bloquejar una exploració i permetre 

fer-hi canvis. La acció que es realitza al prement el botó és tornar a canviar l’estat de facturació 

de la exploració a Pendent de Facturar. S’ha de tenir en compte en aquests cas que potser s’han 

de fer canvis manuals a facturació en relació a aquesta exploració. 

 

 

4.4.4. RELACIONAR EXPLORACIONS I IMATGES 

 

A aquesta pantalla es pot accedir, si l’usuari te permisos per accedir-hi: 

-  des del menú,  

- Des del Llistat de treball del Tècnic, fent doble clic sobre la columna d’imatge 

d’una exploració en concret. 

 

Permet  assignar un estudi del PACS a una exploració del SISDI. 

Criteris de selecció: 
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 Data inici, Data fi, hora inici i hora fi, són obligatoris (Veure Gestió data-hora). 

 Tipus de Prova: es podrà seleccionar qualsevol valor informat en la llista o en la taula 

de tipus de prova existents polsant el botó de la lupa. 

 

Aquest camp permet la selecció de la llista buscant per codi o per descripció. 

 

 

 Casella Número d’ història:  si aquesta casella està marcat (per 

defecte està marcat) la llista d’exploracions del SISDI s’omplirà sempre seleccionant 

exclusivament les exploracions del pacient seleccionat de la llista d’Estudis del PACS 

pendents de relacionar. 

 

 Casella Teleradiologia/Exploracions externes: 

 si aquesta casella està marcada la llista d’ 

Estudis del PACS i la llista d’exploracions del SISDI s’omplirà seleccionant aparells 

externs (és a dir, estudis de Teleradiologia i Exploracions externes com les obtingudes 

a partir de la Incorporació de CD’s externs). Aquest filtre fa que el filtre de Tipus de 

prova i aparell mostrin només les proves i aparells de Teleradiologia i d’Exploracions 

externes. 

 

 Casella Veure Totes:  si està seleccionada mostra a la llista d’Estudis del 

PACS tots els estudis, estigui o no informat el camp tipus estudi. L’usuari veurà aquesta 

casella si te permisos per veure tots els tipus d’estudis.  

 

També veurà una  columnes més a la taula de resultat: Tipus Estudi. 

En aquesta última columna podrà polsar el botó   per accedir a modificar el tipus 

d’estudi de la filera seleccionada. 
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 A nivell d’ estudis de PACS pendents de relacionar es poden seleccionar per un 

número d’ història (identificador del pacient PACS)  

, i per Aparell . 

 

 

 

 

 

 A nivell d’exploracions SISDI es poden seleccionar per Número d’història: amb el botó 

cercar del pacient situat just al costat de número  

, i per Aparell . 

 

 

Informant els filtres i polsant el botó de Buscar   es mostraran a la pantalla els 

registres que corresponen a aquests filtres. A la primera llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE 

RELACIONAR apareixeran els registres corresponents als estudis del PACS què no s’han 

associat a cap exploració del SISDI, i als que no se’ls hi ha assignat un Tipus d’estudi 

(s’informa aquest camp quan no es vol que el registre aparegui com a estudi pendent de 

lligar, per tractar-se per exemple de proves, estudis eliminats del PACS...) . Si està marcada 

la casella Número d’història, al desplaçar-nos sobre els registres d’aquesta taula a la llista 

d’ EXPLORACIONS DEL SISDI es mostraran les exploracions corresponents als filtres 

informats, i que siguin del pacient seleccionat de la primera llista. 

Si la casella número d’història no està marcada al fer la cerca, a la llista EXPLORACIONS 

SISDI apareixeran tots els registres que compleixin els criteris seleccionats informats. 

 Al accedir a la pantalla, per defecte apareixeran com a data inici i fi, la data del sistema, 

i com hores inici i fi un interval que avarca des de les 00:00 fins les 23:59. 
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Lligar exploracions de la llista automàticament 

 

 

 

Polsant el botó  el sistema intenta buscar, per cada registre de la llista d’ ESTUDIS 

RAIM PENDENTS DE RELACIONAR (que corresponguin als criteris de cerca que s’hagin fet 

servir), si hi ha alguna exploració al SISDI amb la que pugui relacionar. Un cop acabat el 

procés apareixerà a la pantalla un missatge mostrant la llista d’estudis que s’han pogut 

lligar. 

  

Lligar exploracions seleccionades 

Si l’acció que es vol realitzar és la de relacionar un estudi de la llista d’ ESTUDIS PENDENTS 

DE RELACIONAR amb una exploració del SISDI de la llista d’ EXPLORACIONS SISDI  

els passos a seguir seran els següents: 

o Informar el professional que realitza l’acció.  

o Seleccionar el registre de la llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR que 

es volen relacionar. 

o Seleccionar el registre de la llista d’ EXPLORACIONS SISDI corresponents a la 

exploració amb la que es vol relacionar. 

Al polsar el botó d’Acceptar s’accedeix a la pantalla on es mostren les 

dades de l’estudi i de la exploració, marcant en vermell les diferències entre uns i 

altres camps.  
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Si per configuració s’ha definit un prefix d’Accession Number (veure Manteniment 

Paràmetres del Sistema) es veurà sota l’identificador del SISDI una etiqueta 

indicant el prefix que s’assignarà al Accession Number en el PACS: 

 

Si l’usuari veu que l’associació entre estudis i imatges és correcta polsarà el botó 

d’acceptar  i a partir d’aquest moment l’estudi quedarà relacionat amb 

la exploració, desapareixent de la llista d’ ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR. 

Si l’usuari veu que l’associació no és correcta pot cancel·lar  l’acció. 
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Relacionar exploracions amb el mateix estudi 

En el cas de voler lligar un estudi del PACS a més d’una exploració del SISDI del mateix 

pacient, s’hauran de seguir els següents passos: 

- s’haurà de lligar l’estudi a una de les exploracions,  

- a la graella d’exploracions del SISDI, havent filtrat per identificador de pacient, es 

seleccionarà la exploració prèviament lligada i la exploració que també volem 

associar a l’estudi (la graella permet multi selecció) 

- polsant el botó per relacionar exploracions amb el mateix estudi  farem 

que la segona exploració aparegui també com a lligada, quedant associada al 

mateix estudi del PACS. 

El professional que realitza l’acció haurà d’estar  informat. 

Es mostrarà un missatge a l’usuari per confirmar que vol relacionar les exploracions no 

lligades a l’estudi lligat. 

  

Deslligar l’exploració de l’estudi del PACS 

En cas que es detecti un estudi lligat a una exploració incorrecta els passos a seguir son 

els següents: 

- Informar el professional que realitza l’ acció. 

- Buscar de la llista d’exploracions del SISDI l’exploració. Aquesta cerca es pot filtrar 

pel Número d’història del pacient i l’aparell. 

- Polsar el botó Deslligar  

- Si l’usuari confirma que vol realitzar l’acció, la exploració queda deslligada de 

l’estudi, i apareix un registre a la llista d’ ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR 

corresponent a l’estudi deslligat, per a que pugui lligar-se, si és el cas, amb la 

exploració correcta. 
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4.4.5. EXPLORACIONS PENDENTS DE CONFIRMAR 

Llistat que permet obtenir, a partir de determinats filtres, entre ells interval de dates (Veure 

Gestió data-hora), una llista d’exploracions que per alguna raó no s’han confirmat. Serveix per 

repassar que no quedi activitat pendent de registrar. 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 263 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 

  



 
Manual usuari 

Pàgina 264 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

4.4.6. IMPRESSIÓ ETIQUETES 

Permet imprimir tant etiquetes de pacient com d’exploració. 

Hem d’informar  obligatòriament els filtres de data (Veure Gestió Data-hora) i l’aparell. 

 

Prement el botó   surt un pdf amb les etiquetes a imprimir. 
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S’imprimiran les etiquetes corresponents als registres obtinguts a partir dels filtres informats. 

 

4.4.7. IMPRESSIÓ ETIQUETES RADIOFÀRMACS 

Permet a Farmàcia de Medicina Nuclear imprimir les etiquetes dels radio que s’utilitzaran el 

dia seleccionat (Veure Gestió Data-hora). 
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Les etiquetes són necessàries per etiquetar el radio fàrmacs preparats. 

 

 

 

4.4.8. ARRIBADA DE PACIENTS 

 

Per activar l’indicador de que un pacient ha arribat a l’àrea de Radiologia, el Servei 

d’Admissions disposa d’un accés a la funció per enregistrar la data i la hora d’arribada del 

pacient al centre que, per defecte, serà la data i hora del sistema. 

S’accedeix des del menú Gestió i registre d'activitat -> Arribada de pacients, o des del botó 

corresponent de la barra d’eines  
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 Serveix per registrar l’arribada d’un pacient al Servei de Diagnòstic per la Imatge de manera 

que des del Llistat de Treball el Tècnic ja pot saber que el pacient ha arribat. 

Un cop s’ha accedit a la pantalla s’informarà les següents dades: 

 Número d’història:  

o amb el botó de Cercar pacients ( ) situat al costat del Número d’història 

s’accedirà a la funció de Cerca de pacients .  

o Si es disposa d’un lector de targetes de banda magnètica i el pacient presenta 

la Targeta sanitària, passant la targeta pel lector el sistema cerca, a partir del CIP 

de la targeta, al pacient a la taula de pacients 

 Data d’exploració: per defecte serà la data actual (Veure Gestió Data-hora) 

Totes aquestes dades són obligatòries. 

Prement el botó de Cercar  el sistema cerca si el pacient té alguna exploració per la 

data seleccionada, i la mostra a la graella: 
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Hi ha la possibilitat de que en lloc de registrar l’arribada del pacient per totes les exploracions 

que tingui en el dia, es puguin seleccionar les exploracions que es vulgui que es marquin (pot 

necessitar-se això en els clients a on hi hagi més d’un centre). Per poder fer això s’ha de 

configurar aquest comportament en el sistema. Quan ho tenim configurat, al fer la cerca de les 

exploracions ens apareix una columna nova en la que podem seleccionar les exploracions que 

vulguem marcar: 

  

Prement el botó d’Acceptar  es mostra un panell a on podem registrar l’hora d’arribada 

del pacient. Si ja s’havia enregistrat prèviament l’arribada, es podrà modificar l’hora 

d’arribada. 

 

Per defecte apareix l’hora actual.  

Prement el botó d’acceptar  es registra l’arribada del pacient. 

Un cop registrada l’arribada, l’Indicador d’arribada del pacient apareix activat (bola verda): 
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Si la hora d’arribada és molt anterior a la data de la exploració (per defecte més de 5 hores 

abans) l’indicador apareix en taronja: 

 

Amb aquesta distinció es vol diferenciar l’arribada d’un pacient que té dues exploracions el 

mateix dia, però a hores molt diferents, en el cas en el que no tinguem el sistema configurat per 

poder seleccionar les exploracions de les que vulguem marcar la arribada.  

El botó  permet eliminar un registre d’arribada si s’ha registrat per error. 

El botó de Veure arribades  permet l’accés a la relació d’arribades de 

pacients: una data en concret, o un Identificador de pacient a consultar es visualitza les 

arribades de pacients per aquesta data o aquest pacient.  
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4.5. GESTIÓ RESULTATS 

 

 

4.5.1. GESTIÓ D’EXPLORACIONS I INFORMES 

Es pot accedir a aquesta funcionalitat des del botó de la barra d’eines  o des del 

menú: Gestió de resultats -> Gestió d’exploracions i informes. 

 Des d’aquesta funció, a partir de les exploracions realitzades i enregistrades en el sistema, 

s’accedeix a les funcions que permeten realitzar les tasques de gestió de resultats, tals com 

consulta de dades i enregistrament, signat i lliurament d’informes. 
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Paràmetres de selecció: 

 

Els paràmetres de selecció amb els que es pot fer la Cerca són els següents: 

 Interval de dates d’exploració: obligatori si no s’informa 

l’Identificador d’exploració ni el Número de història clínica. Veure Gestió Data-hora 
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 Identificador d’exploració: si s’informa aquest no és obligatori informar 

cap més filtre.  

 Metge SDI responsable: es podrà cercar les 

exploracions assignades a un determinat Metge, l’assignació la fa el tècnic en el moment de 

confirmar la exploració. Si la exploració ha estat informada, el Metge responsable serà l’autor 

de l’informe. 

 Número d'història: es podrà Cercar les 

sol·licituds fetes a un determinat pacient a partir del seu Número d'història clínica. Amb el botó 

de Cercar pacients (  ) situat al costat del Número d'història s'accedirà a la funció de Cerca 

de pacients  

 

 Centre sol·licitant: es pot seleccionar tots 

els centres (deixant el camp en blanc), o un centre determinat. Si es vol seleccionar un de sol, 

prèviament s'ha d'haver informat el tipus de Centre que es vol triar. Un cop informat el Tipus de 

Centre, es podrà accedir a la llista de Codis de Centre.  

 

 Metge sol·licitant: es pot seleccionar tots 

els metges (deixant el camp en blanc) o per un determinat. Per poder accedir a la llista de 

metges per seleccionar-ne un s'ha d’haver informat el Centre sol·licitant  

 

 Centre destí: es pot seleccionar tots els centres (deixant el 

camp en blanc), o per un centre determinat. Si es vol seleccionar un de sol, prèviament s'ha 

d'haver informat el tipus de Centre que es vol triar. Un cop informat el Tipus de Centre, es podrà 

accedir a la llista de Codis de Centre.  
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  Estat de l’informe: es pot seleccionar tots els estats (deixant el camp en 

blanc) o per un determinat.  

 Lectura: número de lectura, relacionat amb les exploracions de cribratge. 

 Aparell: es poden seleccionar tots els aparells (deixant el 

camp en blanc) o es pot seleccionar un aparell.  

 Exploració: es poden seleccionar totes les exploracions 

(deixant el camp en blanc) o es pot seleccionar una exploració 

 Tipus de sol·licitud: permet filtrar per exploracions Urgents / 

Programades / Totes. Per defecte apareix seleccionat Totes 

 Sols informes primers: casella que per defecte apareix desmarcada. Si 

es marca, la cerca es farà únicament per informes primers (es descartaran els addicionals) 

(veure Tipus d’informe). Sols s’activa si estem filtrant per Teleradiologia. S’utilitza per gestionar 

millor el número d’informes de Teleradiologia fets en un període determinat. 

 Sols informes addicionals: casella que per defecte apareix 

desmarcada. Si es marca, la cerca es farà únicament per informes addicionals (veure Tipus 

d’informe) 

 Veure no confirmats: casella que per defecte apareix desmarcada. Si es 

marca, apareixeran a la llista també les exploracions encara no confirmades pel tècnic. Permet 

al radiòleg accedir a la pantalla d’informe encara que el tècnic no hagi confirmat la 

exploració encara, i així anar veient informes previs del pacient i fent anotacions. No es 

permetrà salvar l’informe si no s’ha confirmat la prova abans. 

  Si tenim configurat el sistema per gestionar la Patologia urgent, ens 

apareix aquesta casella, que permet filtrar per veure únicament els informes marcats pel 

radiòleg com a patologia urgent i que encara no s’han lliurat. El comptador de Patologia 

Urgent ens indicarà si tenim informes de Patologia urgent pendents de Lliurar.  A la graella de 

file://///cimd-b05/Documentacio/MigracióSISDClient/ManualUsuari/helpSISDI/helpSISDIcatala/taules_activitat_SISDI.htm%23m_estat_informes
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resultats apareix una columna que ens indica que un informe està  marcat com a Patologia 

Urgent:   

 Agrupacions Clients Teleradiologia: es poden seleccionar tots els 

grups (deixant el camp en blanc) o seleccionar només un grup en concret. Serveis per ajudar a 

distribuir la feina entre els radiòlegs que fan informes de Teleradiologia. 

 Teleradiologia: Permet filtrar per veure: 

- Totes les exploracions, o  

- sols les de Teleradiologia, o  

- sols les exploracions NO Teleradiologia.  

Per defecte apareix marcada la opció de Tots. 

 Estat de la revisió: Si no s’informa 

aquest camp no es filtrarà per aquest valor. Aquest filtre sols és visible si en el sistema tenim 

configurada la possibilitat de fer Revisió d’informes. Si s’informa un estat de Revisió s’ha 

d’informar obligatòriament un Tipus de revisió: 

- Revisió d’informes 

- Valoració informes Residents 

- Valoració informes Adjunts 

Els valors possibles relatius a Estat revisió informe són: 

- Pendent revisar 

- Revisat 

- No Valorable 

- No Valorable revisat 

Els dos últims estats sols tenen sentit en el cas de la Valoració d’informes de Residents. 



 
Manual usuari 

Pàgina 276 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

Si com a Estat de Revisió es selecciona ‘No Valorable’ o ‘No Valorable Revisat’ el camp Tipus 

de revisió s’informa automàticament amb el valor ‘Valoració informes residents’ i no es podrà 

modificar. 

Cada usuari veu les opcions de Tipus de Revisió a les que té accés (per exemple, si un usuari no 

té al funció de Valorar informes de Residents no veurà aquesta opció). 

En el camps de Centre sol·licitant, Metge sol·licitant, Centre destí, Aparell, Exploració, Àmbit de 

procedència, Número d’història permeten: 

 la selecció a partir de la llista de codis,  

 la selecció a partir de la descripció: amb el botó de Cerca per nom ( ) situat al costat 

de cada camp, s'accedeix a la funció de Cerca per nom.  

 Permet filtrar les exploracions per la data de visita que 

s’hagi informat al donar d’alta la petició. Veure Gestió Data-hora. Aquest filtre només serà 

visible si el sistema el te la configuració necessària. 

Gestió de filtres: hi ha dos botons que ens permeten: 

-  guardar a nivell d’usuari els filtres que tenim en pantalla, per que són els que fem 

servir habitualment:  ,  

- i recuperar aquests filtres:  

Filtres addicionals: Prement el botó  apareixerà un nou grup de filtres addicionals, es pot 

tornar a amagar aquesta secció tornant a clicar el botó, els filtres informats s’aplicaran estigui o 

no visible, si hi ha algun filtre informat el botó canvia a . 

Aquest botó només apareix als usuaris que tinguin permisos per veure’l. 

 

Els filtres que hi ha en aquesta secció son relacionats amb la medicina nuclear: 

file://///cimd-b05/Documentacio/MigracióSISDClient/ManualUsuari/helpSISDI/helpSISDIcatala/cerca_per_nom.htm
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 Si no es selecciona cap opció apareixeran totes. 

 

Arbre Òrgan – sistema / Tipus prova: L’arbre situat a l’esquerra de la pantalla amb els noms 

d’òrgan sistemes i tipus de prova de cada òrgan sistema s’omple al accedir a la funció. Fent 

clic en un dels òrgans sistemes i tipus de prova apareix a la dreta de l’arbre la llista amb el 

conjunt d’exploracions corresponents utilitzant els filtres introduïts més el codi d’òrgan sistema 

i/o tipus de prova seleccionats. 
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Altres controls: 

 Veure contrast: Casella que ens permet veure una columna que indica si al 

realitzar la exploració s’ha administrat contrast o no. Per defecte apareix desmarcada. 

 Veure totes les columnes: Marcant aquesta casella ens apareixen 

totes les columnes possibles a la graella de resultats. L’usuari pot aleshores amagar les columnes 

que no vol veure i dissenyar el llistat tal i com li vagi millor per treballar. Si un cop fet això es prem 

el botó de la Barra d’eines de Guardar configuració llista es salvarà la configuració de la 

graella tal i com estigui en aquest moment, i cada cop que l’usuari accedeixi a aquesta 

pantalla veurà la llista amb aquesta configuració. Pot passar que en una nova versió de SISDI 

s’afegeixi alguna columna a la llista, i que aleshores variï la visualització respecte a con s’havia 

configurat prèviament. En aquest cas s’haurà de tornar a configurar la llista tal i com es vulgui. 

El botó de Eliminar configuració llista permet eliminar la configuració pròpia de l’usuari i veure la 

llista tal i com es veu per defecte. 

El botó de Netejar  permet esborrar tots els paràmetres de selecció informats. 
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Cerca: 

El botó de Cercar ( ) s’activa un cop s’han informat els filtres obligatoris.  

La cerca de les exploracions es realitza sobre les exploracions que tinguin els estats següents: 

 06 Confirmada 

 09 Afegida confirmada 

Però si s’ha marcat la casella de Veure no confirmades també apareixeran les exploracions amb 

estat: 

 04 Programada 

 08 Afegida 

A més de visualitzar l’estat de l’informe de cada exploració, es mostren les exploracions utilitzant 

el següent codi de colors sobre fons blanc: 

 Negre: Pendent d’informar (01 Pendent d’informar). 

 Verd: Informe realitzat (02 Informada). 

 Vermell: Informe signat (03 Signada). 

 Blau: Informe lliurat (04 Lliurada). 

 Groc: Sense informe (05 Sense informe). 

 

El fons de la fila quedarà pintada de color  en el cas que es tinguin permisos de revisió 

d’informes i aquest estigui pendent de revisar 

A la llista d’exploracions es pot visualitzar la columna Imatge, representada per una bola de 

diferents colors, que indica l’estat de la imatge assignada a l’exploració, i el tipus d’imatge que 

té assignada. El codi de colors és el següent: 

 Negre:  exploració amb imatge Analògic, o Sense imatge. 

 Blau: l’exploració té un estudi del PACS assignat, però aquest no s’ha baixat (no 

està en local). 

 Gris:  exploració amb tipus d’imatge Digital, però sense cap estudi associat. 

 

Botons d’accions: 

Per realitzar operacions s’han de prémer els botons que apareixen en pantalla: 
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 Exploració: accés a les Dades de l’exploració. 

 Impressió etiquetes: accés a la Impressió d’Etiquetes.  

 Canvi estat: accés a la funció Canvi Estat Facturació. 

 Informar: accés a la funció Informar.  

 Signar: accés a la funció Signat informes. 

 Dades lliurament: accés a la funció Dades lliurament. 

 Lliurar: accés a la funció lliurament d’informes. 

 Canvi Urg/Prog: Canvia l’estat de l’exploració de Urgent a programada i viceversa. 

Botó sols visible si estem situats sobre una exploració de Teleradiologia. 

 Imprimir: accés a la funció Impressió informes. 

 Sense informe: permet marcar una exploració amb l’estat de resultat Sense informe. 

 

 Notificació: Notificació Permet visualitzar la notificació relacionada a la exploració, si 

n’hi ha. 

 Cancel·lar: Cancel·lar: Visible sols si la exploració és de Teleradiologia. S’activa 

solament si la exploració està en estat de resultat Pendent d’informar. 

 CD’s Externs: Accés a la funció de CD’s Externs. S’activa solament si estem sobre una 

exploració registrada des de la funció de Incorporació de CD’s externs. 

 Versions Ant: accés a les versions anteriors del informe. Aquest botó sols s’activa si 

l’informe seleccionat té versions prèvies. Sols serà visible si tenim configurat el sistema per que es 

Versionin informes en lloc de fer Informes addicionals (veure Tipus Informes) 
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 Enviar informes: aquest botó sols serà visible a les integracions a on estigui 

configurada aquesta funcionalitat. Permet enviar informes a altres Sistemes d’informació 

 

 

Depenent de l’estat seleccionat s’activen o es desactiven els botons segons la taula següent: 

Estat Botons activats  

Sense selecció Únicament es podran consultar les 

exploracions. 

Informar 

Signar 

Dades lliurament 

Lliurar 

Imprimir 

Sense informe 

Notificació 

01 Pendent Informar Informar 

Sense Informe 

Notificació* 

Signar 

Dades lliurament 

Lliurar 

Imprimir 

Notificació* 

 

02 Informada Informar 

Signar 

Dades lliurament 

Imprimir 

Notificació* 

Lliurar 

Sense informe 

Notificació* 

 

03 Signada Informar 

Dades lliurament 

Lliurar 

Imprimir 

Notificació* 

Signar 

Sense informe 

Notificació* 

 

04 Lliurada Informar 

Dades lliurament 

Imprimir 

Notificació* 

Signar 

Lliurar 

Sense informe 

Notificació* 

 

05 Sense Informe Informar 

Notificació* 

Signar 

Dades lliurament 

Lliurar 

Imprimir 

Sense informe 

Notificació* 

El botó Informar sempre està actiu (excepte si es seleccionen tots els estats) per tal de poder 

accedir a les dades del informe, independentment de l’estat del mateix. La funció 

d’Enregistrament d’Informes és la que comprova l’estat del informe i segons aquest permet o no 

la seva modificació.  

* Si s’ha registrat una notificació s’habilitarà el botó Notificació  en cas contrari es deshabilitarà. 
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Hi ha botons que permeten la selecció múltiple d’exploracions per realitzar l’acció assignada i 

hi ha d’altres que únicament permeten la selecció d’una exploració: 

Botó Tipus de selecció 

Informar Múltiple 

Signar Múltiple 

Dades lliurament Múltiple si hi ha seleccionat 

un codi de centre Sol·licitant, 

simple en altre cas 

Lliurar Múltiple si hi ha seleccionat 

un codi de centre Sol·licitant, 

simple en altre cas 

Imprimir Múltiple 

Sense Informe Simple 

Exploració Simple 

Impressió etiquetes Múltiple 

Canvi estat Simple 

Canvi Urg/Prog Simple 

Observacions  

Només es poden informar varis informes alhora si es compleixen els següents requisits: 

- Totes les exploracions seleccionades han de ser del mateix pacient. 

- No pot haver-hi cap de les exploracions de cribratge de mama. 

- Totes de les exploracions han d’estar Pendents d’Informar, o sols una d’elles ha de tenir 

un informe en estat Informat. 

- Si alguna de les exploracions ja està informada, a l’accedir a la pantalla de fer informes 

la resta d’exploracions s’afegiran al informe. 

El botó FAC  (Facturació) permet obtenir un llistat de les exploracions seleccionades 

agrupades per Client: 
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El botó  permet obtenir un llistat en pdf dels registres obtinguts al fer la consulta: 
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Es pot obrir l’estudi al RaimViewer sense haver d’entrar al informe seleccionant a la graella la fila 

que es vol visualitzar i prement el botó  . També es poden descarregar en batch un grup 

d’estudis prement . 

Botons barra d’eines relacionats: 

A la barra d’eines podem hi ha dos botons associats amb el RaimViewer, que en cas d’estar 

activats (ombrejat blau al voltant) realitzaran una acció: 

RAIMViewer: 

- : Sincronització Automàtica amb RaimViewer, comprovarà abans de desar 

l’informe si l’estudi obert correspon al informe que s’està guardant.  

- : Al obrir l’informe s’obrirà automàticament l’estudi al RaimViewer amb les prèvies 

carregades. 

HC·: 

  Aquest botó ens indica que disposem de connexió a HC3. Si el botó està en blanc 

vol dir que tenim desactivada la consulta a HC3. Prement el botó aquest es mostra amb 

colors invertits . En aquesta posició tenim activada la consulta a HC3. 

Per configuració es pot fer que aquest botó aparegui ja d’entrada com activat: .  

 = Conexió a HC3 activa: a l’accedir a la pantalla d’elaboració d’informes es carregaran 

els resultats d’HC3 del pacient en el arbre d’informes previs. Solsament es carreguen els resultats 

de Diagnòstic per la imatge, descartant-se els del propi centre per tal de que no apareguin 

duplicats. 

 

El botó no es visualitza si en el sistema no està configurada la connexió a HC3. 

 

Configuració graella: 

 

 Guardar configuració llista / Eliminar configuració llista (veure Casella Veure totes les 

columnes) 
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 Exportar llistat a Excel. 

 

 

4.5.1.1. Exploració 

Aquesta funció obre la pantalla de confirmació d’activitat. 

4.5.1.2. Impressió etiquetes 

Funció que imprimeix les etiquetes identificatives dels pacients de les exploracions 

seleccionades. Els checkbox   ens permeten marcar si volem que s’imprimeixi un 

tipus d’etiqueta o no. Quan estan desmarcats es deshabilita el comptador d’etiquetes i no 

s’imprimeixen les etiquetes del tipus demarcat. 

El botó  ens permet guardar la configuració actual de nombre d’etiquetes i de tipus 

de etiquetes habilitades. Aquesta configuració es guarda per usuari. 

 

 Número Etiquetes Pacient: Etiquetes amb les dades bàsiques del pacient: 

o Codi de Barres. 

o Número història. 

o Nom Complert. 

o Data Naixement. 

o Direcció. 

o Telèfon. 

- Número Etiquetes de Pacient per Cartes: Etiquetes per adjuntar a les cartes que s’envien 

al pacient: 

o Nom Complert. 

o Direcció. 

- Etiquetes Petició: Etiquetes amb totes les dades de la petició: 

o Codi de Barres. 
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o Número història. 

o Nom complert. 

o Data Naixement i Edat. 

o Data i tipus de l’exploració. 

o Metge sol·licitant. 

o Procedència. 

o Destí. 

S’imprimiran tantes etiquetes de cada com s’indiqui. 

Per procedir amb la impressió caldrà prémer , per sortir . 

Un cop es procedeixi a imprimir, s’obrirà un nou formulari PDF amb les etiquetes. 

 

4.5.1.3. Canvi estat facturació 

Des d’aquesta funció es pot canviar l’estat de facturació d’una exploració a NO 

FACTURABLE. 

 

És obligatori informar el motiu pel qual l’exploració passa a no ser facturable; la resta de 

dades son només de consulta. 
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4.5.1.4. Informar 

Aquesta funció permet enregistrar els informes de resultats de les exploracions realitzades en 

el sistema, tant el primer informe com els addicionals (veure Tipus informes). Es poden enregistrar 

informes corresponents a una o més exploracions d’un mateix pacient. 

Depenent de la configuració del client la pantalla d’alta d’informes presenta unes 

funcionalitats o unes altres. A continuació es mostren totes les possibles funcionalitats existents de 

forma general. 

 

 

 

La pantalla es distribueix en diferents parts: 

 

4.5.1.4.1. DADES DE PACIENT  

número d’història, nom, edat, sexe del pacient. 

 

4.5.1.4.2. DADES DE LES SOL·LICITUDS ASSOCIADES A L’INFORME  

nom del centre sol·licitant. 
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4.5.1.4.3. DADES DE LES EXPLORACIONS  

Les exploracions que s’informen es veuen en una graella a la part superior esquerra de la 

pantalla. A la graella es mostra la descripció de la prova, la lateralitat, dosi de radiació i unitats 

de la dosi, embaràs (si el tècnic en el moment de realitzar la prova ha marcat que la pacient 

estava embarassada). En funció de la configuració poden veure’s altres dades: òrgan-sistema, 

codi del tècnic que ha fet la prova, codi aparell en el que s’ha fet la prova). 

 

 

 

4.5.1.4.4. JUSTIFICACIÓ DE LA PETICIÓ 

Si l’aplicació te configurat com a visible aquesta opció el tècnic que estigui realitzant l’informe 

podrà valorar la petició assignant-li un valor a través del camp justificació. 

 

4.5.1.4.5. BOTONS DE CONSULTA/ACCIONS 

 

 

 

 Accés a la pantalla consulta de dades del pacient. 

  Accés a la pantalla de consulta dades del pacient per assignar al pacient a una 

agrupació clínica.  
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 Accés a pa pantalla d’Enviament correu electrònic  a metge sol·licitant amb 

troballes. 

 

 Accés a l’Estació de treball Mèdica (HIS) sempre que estigui configurat el sistema. Al 

HIS se li passa el número d’història del pacient. 

 

 Accés a la pantalla de consulta de dades de la sol·licitud de la exploració 

seleccionada a la graella d’exploracions. 

 

 Botó que obre el protocol associat a la primera exploració del informe. Si l’exploració 

no te relacionat cap protocol mostra un avís informant d’aquesta situació. 

 

 Botó que permet copiar l’adreça d’accés a l’estudi al porta papers per a poder 

compartir l’estudi. L’Adreça que es copia és tempora. 

 

  Botó sols visible si estem informant una exploració de cribratge de Mama. Permet 

l’accés a la pantalla de informat/consulta del informe estructurat de cribratge. L’informe serà 

diferent si és una mamografia de cribratge o si és una prova de recitació (ecografia,...) 
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El mateix botó  permet accedir a elaborar un informe parametritzat d’Avaluació de càncer 

d’interval si la exploració que s’està informant correspon a aquest tipus de prova (la exploració 

en aquest cas sols es registra per poder fer aquest informe (veure apartat Registre exploració per 

Avaluació carcinoma interval).  

L’estructura d’aquest informe és semblant a la de l’informe parametritzat de Cribratge de mama, 

però s’informa addicionalment la Data de la última mamografia, i la classificació: 
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4.5.1.4.6. ARBRE AMB ELS INFORMES ANTERIORS 

 i els seus informes addicionals respectius, i de les exploracions sense informe. També apareixen 

els informes dels identificadors de pacient associats al de l’informe (al seleccionar un informe 

amb Identificador de pacient diferent al del informe actiu, ens apareixen en vermell les dades 

del pacient associat a l’informe que estem consultant). Si tenim activada la connexió a HC3 i 

l’usuari té resultats de Diagnòstic per la imatge  publicats (excloent les del propi centre, per que 

no apareguin duplicats), apareixeran també a l’arbre d’informes previs. Les icones que 

precedeixen a cada branca ens indiquen el tipus de resultat de que es tracta:  = Informe SISDI, 

= Full infermeria,  = estudi SDI sense informe, = Informe SDI amb versions prèvies, = 

Informe SDI de HC3,  = Estudi SDI de HC3  

 

Resultats HC3: Si l’usuari té accés a les dades d’HC3 veurà en l’arbre d’informes previs una 

icona específica de proves que el pacient conté en la història clínica compartida. 

 

 

      Informes versionats: els informes versionats tenen una icona específica que els distingeix dels 

no versionats: (veure Tipus d’informe) 
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4.5.1.4.7. DADES GENERALS 

A aquest punt informarem dels radiòlegs que realitzen l’informe i de varis marcadors que ens 

permetran identificar els informes per algun propòsit especial; 

 

 

Tenim la possibilitat d’assignar fins a 3 radiòlegs a l’informe. Un d’ells com a mínim ha de tenir 

capacitat de signatura (això ve determinat pel tipus professional dels signants: els metges adjunts 

poden signar sols, els residents no). 

 

En el cas que estiguem informant una exploració de mama de cribratge, el radiòleg a de ser 

diferent en cada lectura si n’hi ha dues. En el cas que hi hagi una tercera lectura, aquest informe, 

si el sistema està configurat per consens, el informe haurà de estar informat pels dos radiòlegs 

que varen signar les dues lectures. En cas que el sistema estigui configurat per a que sigui per 

desempat, el radiòleg haurà de ser un tercer diferent dels dos primers. 

Si la persona que transcriu l’informe és un administratiu, en el moment de salvar l’informe apareix 

el seu codi sota dels radiòlegs signants, indicant que l’informe no l’ha transcrit un radiòleg: 

 

 

 

 Si marquem l’informe com a Cas de sessió, podrem buscar-lo des de la pantalla 

de consulta de sessions. Serveix per generar una llista de casos que es presentaran en una sessió. 

 Si s’ha marcat com a Cas sessió, es pot marcar com a Cas presentat. Aquesta 

informació pot modificar-se encara que l’informe estigui signat. Permet marcar els casos que ja 

s’han presentat en una sessió. D’aquesta manera podem fer cerques per informes encara no 

presentats. 

 /   En funció de la configuració del sistema, es visualitzarà 

un text o un altre en aquest control (o Patologia urgent o Informe rellevant) 

- Informe rellevant: en aquest cas si marquem la casella indicarem que es tracta d’un 

informe interessant per algun motiu. En aquest cas serveix únicament per trobar casos 

interessants des d’un punt de vista de formació 
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- Patologia urgent: si tenim configurat el sistema per que treballi gestionant la Patologia 

urgent apareixerà aquesta casella en lloc de la d’Informe rellevant. Marcar un informe 

com a Patologia urgent indica que s’ha detectat alguna cosa greu i que cal lliurar 

l’informe al metge sol·licitant el més aviat possible. 

Si es marca com a patologia urgent un informe des de la pantalla de gestió d’exploracions i 

informe es pot informar el filtre  de patologia urgent per trobar-lo. Serveix per marcar un informe 

que cal que es lliure urgentment al metge sol·licitant  

 Casella sols visible si hem configurat que s’ha de veure. Aquesta marca 

serveix per poder fer estadístiques de exploracions que es demanen però que els radiòlegs 

considerin poc necessàries.  

 

 Casella sols visible si hem configurat que s’ha de veure. Aquesta marca serveix 

per poder fer estadístiques d’informes considerats com a Activitat extra, fora l’activitat normal 

del radiòleg. 

 

4.5.1.4.8. ACR 

A aqueta pestanya hi trobem camps per omplir amb codis anatòmic-patològics que permetin 

categoritzar els informes. Es poden introduir fins a 3 codis ACR. A les macros se les pot associar un 

codi ACR de tal manera que si escollim la macro també s’omple el primer camp lliure de codi 

ACR amb el ACR associat a la macro. 

 

El botó de tres punts  permet accedir a la pantalla de generació de codis ACR a partir de la 

codificació anatòmica i la patològica. Un cop generat el codi i prement el botó d’Acceptar es 

copia el codi al camp ACR corresponent de la pantalla d’informes. 
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El camp motiu ens permet codificar els motius pels quals es demana una petició i explotar-los 

posteriorment. 

 

 

4.5.1.4.9. ENDOSCÒPIA 

A aqueta pestanya hi trobem camps per omplir amb codis de diagnòstic endoscòpic que 

permetin categoritzar els informes. Es poden introduir fins a 3 codis. 

 

 

El botó de tres punts  permet fer cerques per codi i descripció. 
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El camp motiu ens permet codificar un motiu i explorar-lo posteriorment. 

 

4.5.1.4.10. GINECOLOGIA 

A aqueta pestanya hi trobem camps per omplir amb codis de diagnòstic ginecològic que 

permetin categoritzar els informes. Es poden introduir fins a 3 codis. 
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4.5.1.4.11. MEDICINA NUCLEAR 

Aquests camps permeten fer una codificació diagnòstica dels informes de medicina nuclear (en 

principi s’ha pensat per codificar PET’s-TAC). En funció de la exploració que estem informant 

s’activen uns camps o uns altres. Aquesta pestanya només s’activa si hi ha codis diagnòstics 

associats a les exploracions que s’informen. 

 

Patologia: Aquest camp s’ha de informar obligatòriament. 

Objectiu de l’estudi: S’activa depenent de la prova a informar. 

Valoració de la resposta: Aquest camp només s’activa si al camp objectiu de l’estudi s’ha 

seleccionat “Valoració resposta” 
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4.5.1.4.12. REVISIÓ D’INFORMES URGENTS  

Si en el sistema tenim configurat que es volen revisar informes urgents, si es compleixen les 

condicions següents apareix una pestanya a on es pot informar l’adjunt que revisa aquest 

informe.  

 

Les condicions per que  un informe es pugui revisar son les següents: 

- S’ha d’estar informant una exploració urgent (ja sigui normal o de Teleradiologia) 

- L’informe ha d’estar signat per: 

o Un resident i un adjunt (en aquest cas se suposa que l’informe l’ha fet el resident) 

o Un adjunt sol, però que pertany a un àrea diferent a la de l’òrgan-sistema de la 

exploració (és a dir, adjunt no especialista del àrea de l’informe que s’està 

informant) 

 

4.5.1.4.13. VALORACIÓ D’INFORMES DE RESIDENTS 

Si un dels informants és un resident i el tipus de exploració a informar està configurada per a ser 

Valorada per un adjunt, abans d’abandonar l’informe se li avisarà que cal que informi si l’informe 

és Per Valorar o Per No valorar per guardar una còpia de l’informe de Resident. En aquest 

moment li apareixeran dos camps per marcar si l’informe s’haurà de Valorar o no. L’haurà de 

marcar Per Validar si ha fet l’informe sol, i Per NO validar si l’ha fent ajudat per un adjunt. L’informe 

no es podrà signar sense tenir un d’aquest camps informats, perquè d’aquesta manera el resident 

dona el seu informe per Llest. 
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El resident haurà de marcar aquest camp quan hagi donat per finalitzada la redacció del seu 

informe, ja que al marcar el camp i salvar l’informe ens guardem una còpia de la versió actual 

de l’informe. Això permetrà al resident posteriorment comparar la seva versió de l’informe amb 

la corregida per l’adjunt. 

El resident realitza l’informe i el signa si no hi ha un adjunt present i és urgent o no el signa si NO 

ho és. Però sempre haurà d’assignar un Adjunt signant. Si és urgent, l’adjunt signant serà el que 

estigui guàrdia. 

Si l’adjunt revisor accedeix a l’informe per fer la revisió, i si encara no està signat fa les correccions 

necessàries i el signa.  

Un cop es signa l’informe, si l’usuari connectat és un adjunt revisor i l’informe s’ha marcat com 

‘Per validar’, se li mostrarà un avís indicant que aquest informe és per valorar. Si l’adjunt informa 

que ho vol fer ara se li mostrarà la pestanya re Revisió de Residents amb els camps de valoració. 

Si l’informe ja estava signat i l’usuari connectat és un adjunt revisor, que entra a l’informe més tard 

per valorar, se li activarà directament la pestanya de revisió d’informe de resident, per no oblidar-

se que està pendent. 

 Si ja estava signat, i ha de fer alguna correcció haurà de fer un informe addicional. 

Apareix aleshores la pestanya de Revisió d’Informes. 

 

 

Si només veiem el codi de radiòleg adjunt i el botó, voldrà dir que l’únic que es farà és marcar el 

informe com a revisat per l’adjunt informat.  

Si l’adjunt informat té permisos per valorar l’informe apareixeran els camps de valoració. 
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Si es marca el camp  es deshabiliten la resta de camps ja que es considera l’informe 

com correcte. 

El camp  indica que la discrepància és prou important per fer 

alguna acció de forma urgent. 

El camp  serveix per classificar la discrepàncies. 

 

El camp  serveix per classificar el motiu de la 

discrepància. 

 

El camp  puntua el nivell de discrepància 

 

El botó  marca el informe com validat, ja sigui amb valoració o sense, depenent del 

revisor. 

Els camps de valoració solament seran visibles per l’adjunt que ha fet la revisió i pel resident que 

signa l’informe. 

Quan el resident torni a accedir a l’informe, veurà les dades de valoració: 
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El botó  li permet accedir a la seva versió de l’informe per veure si hi ha alguna diferencia 

respecte a l’actual, alguna correcció que hagi pogut fer l’adjunt: 

 

4.5.1.4.14. VALORACIÓ D’INFORMES D’ADJUNTS 

Alguns adjunts poden accedir a la funció de revisió d’informes d’altres adjunts (informes urgents). 

Si un usuari amb aquests permisos accedeix a un informe en el que  un dels signants és un adjunt 

i el tipus de exploració assignada a l’informe està configurada per a ser revisada, li apareixerà la 

pestanya corresponent a Revisió d’adjunts, sempre i quan l’usuari connectat no sigui un dels 

signants de l’informe. 
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El camp Torn  s’ha d’informar obligatòriament:  

Si marquem “No” a discrepància   desapareixeran els camps i només quedarà 

el botó, el torn, les observacions i el camp de radiòleg revisor: 

 

 

Si marquem “Sí” a la discrepància   haurem de omplir els camps motiu i score: 

El camp  serveix per classificar el motiu de la 

discrepància. 
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El camp  puntua el nivell de discrepància 

 

 

El camp  guarda el codi del radiòleg revisor. 

En el camp observacions es poden fer anotacions, és un camp lliure: 

 

El botó  marca el informe com validat. 

 

 

4.5.1.4.15. VALORACIÓ D’INFORMES PREVIS D’ADJUNTS 

Si un usuari que té drets de Valorar informes previs d’adjunts està fent un informe del tipus 

d’exploració que està configurada per poder fer revisió d’informes previs, i des de l’arbre 

d’informes previs consulta un informe anterior del pacient que compleixi les següents condicions: 

- del mateix grup de proves que l’informe que està elaborant,  

- és el immediatament anterior a l’informe que s’està fent,  

- no fa més de dos anys que es va fer,  

- està signat per un adjunt diferent al que està connectat 

apareixerà en la part superior de la pantalla un avís que recorda al radiòleg que cal revisar 

l’informe previ 
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I la pestanya Especificacions <Nom del grup> si hi ha definida una macro del tipus Criteris 

Valoració Informes Previs Adjunts assignada al grup de les exploracions d’aquestes exploracions: 

  

 

I es visualitzarà la pestanya per poder valorar aquest informe previ. 

 

 

Si marquem “No” a discrepància   desapareixeran els camps i només quedarà 

el botó, el camp observacios, i el camp de radiòleg revisor: 
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Si marquem “Sí” a la discrepància   haurem de omplir els camps motiu i score: 

El camp  serveix per classificar el motiu de la 

discrepància. 

 

 

 

El camp  puntua el nivell de discrepància 
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El camp  guarda el codi del radiòleg revisor. 

En el camp observacions es poden fer anotacions, és un camp lliure: 

 

 

El botó  marca el informe com validat. 

 

En el moment de signar un informe, es comprovarà si hi ha algun informe previ a aquest informe 

pendent de revisar, i si és així el sistema mostrarà un avís indicant-ho: 
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4.5.1.4.16. NÚMERO DE PROVES  

Etiqueta sols visible si estem informant un informe de Teleradiologia. Serveix per indicar el número 

de proves que s’inclouen en l’estudi del PACS enviat des del centre sol·licitant per informar. 

Serveix per valorar l’esforç de diagnòstic de les imatges de l’estudi. Per defecte és 1. Aquest valor 

es modifica si l’estudi comprèn més d’una exploració. 

 

 

4.5.1.4.17. PESTANYA TEXT: MOTIU, INFORME I CONCLUSIÓ 

Botó Macros, al prémer el botó   es permet la cerca de macros per codi o nom:  

Depenent de el camp en que  ens trobem: motiu, text, conclusió, ens filtrarà les macros que 

corresponen a cada casella. Les macros també es filtren pel tipus d’exploració que s’està 

informant. Si es marca la casella  mostrarà totes les macros sense filtrar per tipus 

d’exploració. 

Es pot filtrar també per Idioma. Per defecte s’aplica el filtre de l’idioma assignat a l’usuari. 

Seleccionant una macro i prement el botó d’Acceptar, el text de la macro es copia en el 

camps corresponent de l’informe. 

La macro pot tenir associada un codi ACR de tal manera que al escollir la macro s’omple el 

primer camp lliure que hi hagi pel codi ACR. 
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Corrector ortogràfic, al polsar el botó  escollint el idioma, es passa el 

corrector ortogràfic del MS Word si el tenim instal·lat. Ho fa per al camp a on  estiguem: motiu, 

text o conclusió. 
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Al passar el corrector ortogràfic es perd el format del text. Això s’avisa al polsar el botó 

permetent no segui endavant. 

 

Eines d’edició: 

 

 

Marca de camp actiu: 

 Per diferenciar fàcilment a quin dels 3 camps (motiu/informe/conclusió) es troba el 

cursor es pinta el label de color vermell, deixant així clar on s’està escrivint. 

Tan bon punt es perdi el focus el label perdrà aquesta marca indicant que si s’escriu ja no 

s’inserirà text. 

 
Botó per copiar informes d’imatges prèviament seleccionades de RaimViewer. 
 

Des de RAIMViewer (ha de ser a partir de la versió 2.7), després d’haver fet alguna anotació, 

apareix el botó: 
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Si polsem aquest botó, i tornant a SISDI, polsem el botó  es copiarà el RAIMViewerReport 

de la imatge prèviament copiada en format HTML de RaimViewer a l’informe de SISDI.  

 
 

La imatge es visualitzarà a l’imprimir l’informe 
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4.5.1.4.18. PESTANYA IMATGE 

Si l’informe no està signat, permet enganxar una imatge prèviament copiada des d’un editor 

d’imatges, fent servir el menú contextual (botó dret del ratolí) 

 

 

La imatge incorporada així formarà part de l’informe i es visualitzarà a l’imprimir l’informe: 
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4.5.1.4.19. PESTANYA OBSERVACIONS 

Apareix com a pestanya activa quan el tècnic ha informat alguna observació en el moment 

de realitzar la prova (Observacions Tècnics), i/o si es disposa d’informació clínica del pacient 

(Informació clínica): aquesta pot arribar per missatgeria si la petició es registra en el sistema 

d’informació de l’hospital. I/o hi ha registrada Informació d’infermeria 

Aquesta pestanya és el primer que veu el radiòleg a l’accedir a la pantalla. Si no hi ha 

observacions ni informació clínica ni Informació d’infermeria  no s’activa la pestanya. 

 

 

 

4.5.1.4.20. PESTANYA ALTRES DADES 

Permet associar antecedents del pacient codificats a l’informe. 

 

El botó de tres punts   permet accedir a l‘arbre de cerca de codis d’antecedents: 
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Si alguna de les exploracions que estem informant té associat un informe parametritzat des 

d’aquesta pestanya es pot informar. 

Els paràmetres a informar dependran del tipus d’informe parametritzat associat a la exploració 

que estem informant. 
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Si estem fent l’informe de més d’una exploració, i hi ha més d’un informe parametritzat assignat 

a elles, podrem seleccionar quin tipus d’informe omplirem seleccionant-lo des del camp tipus 

llista corresponent: 

 

 

Els paràmetres que apareixen en groc ens indiquen que són obligatoris i s’han d’informar abans 

de salvar l’informe. 

Els que apareixen en taronja són obligatoris d’informar abans de signar l’informe. 

El botó  permet que un cop informats els paràmetres es generi un text a partir d’aquests que 

es copiarà en el camp de l’informe. 

 

4.5.1.4.21. PESTANYA DE RECOMANACIONS PER FER UN INFORME 

Aquesta pestanya apareix únicament si en el sistema hem creat una macro de tipus 

Recomanacions al fer informe. 
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4.5.1.4.22. BOTONERA EDICIÓ INFORME 
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Botons de: 

- Sortir de la pantalla: actiu sempre. Al clicar al botó, si hi ha modificacions pendents 

de salvar, apareix el següent quadre: 

 

o Responent que Si, es salva l’informe i es surt de la pantalla 

o Responent que No, no es salva l’informe i es surt de la pantalla 

o Responent Cancel·lar, no es salva l’informe i no es surt de la pantalla. 

- Acceptar canvis: actiu sols si l’informe és editable i no està signat. 

- Descartar canvis: actiu sols si l’informe és editable i no està signat. 

- Eliminar informe: actiu sols si l’informe és editable i no està signat. 

 

4.5.1.4.23. BOTONS D’ALTRES ACCIONS 

 Botó Imprimir: obre una pantalla a on visualitzem el document de l’informe i podem 

imprimir-lo 
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 Botó Signar: Sols actiu si l’informe està pendent de Signar. Al clicar en el botó 

 accedim a la pantalla de signar.  

 

 Informe addicional / Nova versió informe: aquest botó sols està actiu si l’informe està 

signat. En funció de la configuració del sistema permetrà (veure Tipus informe): 

- Crear un informe addicional que corregirà o complementarà a l’informe primer o 

- Crear una nova versió de l’informe que el substituirà. En aquest cas apareix un avís a 

on ens avisa que estem fent una nova versió de l’informe, i ens demana si volem 

copiar el text de l’informe anterior en el nou: 

 

 

 Consulta versions anteriors de l’informe: botó actiu únicament si estem situats sobre un 

informe que té versions anteriors. Ens permet accedir a consultar aquestes versions anteriors. 

 

 

En l’arbre d’informes previs, els informes versionats tenen una icona específica que els distingeix 

dels no versionats:  

  

 

 Petició al Servei de Patologia: botó sols visible en els sistemes amb integració amb el 

Sistema d’Informació del Servei de Patologia. Serveix per registrar / Consultar una petició a 

patologia, associada a la mostra obtinguda en el procés de realització de la exploració 

radiològica 
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S’haurà d’imprimir un paper amb la petició per tal d’enviar la mostra al Servei de Patologia 

correctament identificada. 

 Accés a imatges a través de RaimViewer: Botó sempre actiu. Al prémer el botó es fa una 

crida al RAIMViewer per que obri tots els estudis associats a les exploracions que estem informant. 

Si tenim activada la opció d’Obrir prèvies, s’obriran també els estudis corresponents. 

Si l’usuari en el RAIMViewer té permisos, si cap de les exploracions de l’informe està associada a 

un estudi del PACS, el RAIMViewer li permet l’accés a l’històric d’estudis del pacient. 

 

  Informació rellevant exploració: Botó sempre actiu, permet l’accés a la pantalla de 

confirmació d’activitat del Tècnic en mode consulta per tal de que el radiòleg pugui veure totes 

les dades registrades en el moment de realitzar la exploració. 
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4.5.1.4.24. BOTONS DE LA BARRA D’EINES UTILITZATS DES D’AQUESTA 

PANTALLA 

 

  Informe anterior / Informe posterior: permeten navegar de manera àgil pels 

informes seleccionats des de la pantalla de Gestió d’exploracions i informes, sense haver de sortir 

de la pantalla d’Elaboració d’informes. 

 Copiar informe: aquest botó apareix solament a l’accedir a la pantalla d’Elaboració 

d’informes, i s’activa al accedir a un informe previ de l’arbre d’informes previs. Prement el botó 

es guarda la referència al informe previ seleccionat. 

 Enganxar informe: aquest botó apareix a l’accedir a la pantalla d’Elaboració 

d’informes, i s’activa quan prèviament s’ha fet un Copiar (botó anterior) sobre un informe previ. 

Al prémer el botó, es copia el contingut de l’informe previ sobre l’actual, si aquest està pendent 

d’informar o Informat. 

 

4.5.1.5. Signar 

Aquesta funció permet signar digitalment els informes de les exploracions per donar-los com a 

definitius (Veure Estats Informe). Els informes signats no es poden modificar, ja que tenen el vist i 

plau del radiòleg i es consideren definitius. Implica que l’informe ja es pot fer ‘públic’ i és el pas 

previ al lliurament. 

També permet signar Fulls d’infermeria. Un cop signat, el Full d’infermeria també és ‘públic’ i no 

es pot modificar. 

 

El procés de signar un informe consisteix en modificar les següents dades: 

 Assignar-li l'estat de Signat 

 Enregistrar la data i hora en que es signa 

Únicament es poden signar informes que tinguin l’estat 02 Informada 
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Al accedir a aquesta funció es sol·licita la data de signatura, que no podrà ser una data 

posterior a l’actual. Per defecte s’informa la data i hora del sistema. Informant-la i prement el 

botó d’acceptar s’actualitza la informació: es canvia l'estat del resultat de l'informe/es 

seleccionats i els hi assignem la data de signat informada. 

Si l'informe signat és un informe primer, es canviarà també l'Estat de resultat del les exploracions 

corresponents. 

Signatura electrònica amb targeta del professional: 

En el procés de signat pot fer-se servir també una Targeta electrònica associada al Radiòleg, 

emesa pel col·legi de metges, que permet tenir un control molt millor i més segur 

En el cas de que no es trobi o no estigui introduïda la tarja per realitzar la signatura electrònica 

es mostrarà el següent missatge: 

 

Si s’accepta l’informe quedarà marcat com a signat, però no s’haurà gravat la signatura 

electrònica. 

Sempre que es disposi de tarja, la signatura s’hauria de fer amb aquesta. 

Per tal de poder fer servir la Targeta emesa pel Col·legi de Metges per signar electrònicament 

informes cal: 

- Disposar d’un lector de targetes de tipus chip 

- Haver instal·lat en el ordinador tot el necessari per fer servir la targeta (software de la 

targeta i del lector) 

- Configurar correctament les dades del professional en el SISDI: La targeta conté el 

Número de col·legiat del professional. En el moment de signar, el sistema llegeix el 

Numero de col·legiat de la targeta i busca en el SISDI quin professional té assignat 

aquest Número de col·legiat i es valida que algun dels professionals assignats a 

l’informe sigui el de la targeta. Si ho és, es procedeix a signar l’informe 

electrònicament. En cas contrari, es dóna un avís. 
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Si signem un informe tenint la targeta en el lector, i tot està correctament configurat, a l’acabar 

de signar apareix el següent peu de pàgina: 

 

 

4.5.1.6. Dades Lliurament 

Aquesta funció permetrà modificar les dades de lliurament si l'estat de resultat dels informes 

seleccionats és de Signat 

Al accedir a aquesta funció es sol·liciten les dades següents: 

 Tipus de centre destí  

 Codi centre destí: per poder informar-lo s'ha d'haver informat prèviament el tipus de 

centre. Per accedir a la llista de centres també s'haurà d'haver informat el tipus de 

centre  

 Codi servei destí  

 Servei destí: es podrà informar com a text lliure si no s'ha informat cap codi de servei 

destí  

 Metge destí: text lliure a on es pot informar el nom del metge destí 

Es modifiquen les dades de lliurament de tots els informes seleccionats. 
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Únicament es podrà accedir a aquesta pantalla si: 

 Es selecciona un informe que tingui els estats Informat o Signat: permetrà realitzar 

modificacions 

 Es selecciona un informe que tingui l’estat  Lliurat: permetrà consultar les dades 

enregistrades prèviament 

 Tots els informes seleccionats corresponen a un mateix centre sol·licitant i tenen els 

estats Informat o Signat: permetrà realitzar modificacions 

 Els camps de sortida de la pantalla s'ompliran amb les dades de l'informe si s'ha seleccionat 

solament un, i en cas contrari amb el centre sol·licitant seleccionat en al pantalla de 

procedència (Gestió d’exploracions i informes). Es podrà informar la resta de camps relatius al 

destí.  

 En cas de poder modificar les dades, en el moment de mostrar la pantalla es mostraran, per 

defecte, les dades enregistrades corresponents al tipus de centre, centre, servei i metge destí 

de la sol·licitud. 

 En el cas del servei destí s'haurà d'informar un codi de servei o bé un text lliure, no es podran 

enregistrar ambdós valors. 

Si alguna de les sol·licituds seleccionades ja tingués informat un centre destí diferent de 

l'informat, es donarà un avís a l'usuari. 
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 Les dades de destí són comunes a tots els informes d'una sol·licitud. Per tan, s'enregistren a la 

base de dades a nivell de sol·licitud, no d'informe individual. 

Un cop actualitzades les dades (botó Acceptar) el sistema pregunta si es vol fer el lliurament, i 

en cas afirmatiu s’accedeix a la funció de Lliurament d’informes. 

 

 

4.5.1.7. Lliurar 

Al accedir a aquesta funció apareixen en pantalla les dades següents: 

- Codi i descripció del centre destí prèviament enregistrat des de la funció de Dades de 

lliurament, sense possibilitat de modificar-lo  

- Observacions de lliurament  

- Remesa: si es marca aquest camp es podran informar les dades següents: 

o Observacions de la remesa  

o Canal de lliurament 
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Per poder fer el lliurament de més d'un informe (seleccionat prèviament des de la funció de 

Gestió d’exploracions i informes) s'ha d'haver seleccionat per un únic centre sol·licitant, i tots els 

informes han de tenir el mateix codi de centre destí 

Si els informes seleccionats tenen diferent centre destí es donarà un avís a l'usuari. 

En prémer el botó d’Acceptar, es modifiquen per a tots els informes seleccionats les següents 

dades: 

L’estat de l’informe passa a ser el de Lliurat  

S’informa la data de lliurament amb la data actual. 

Un cop s'ha validat l'entrada de les dades, si s'ha triat fer una remesa, es pregunta a l'usuari si 

es vol imprimir les remeses i les etiquetes de la remesa.  
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S’imprimiran tantes còpies com s’indiqui en la pantalla. 

 

 

 

Es demana també si es desitja imprimir els informes lliurats, i en cas afirmatiu s’imprimiran. 
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A totes les impressions s’obrirà un nou formulari PDF amb les etiquetes o informes. Fins que no es 

tanqui el formulari amb el PDF no seguirà amb el procés. 

4.5.1.8. Lliurar pre.  

Obsolet 

4.5.1.9. Imprimir 

Un informe es podrà imprimir sempre, sigui quin sigui el seu estat. 

Depenent de la funció des de la que s’accedeixi, es pot haver seleccionat per imprimir un o 

més d’un informe. 

Imprimir un informe principal implica imprimir també tots els informes addicionals que pugui 

tenir per sota, imprimir un informe addicional només imprimeix l’informe sol·licitat. 

El format dels informes consta de dues parts diferenciades: 

 

 Dades clíniques: dades del pacient i dades clíniques enregistrades en el informe 

 Dades del destí: dades del destí de lliurament del informe que seran diferents depenent 

del centre de destí: 

o Sempre que el centre destí és l’hospital, i l'estat de l'informe és Informat o el destí 

de l'informe està en blanc, el destí de l'informe serà un llit si el pacient en el 

moment de la impressió està ingressat, o Arxiu si el pacient no està ingressat. 

Aquestes condicions permetran actualitzar el destí sempre que el informe estigui 

pendent de signar. Un cop signat o lliurat només es cercarà si no s'hagués imprès 

mai o s'hagués modificat el centre de destí. Per poder fer això cal que el HIS sigui 

capaç d’enviar al SISDI aquesta informació sobre la ubicació del malalt. 

o Per la resta de centres es visualitzaran les dades enregistrades a la sol·licitud 

referents a centre, servei i metge de destí. 

 

4.5.1.10. Sense informe 

Només es pot passar un informe a “Sense informe” si es troba en pendent d’informar. 

Al prémer el botó l’aplicació mostrarà un missatge per confirmar que es vol realitzar l’acció: 
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Si s’accepta l’informe passarà a “Sense Informe”. 

 

4.5.1.11. Notificació 

 

Al prémer aquest botó es consulten les Notificacions de l’exploració si aquesta en te alguna; 

si no en te mostra el següent missatge. 

 

 

4.5.1.12. Cancel·lar 

Botó sols visible si estem situats sobre una exploració de Teleradiologia, i actiu si aquesta 

exploració està Pendent d’informar. 

Serveix per notificar al centre origen que no s’informarà la petició, indicant un motiu. La 

exploració quedarà en estat Sense Informe. 

Situats sobre una exploració de Teleradiologia en estat Pendent d’informar i prement el botó 

de Cancel·lar   apareix el següent avís: 
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Si es respon afirmativament es mostra la pantalla que permet informar el motiu de 

cancel·lació de la petició de Teleradiologia.  

 

Prement el botó d’Acceptar  es genera i s’envia un missatge de cancel·lació de 

petició al centre origen indicant com a motiu el text introduït, i es marca la exploració com a 

Sense Informe per tal de que no aparegui com a Pendent d’informar. 

Si en lloc del botó d’Acceptar es prem el de Cancel·lar  es cancel·la l’acció i no es 

realitza cap canvi. 

 

4.5.1.13. CD’s Externs 

Aquesta funció obre la pantalla, en mode de consulta, de la pantalla d’enregistrament de 

sol·licituds externes amb les dades de la sol·licitud de l’exploració seleccionada. Per que s’activi 

el botó, el registre ha de correspondre a una exploració registrada des del punt de Incorporació 

de CD’s externs.  

Serveix per associar un estudi del PACS amb aquesta exploració, per si en el procés 

d’incorporació inicial s’ha produït algun problema i no ha quedat lligat un amb l’altre, o per 

tornar a importar l’estudi si no s’ha pogut fer al registrar la exploració. 
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Prement  podem accedir a Relacionar Exploracions i Imatges. Apareix la pantalla 

informant-se automàticament els filtres d’interval de dates, sent la data inicial i final la de 

la exploració, i el  Número d’història del SISDI. Servirà per lligar l’exploració amb l’estudi 

prèviament importat si per alguna raó no s’havia lligat. 

Prement tornem a accedir al RAIMViewer en mode IMPORT, per tal de poder tornar a 

importat el estudi al PACS si al registrar la exploració no s’ha pogut fer. 

 

4.5.1.14. Versions anteriors  

En cas que estigui activat el versionat d’informes i l’informe de l’exploració seleccionada 

tingui varies versions aquest botó estarà actiu i permetrà consultar les versions prèvies de l’informe. 

 

4.5.1.15. Enviament informes  

El botó d’enviament d’informes és visible únicament a les instal·lacions a on estigui 

configurada la funcionalitat d’enviar informes a altres sistemes. Quan es visualitza el botó també 

apareix a la llista d’exploracions la columna Número d’història extern. El botó s’activa quan ens 

situem sobre un registre corresponent a un informe Signat o Lliurat i en el que la petició tingui com 

a client algun dels clients que intervenen  en aquesta integració. 
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Per fer l’enviament de l’informe el Número d’història extern (corresponent en el cas de 

SANITAS al Número de la Targeta SANITAS del pacient) ha d’estar informat. Si no ho està, ens 

apareix un missatge avisant: 

 

Si responem que no, apareix l’avís següent i no s’enviarà l’informe: 

 

Si responem que si que volem informar-lo, apareix la pantalla de Dades de la petició, i ens 

permet informar aquesta dada. Si no s’informa no podrem enviar l’informe.  Si sí que s’informa, 

apareixerà el següent missatge: 

 

Com a pas previ a l’enviament de l’informe, SISD executa una consulta a SANITAS per saber 

si el pacient té consentiment signat. Si SANITAS respon que Si, s’enviarà l’informe. Si respon que 

no, no es farà l’enviament de l’informe. 

 

4.5.2. CONSULTA D’EXPLORACIONS 

Aquesta funcionalitat obre una pantalla igual que la de Gestió Exploracions Informes, però es 

veuen totes les exploracions, estiguin en l’estat en que estiguin (veure Estat exploracions). Per 

defecte es visualitza també una columna amb l’estat de l’exploració. Els filtres de selecció també 
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varien (per exemple, en aquest cas es pot filtrar per Estat de la exploració), així com els botons 

que realitzen accions. 
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Des d’aquesta pantalla l’accés a l’Informe sempre és en mode consulta, no es pot editar un 

informe accedint des d’aquesta pantalla, s’ha d’accedir des de Gestió d’exploracions i informes. 

 

 

4.5.3. GESTIÓ INFORMES EXTERNS  

Aquesta funcionalitat obre una pantalla igual que la de Gestió Exploracions Informes, on només 

es podran visualitzar exploracions que puguin ser informades en un centre extern, o que ja 

hagin estat informades externament. El fan servir els centres que demanen a altres centres 

informes d’exploracions fetes en el propi centre.  

Varien alguns dels filtres de selecció, les columnes que es visualitzen, i els botons d’accions: Estat 

Informe Extern  i centre extern   , i el botó 

d’Informe extern . 
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Filtres: 

Es pot filtrar per Estat de l’informe extern. 

 

 

I es pot seleccionar el centre a on volem que es realitzi l’informe. En el sistema determinem 

per cada centre extern les exploracions que pot informar aquest centre: 
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Execució consulta: 

A l’executar la consulta apareixen les exploracions que: 

 compleixen amb els filtres informats 

 que estiguin confirmades 

 que tinguin un estudi del PACS associat 

  i tenen com a exploració alguna de les que pot ser informada externament. Si hem 

informat un centre, apareixeran sols les exploracions que pot informar aquest centre.  

A la graella amb les exploracions apareix la columna Estat informe extern, a on es mostren  

unes icones que ens indiquen l’estat en que es troba cada exploració respecte a la gestió 

d’informes externs.  

 

 

  Petició informe extern enviada, pendent confirmació 

  Alta petició RIS extern. Pendent d’informar 

   Informe extern rebut 

 S’ha produït error al rebre informe 

 Anul·lat des de centre origen 
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Botó informe extern: 

A la botonera d’accions, apareix el Botó d’Informe extern. Seleccionant un registre pendent 

d’informar, i amb les característiques que determinen que pot ser informat des d’un centre extern, 

podem enviar un missatge de petició d’informe al centre que farà l’informe. 

 

 

Si la exploració seleccionada no pot ser enviada per informar en un centre extern apareix un 

avís: 

 

Si no s’ha informat el filtre de Centre, i hi ha més d’un centre que pot fer l’informe per aquesta 

exploració, apareix el següent missatge: 

 

Si no s’ha informat el filtre de Centre i sols hi ha un centre que pugui fer la prova, aquest serà 

el centre a on s’enviarà la petició. 

Si s’ha informat el filtre de Centre, aquest serà el centre a on s’enviarà la petició. 

Per poder demanar la petició d’informe és necessari tenir informada a nivell de sol·licitud el 

Motiu pel que s’ha demanat la prova: si no està informat aquest camp en la sol·licitud 

seleccionada, apareix una pantalla amb totes les dades de la petició a on es pot informar 

aquesta dada. Si no s’informa no es pot enviar la petició d’informe. 

La petició d’informe pot ser Urgent o Programada: en el sistema es pot configurar que sempre 

sigui Urgent o sempre programada, o que depengui del tipus de prova que es vol informar. Si no 

tenim aquesta configuració hi ha dos tipus de funcionament possibles (que s’apliqui un o altre 

també dependrà de la configuració del sistema): 

- Que el sistema demani a l’usuari de quin tipus de sol·licitud es tracta: 
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- Que es determini automàticament que és Urgent si la petició s’ha marcat com a Urgent, 

i programada en cas contrari. 

Un cop generat el missatge de petició d’informe, la exploració canvia d’estat d’informe 

extern, i es deshabilita el botó Informe extern. 

 

Botó Enviar Prèvies: 

A la mateixa botonera apareix també el botó d’Enviar Prèvies: 

 

Si tenim una exploració seleccionada, clicant aquest botó es mostrarà una pantalla amb les 

exploracions amb informes previs. Seleccionant les exploracions prèvies que es volen enviar  com 

a prèvies, s’enviaran al centre destí ( on s’ informarà la exploració), els missatges amb els estudis 

i informes de les exploracions prèvies seleccionades( que alhora seran exploracions anteriors a la 

seleccionada, i  del mateix Tipus de prova i Òrgan-Sistema). 

 

 

Si l’enviament ha estat correcte, es mostra un missatge: 
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4.5.4. GESTIÓ FACTURACIÓ TELERADIOLOGIA 

Aquesta funcionalitat s’utilitza pels centres que fan Teleradiologia (s’elaboren informes 

d’altres centres). Mostra un llistat igual que la pantalla Gestió Exploracions Informes, però el llistat 

mostra les exploracions pendents de facturar o no facturables. 
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Com a filtres específics d’aquesta pantalla: 

- Apareix marcat automàticament el filtre de Sols informes primers 

- Apareix marcat automàticament el filtre Teleradiologia 

- Apareix nou filtre Veure no signats 

- Apareix nou filtre Data Signatura, substituint Data Visita. 

 

 

A l’obtenir el llistat apareixen columnes que no es veien en els altres llistats: 

- Estat de facturació 

- Número de proves 

 

 

Els registres apareixen de diferent color en funció de l’estat de Facturació: 

- Negre: Pendent de facturar 

- Carbassa: No facturable 

- Blau: Facturada 

- Porpra: No facturable i lliurada 
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4.5.5. ASSIGNACIÓ AGRUPACIONS CLÍNIQUES  

Aquest punt de menú permet accedir a les dades de pacient i assignar al pacient 

agrupacions mitjançant la pestanya d’assignació d’agrupacions clíniques. 

 

 

4.5.6. CONSULTA DE SESSIONS 

Aquest punt de menú mostra les exploracions que s’han marcat com a Cas sessió en el 

moment d’elaborar l’informe d’aquesta exploració. 

 

 

Com a filtre apareix la Casella de Consulta de sessions marcada. Aquest filtre no es pot 

modificar. Els registres que apareixen en aquesta pantalla són sempre informes marcats com a 

Casos de sessions. 
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A la llista apareixen els informes que compleixen els filtres informats i que hagin estat marcats 

com a Cas sessió, tan si han estat presentats com si no. La columna Presentat ens indica si s’ha 

presentat ja el cas en una sessió o no: 

 

 

Els botons de la part inferior de la pantalla permeten veure dades de l’informe, d’exploració, 

dades d’entrega, dades per entregar, imprimir els informes seleccionats, marcar com a sense 

informe, mostrar notificacions, accedir a CD’s externs i veure versions anteriors de l’informe. 

Seleccionant un registre corresponent a un informe Signat o Lliurat (veure Estats Informe), 

s’activa el botó d’Informe . Si accedim a l’informe podrem marcar-lo com a Presentat 
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4.5.7. CONSULTA DE REMESES  

Aquest punt de menú permet imprimir els informes, les remeses i les etiquetes pels criteris de 

cerca seleccionats. 

 

Aquesta pantalla permet fer cerques per data inici i fi de la remesa (Veure Gestió Data-hora), 

tipus de centre i centre, o bé número d’història de pacient. 

El botó permet la impressió de remesa. 

 

El botó  permet la impressió d’etiquetes. 
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El botó permet la impressió de l’informe seleccionat. 

 

4.5.8.  DESCONFIRMACIÓ D’INFORMES 

Desconfirmar un informe vol dir en el SISDI canviar l’estat d’un informe que havia estat Signat 

prèviament a Informat. Aquesta funcionalitat sols s’hauria de fer servir si s’ha detectat un error en 

el informe i estem segurs que ningú l’ha vist encara. El circuit correcte en aquests casos és, 

depenent de la configuració del sistema: 

- Fer un informe addicional que corregeixi l’anterior, o 
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- Si està configurat el Versionat d’informes, fer una nova versió. 

Si malgrat tot això volem desconfirmar l’informe, hem de seguir els següents passos: 

 Introduint el número d’informe i tipus d’informe, si l’informe és susceptible de ser desconfirmat 

s’activaran els camps de motiu de desconfirmació i metge SDI responsable/clau i metge SDI 

testimoni/clau. 

Per desconfirmar l’informe cal que l’informe compleixi les següents condicions: 

 El seu estat sigui Signat (un informe Lliurat ens indica que s’ha fet entrega de l’informe 

en paper a algú, i per tant no s’hauria de Desconfirmar). 

 no tingui un informe addicional creat 

 No hagi estat revisat 

 No s’hagi lliurat electrònicament a un altre Sistema ‘Informació, o sí que s’hagi lliurat, 

però aquest sistema admeti missatges d’eliminació de resultats. 

En cas d’informes de cribratge: 

 Si l’informe és una primera o segona lectura i ja s’ha creat la segona o tercera lectura 

s’ha de veure en quin estat es troba aquest 

 Si a la dona ja se li han fet altres coses o noves proves o nous cribratges no es permet 

designar 

 Si a la dona ja té una recitació informada no es permet designar 

 Si la dona té informat un registre d’UPM no es pot designar l’informe 

 Si el pacient ha passat a passiu en el programa de cribratge no es permet designar 

l’informe 

 Si la dona ja té una exploració de cribratge posterior en un estat diferent a signat, no 

es pot designar l’informe 

 

En cas d’informes amb una revisió o valoració de l’informe de resident, o bé una valoració 

d’informe d’adjunt, o bé d’una valoració d’informe previ d’adjunt, es mostrarà un avís a l’usuari 

abans d’acabar la desconfirmació, sol·licitant si vol continuar i avisant que perdrà les dades de 

la revisió/valoració de l’informe. 

S’ha d’informar obligatòriament el Motiu de desconfirmació de l’informe i la clau d’accés 

a SISDI del professional signant. Tant el Metge responsable com el testimoni han de 

correspondre a algun dels signants de l’informe. 
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Si l’informe s’ha lliurat a un altre Sistema d’Informació, i no tenim missatgeria d’eliminació de 

resultats amb aquest, ens apareix el següent avís i no podem desconfirmar l’informe: 

 

Si l’informe té registrada una revisió no permetrem desconfirmar-lo: 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 348 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

Si l’informe havia estat lliurat electrònicament a un altra sistema d’informació amb el que tenim 

en funcionament el circuit d’eliminació de resultat, permetem desconfirmar l’informes però ens 

apareix el següent avís: 

 

 

4.5.9. DESCONFIRMACIÓ D’INFORMES (Admin) 

Aquesta funció és pràcticament igual a la funció anterior (Desconfirmació Informes) però amb la 

diferència de que com  a Metge Responsable i/o Metge Testimoni pot informar-se qualsevol codi 

de radiòleg encara que no correspongui a un dels professionals signants, sempre informant la 

clau d’accés del professional informat. 

Aquesta funcionalitat s’ha implementat per resoldre una problemàtica: la necessitat de 

desconfirmar un informe d’un radiòleg absent. 

Aquesta funció sols hauria de se accessible per algun radiòleg Administrador, al que se li vulgui 

donar la potestat de desconfirmar informes encara que no estiguin signats per ell. 

 

4.5.10. CONSULTA DE DESCONFIRMACIÓ D’INFORMES 

Aquest punt de menú mostra el registre de desconfirmacions d’informes realitzades. 
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S’informaran obligatòriament l’ interval de dates (Veure Gestió Data-hora) o l’identificador 

d’exploració. 

Informant els filtres i prement el botó de Cercar apareixerà una llista amb els informes 

desconfirmats que responen als filtres introduïts. A la llista pareix l’identificador d’exploració, el 

número d’informe, tipus d’informe, data de desconfirmació, el codi de radiòleg responsable (el 

que ha signat l’informe), el radiòleg testimoni,, l’estat que tenia l’informe abans de la 

desconfirmació, la data de l’informe, la data de signatura del l’informe, la data de lliurament, i 

el motiu de la desconfirmació. 

Prement el botó de Visualitzar Informe desconfirmat , o fent Doble clic sobre el registre 

de l’informe que ens interessi,  s’accedeix a visualitzar les dades de l’informe en el moment en 

que es va desconfirmar: 

- Número d’història 

- Nom del pacient 

- Número d’informe 

- Tipus d’informe 

- Data signatura 

- Radiòleg 1 signant de l’informe 

- Radiòleg 2 signant de l’informe 

- Data desconfirmació 

- Motiu desconfirmació 

- Text informe: Motiu, Informe, Conclusió 
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4.5.11. INCORPORACIÓ CD’S EXTERNS  

Aquest punt de menú permet registrar exploracions d’un pacient que s’han fet prèviament 

en un altre centre i de les que disposem d’imatges, per exemple en un CD, per tal de poder-les 

consultar en el historial del pacient del SISDI. Es registra la petició i s’importa l’estudi al PACS a 

través de RAIMViewer, quedant aquest estudi lligat a la exploració que hem donat d’alta. 

Requereix que el pacient estigui donat d’alta a la taula de pacients. 

 

Cal informar les dades de la sol·licitud amb la data (Veure Gestió Data-hora) i hora de l’estudi. 

Es crearà la exploració en estat de la exploració Afegida confirmada, estat del resultat Sense 

informe, i estat de facturació No facturable. Un cop enregistrada l’exploració demanarà afegir 

la imatge obrint el RaimViewer i sol·licitant informar els camps necessaris per importar la imatge.  

 

 

 

Al acceptar el missatge s’obrirà el RaimViewer. 
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Obertura de RAIMViewer en mode IMPORT. 
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Cal informar des d’on volem importar la imatge. 
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Seleccionar en quin estudi o en quina sèrie de l’estudi es vol fer la importació. 
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Es demana una confirmació dels elements que modificaran les dades a l’estudi/series 

seleccionats. Les dades que es mostren corresponen a les de la exploració que acabem de 

registrar: Identificació de pacient, Accession Number, dades demogràfiques del pacient, AET, 

Modality.... Es recomana no canviar cap d’aquestes dades per tal de que les dades de la 

exploració del SISDI i l’estudi del PACS siguin consistents. 
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Per últim es demana confirmar a quin servidor es vol importar la imatge. 

Un cop feta la Importació l’estudi hauria de quedar lligat a la exploració que acaben de 

donar d’alta. 
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4.5.1. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES NO DICOM 

Aquest punt de menú permet registrar exploracions d’un pacient a les que volem assignar 

una imatge No DICOM relacionada amb aquest pacient,  per tal de poder consultar-la en el 

historial del pacient del SISDI. Es registra la petició i s’importa l’estudi al PACS a través de una crida 

al RAIM Server (RAIMWebDesk), quedant aquest estudi lligat a la exploració que hem donat 

d’alta. 

 

Requereix que el pacient estigui donat d’alta a la taula de pacients. 

 

 

 

 

El tipus de centre, centre i aparell han d’estar pre-configurats i s’omplen automàticament a 

l’entrar a la pantalla. A l’acceptar amb el botó  se’ns redirigeix a la web 

RAIMWebDesk/Dicomize. 
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Aquesta pàgina apareix amb les dades de l’estudi registrades des de SISDI, i ens permetrà 

carregar la imatge per tel de dicomitzar-la amb les dades informades.  

El Study Description correspon a la descripció de la exploració seleccionada des de SISDI 

afegint la cadena “(Dicomized imatge)”. 

Un cop dicomitzada i carregada en el PACS, aquest envia un missatge a SISDI 

(NPR001NewStudy)  per tal de que es lligui l’estudi a la exploració. 

 

Podrem consultar aquesta imatge des de l’historial de proves del pacient, com un estudi més 

d’aquest, a través del botó d’accés al RAIM Viewer.  
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4.5.2. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES 

Des d’aquest formulari es poden fer dues coses: 

- Seleccionar un estudi extern d’un pacient que s’ha enviat d’un altre PACS al PACS del 

nostre hospital i assignar-lo a una nova exploració creada per associar-la a l’estudi, de 

manera que aquest pugui veure’s dins la història clínica del pacient 

- Relacionar un Número d’història de l’hospital amb un Identificador de pacient de 

Teleradiologia, de manera que al buscar les exploracions d’un dels dos identificadors de 

pacient apareguin les exploracions dels dos. 

 

Per defecte caldrà informar de forma obligatòria alguna d’aquestes dades: 

-  la data d’inici i fi (Veure Gestió Data-hora),  

- el AccessionNumber,  

- l’Id de pacient 

- Identificador de Pacient extern.  

Es pot escollir l’AET des de la què es vol importar la imatge. 

Al fer la cerca ens apareix una llista: 
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En aquesta llista apareixen: 

- Els estudis del PACS dels que el SISDI ha rebut notificació però que no estan lligats a cap 

exploració del SISDI (no tenen Id. D’exploració del SISDI) 

 

- Exploracions de Teleradiologia lligades a una exploració de SISDI (si tenen Id. D’exploració 

del SISDI) 

 

 

Incorporació d’un estudi d’un altre centre a la història clínica del SISDI del pacient: 

Seleccionant un registre corresponent a un estudi del PACS no lligat a una exploració del SISDI 

(sense Id. D’exploració) i prement el botó , accedim a la pantalla que ens permetrà 

donar d’alta una exploració a la que quedarà associat el estudi: 
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Haurem d’assignar aquesta exploració a un identificador de pacient ja existent en el SISDI. 

Clicant al botó de tres punts del costat del camp Num. Historia  accedim a la pantalla de 

Cerca de Pacient, i a on ens apareixen automàticament informats els filtres corresponents al 

Nom i cognoms del pacient, obtinguts de les dades del PACS. Aquests filtres poden modificar-

se. 

 

 Per defecte apareixen les dades que podem obtenir de l’estudi: 

- Centre origen 

- Aparell 

- Tipus de prova 

- Data - hora de la exploració 

- Tipus d’imatge 

- Número de sol·licitud externa (el de l’origen) 

- Identificador de pacient extern (el de l’origen) 

Apareix també automàticament un text de motiu que ens indicarà que la exploració es 

registra únicament per poder incorporar l’estudi al SISDI. 

Omplint els camps obligatoris i clicant en el botó d’acceptar donem d’alta la exploració en 

el SISDI i enviem un missatge al PACS per lligar l’estudi seleccionat amb la exploració que 

acabem de donar d’alta. A partir d’aquest moment podrem consultar aquest estudi des de 

l’arbre d’informes previs de la pantalla d’Elaboració d’informes. 

 

Associar un Numero d’història de l’hospital a un pacient de teleradiologia: 

Pot passar que un mateix pacient es faci proves en el propi hospital, i que en algun altre 

moment es faci proves en algun altre centre que envia les imatges al nostre PACS per que es faci 

un informe de Teleradiologia. Es tracta del mateix pacient, però el tenim identificat en el SISDI 

amb dos identificadors de pacient diferents. 

Des d’aquesta funció podrem associar un identificador de pacient amb un altre de manera 

que cada vegada que filtrem per un dels dos identificadors ens apareixeran els registres de tots 

dos. 

El funcionament és el següent: seleccionem de la llista el registre corresponent al identificador 

de pacient extern (Teleradiologia) ja lligat a una exploració de SISDI (la columna ID. Exploració 

està informada). Clicant en el botó   accedirem a la pantalla que ens permetrà associar 

un pacient amb un altre: 
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Ens apareixen informades les dades relatives al pacient amb identificador externs, i haurem 

de cercar el mateix pacient entre els Números d’història de l’hospital. 

Clicant al botó de tres punts Historia  accedim a la pantalla de Cerca de Pacient, i a on 

ens apareixen automàticament informats els filtres corresponents al Nom i cognoms del 

pacient, amb les dades del pacient del PACS. Aquests filtres poden modificar-se. 

 

Seleccionant un registre tornem a la pantalla d’associar els Identificadors del Pacient, i se’ns 

mostren els camps a on hi ha discrepàncies en vermell: 
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Prement el botó d’Acceptar ens apareix el següent avís: 

 

Si responem afirmativament els dos pacients queden associats. A partir d’aquest moment, 

sempre que cerquem els registres d’un dels dos pacients, ens apareixerà la suma dels registres 

dels dos pacients. 
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4.5.3. CONSULTA HC3 PER CIP 

 

Informant un número de CIP, tant si el pacient existeix en el nostre sistema, com si no existeix, 

es fa una crida a HC3 demanant informació relativa a documents del pacient. Si el pacient 

existeix a SISDI apareix el seu nom, sexe i data de naixement. 

Marcant la casella  es mostren sols resultats de Diagnòstic per la imatge. 

Es registres corresponents a informes s’indiquen amb la icona , i els corresponents a 

imatges amb la icona . 

La informació que pot aparèixer per cada resultat és la següent: 

 Data de creació del document 

 Tipus d’informe/Tipus d’estudi de que es tracta 

 Diagnòstic 

 Centre a on s’ha realitzat la prova 

 Servei 

 

Seleccionant un registre corresponent a un informe ( ) accedim a visualitzar aquest en 

format PDF. 

Seleccionant un registre corresponent a un estudi ( ) accedim a visualitzar aquest estudi 

des de RaimViewer. 
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4.5.4. CONSULTA ESTADÍSTICA VALORACIÓ INFORMES RESIDENTS 

 

Resident: 

Si l’usuari connectat no té permisos per fer una consulta sobre qualsevol Resident, a l’accedir 

a la pantalla li apareixerà informat el camp Resident amb el seu codi de Professional, i no el podrà 

canviar: 

 

En cas contrari podrà informar-se pel codi de resident pel que es vol fer la cerca. 

 

Per defecte apareix el check Sols Residents Actuals marcat: 

 

Si el check està marcat, a la llista de residents apareixeran els professionals que actualment 

estan classificats com a Residents. Si no està marcat, a la llista apareixeran tots els professionals 

Residents i Radiòlegs, per si volem obtenir la estadística d’un radiòleg que havia estat resident 

anteriorment. 

 

Òrgan-sistema: 

 

A la llista apareixen els Òrgans-sistema que actualment tenim configurats per realitzar la 

Valoració d’informes de residents. Si es vol seleccionar més d’un, es cercarà a la llista cadascun 

dels codis pels que vulguem signar i clicarem el botó  per afegir-lo  
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El botó  ens permet informar automàticament el filtre per tots els òrgans-

sistema configurats per fer la Valoració d’informes de residents. 

El botó  serveix per netejar el filtre per òrgan-sistema. 

Si no s’informa cap Òrgan-sistema, la cerca es farà per tots els Òrgans-sistemes configurats. 

 

 

Tipus de prova: 

 

A la llista apareixen els Tipus de prova que actualment tenim configurats per realitzar la 

Valoració d’informes de residents. Si es vol seleccionar més d’un, es cercarà a la llista cadascun 

dels codis pels que vulguem signar i clicarem el botó  per afegir-lo  

 

El botó  ens permet informar automàticament el filtre per tots els Tipus de prova 

configurats per fer la Valoració d’informes de residents. 

El botó  serveix per netejar el filtre per Tipus de prova. 

Si no s’informa cap Tipus de prova, la cerca es farà per tots els Tipus de prova configurats. 

 

Període horari: 

Període horari en el que es vol fer la cerca. Per defecte apareix informat “00:23” que correspon 

a tot el dia. Es poden informar diversos intervals d’hores separats per comes. Per exemple, si 

volguéssim fer el filtre entre les dotze de la nit i les vuit del matí, i de quatre a sis de la tarda 

hauríem d’informar 0:8,16:18 

 
 

Canvi urgent: 
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Permet filtrar pels casos marcats com a Canvi urgent, o els No marcats com a Canvi urgent, o 

per tots els casos. 
 

Prova urgent: 

 
Permet filtrar pels casos corresponents a Proves urgents, o per les No Urgents, o per tots els 

casos. 

 

Teleradiologia: 

 
Permet filtrar pels casos corresponents a Informes de Teleradiologia, o pels Informes de proves 

de No Teleradiologia, o per tots els casos. 

 

Revisors: 

Filtre obligatori. Es pot informar un revisor, o diversos revisors, seleccionant-los de la llista i clicant 

al botó de . Els codis que apareixen a la llista corresponen als professionals que tenen 

assignada la funcionalitat de Valoració d’informes de residents. 

 

El botó  permet informar el filtre de Revisors amb tots els codis de professional 

que poden fer Valoració d’informes de residents. A l’accedir a la pantalla aquest camp apareix 

informat per defecte amb Tots les revisors. 

El botó  serveix per netejar el filtre per Revisor. 

 

Residents per comparacions: 

Filtre no obligatori. Permet seleccionar un codi de Resident o més d’un per realitzar 

comparacions, revisors, seleccionant-los de la llista i clicant al botó de . A la llista apareixen 

tots els codis de professionals classificats actualment com a Residents. 
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El botó  permet informar el filtre de Residents per comparació amb tots els codis 

de Residents actuals. A l’accedir a la pantalla aquets camp apareix informat amb Tots els 

Residents. Si tenim desmarcat el check , es filtrarà també per codis de 

Radiòleg, ja que podria donar-se el cas de que en el passat fossin residents. 

El botó  serveix per netejar el filtre. 

 

Directori de sortida: 

Directori a on es generaran tots els fitxers de resultats. Es pot configurar un directori per defecte, 

però l’usuari podrà canviar aquest directori ( ) 

 

El botó  serveix per eliminar els fitxers del directori de sortida. 
 

Execució de la consulta: 
 

Clicant al botó  s’executa la consulta a “R” amb els paràmetres seleccionats. Si falta 

configurar algun paràmetre o hi ha algun altre problema, ens apareixerà un avís indicant-lo: 
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Si la consulta s’ha executat correctament, apareix el següent avís: 
 

 
 

Un cop acceptat el missatge s’obre un fitxer SORTIDA.HTML que ens mostra el resultat obtingut: 
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4.6. LLISTATS 

Des d’aquest punt de menú l’usuari pot accedir a diferents llistats. 
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4.6.1. MACROS 

Es permet la cerca de macros per tipus de macro, òrgan/sistema, tipus de prova, tipus 

d’exploració i exploració. 

 

Tots els camps permeten la cerca per codi i descripció prement el botó : 
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Prement el botó  es mostrarà el llistat de tipus de macros segons els criteris de cerca 

informats: 

 

4.6.2. RELACIÓ CATÀLEG – CODI RESERVA SIO 

LLISTAT OBSOLET. 

Es permet la cerca de relacions entre catàleg i codi Reserva SIO cerquen per òrgan/sistema, 

tipus de prova, tipus d’exploració i exploració. 

Tots els camps permeten la cerca per codi  i descripció prement el botó : 
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Prement el botó  es mostrarà el llistat de relacions segons els criteris de cerca 

informats: 

 

  



 
Manual usuari 

Pàgina 375 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

4.6.3. LLISTAT CONTROL AFEGIDES SISDI 

Des de SISDI es permet registrar peticions directament malgrat tinguem un Sistema 

d’Informació de l’Hospital (HIS) des d’on haurien d’arribar totes les peticions. Això és degut a que 

hi ha casos en els que s’ha de registrar la prova de manera urgent i no es pot esperar a que arribi 

la petició del HIS. 

En el cas d’UDIAT, aquestes peticions s’han de replicar a posteriori en el HIS per poder-se 

facturar.  

Aquest llistat permet obtenir un llistat amb aquestes peticions per tal de poder fer aquesta 

gestió. 

 

Periòdicament un administratiu ha d’anar traient aquest llistat de control per poder replicar 

les peticions en el HIS.  

Aquest llistat permet cercar les sol·licituds creades des de SISDI i accedir a les dades de 

pacient i a les dades de la sol·licitud. 

En el cas d’UDIAT és molt important tenir en compte que al replicar la sol·licitud en el HIS s’ha 

d’indicar el Número de sol·licitud del SISDI per tal de que les dues exploracions quedin 

correctament associades.  
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Un cop donades d’alta en el HIS, es recepcionen en el SISDI i deixen d’aparèixer en el llistat. 

 

Filtres que es poden fer servir: 

- Interval de dates (Veure Gestió Data-hora) 

- Aparell 

- Tipus de prova 

- Òrgan-sistema 

- Catàleg 

 

El botó  permet accedir a les dades de la sol·licitud seleccionada. 

El botó  permet accedir a les dades de pacient de la petició seleccionada. 

El botó  permet marcar la exploració com a No replicable per tal de que 

deixi d’aparèixer en el llistat. Clicant al botó es mostra el següent formulari a on podem registrar 

el motiu pel qual no cal replicar la prova: 
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Al marcar la casella  veurem tant els registres marcats com a No 

replicar com els NO marcats. Si la casella no està marcada veurem únicament els registres que 

NO s’hagin marcat com a No replicar. 
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4.6.4. MATERIAL PER EXPLORACIÓ 

Aquest llistat permet mostrar els tipus de material pels criteris de cerca seleccionats. 

 

Es permet la cerca per aparell, òrgan/sistema, tipus de prova, tipus d’exploració i exploració. 

Tots els camps permeten la cerca per codi i descripció prement el botó : 
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Prement el botó  es mostrarà el llistat de materials per tipus d’exploració segons els 

criteris de cerca informats: 
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4.6.5. LLISTAT INFORMES PROPIS D’ADJUNTS REVISATS 

Des d’aquest punt de menú un adjunt té accés a veure els informes que li han estat revisats 

per un altre adjunt. Per accedir a aquest llistat ha de tenir els permisos corresponents. 

Si l’usuari connectat no és un adjunt i té actiu el punt de menú, a l’accedir a la pantalla li 

apareixerà el següent avís, i no podrà accedir-ho:  

 

Si es tracta d’un adjunt accedirà a la pantalla: 

 

 

Es poden fer cerques per: 

 Data d’exploració inicial i final (Veure Gestió Data-hora) 

 Codi d’adjunt Revisor, permet fer cerques per codi i descripció 

 Adjunt Revisat, si al accedir al punt de menú l’usuari connectat a l’aplicació és un 

adjunt que permet la revisió dels seus informes, però que no és un adjunt aquest camp 

es mostrarà informat i deshabilitat (un adjunt sols pot veure les revisions que li han fet 

a ell). 

 Aparell, permet fer cerques per codi i descripció 

 Sol·licituds de Teleradiologia, permet veure totes 

 Òrgan/Sistema, permet fer cerques per codi i descripció 

 Tipus prova, permet fer cerques per codi i descripció 

 Tipus d’exploració, permet fer cerques per codi i descripció 



 
Manual usuari 

Pàgina 381 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

Prement el botó  l’usuari pot visualitzar l’informe seleccionat: 

 

 

Si l’informe seleccionat té versions anteriors, s’activa el botó  que permet consultar-les. 

 

 

4.6.6. LLISTAT INFORMES D’ADJUNTS REVISATS 

 Des d’aquest punt de menú un usuari amb els permisos corresponents (adjunt revisor 

d’adjunts) té accés a veure els informes revisats d’adjunts. 
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El llistat permet fer cerques pels criteris: 

 

 Data inici d’exploració i data final (és obligatori informar aquests camps) (Veure 

Gestió Data-hora) 

 Adjunt Revisor (és obligatori informar aquest camp) 

 Aparell 

 Òrgan/sistema 

 Tipus Prova 

 Tipus Exploració 

 Teleradiologia 

La cerca mostrarà un llistat resultat 

 

 on seleccionant una filera de la taula i el botó  es podrà accedir a la pantalla 

de l’informe com mostra la següent imatge: 
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4.6.7. LLISTAT INFORMES PREVIS D’ADJUNTS REVISATS 

Des d’aquest punt de menú un usuari pot consultar informes previs d’adjunts revisats. En funció 

dels permisos que tingui podrà consultar: 

- Els informes previs que hagi elaborat ell i que hagi revisat un altre adjunt (això ho podrà 

fer qualsevol adjunt que tingui accés a aquest punt de menú) 

- Els informes previs que hagi revisat aquest usuari (ho podran fer aquells adjunts que 

tinguin permís de revisió d’informes previs d’altres adjunts) 

- Els informes previs de qualsevol adjunt que hagin estat revisats per qualsevol altre adjunt 

revisor d’informes previs (aquesta funcionalitat la tindran molt pocs usuaris). 
 

 
 

El llistat permet fer cerques pels criteris: 
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 Data inici d’exploració i data final (és obligatori informar aquests camps) (Veure 

Gestió Data-hora) 

 Adjunt Revisor  

 Adjunt Revisat 

 Informes propis: per defecte està marcat i deshabilitat 

 Aparell 

 Òrgan/sistema 

 Tipus Prova 

 Tipus Exploració 

 Teleradiologia 

S’ha d’informar obligatòriament l’Adjunt revisor o l’Adjunt revisat. 

 

A l’accedir a la pantalla apareix automàticament informat el camp Adjunt revisat amb el codi 

de professional de l’usuari connectat. 

 

Si l’usuari connectat té permisos per Revisar informes previs d’adjunts, veurà la casella de 

selecció Informes propis ( ) habilitada. Desmarcant la casella 

automàticament s’esborrarà el camp d’Adjunt revisat i en el camp Adjunt revisor apareixerà el 

seu codi de professional, podent consultar aleshores els informes previs revisats per ell mateix. 

 

Si l’usuari connectat té permisos de consulta dels informes previs revisats per altres adjunts, 

podrà modificar el camp Adjunt Revisor. En cas contrari no el podrà modificar. 

Obtenim el següent llistat: 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 386 de 408 

 

                      29/7/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx 

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 
    
 

 

El botó  permet consultar l’informe seleccionat de la llista.  
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4.6.8. LLISTAT INFORMES DE RESIDENTS REVISATS 

 Des d’aquest punt de menú un usuari amb els permisos corresponents té accés a veure els 

informes revisats o pendents de revisió de residents. 

 

 

 

El llistat permet fer cerques pels criteris: 

 

 Data inici d’exploració i data final (és obligatori informar aquests camps) (Veure 

Gestió Data-hora) 

 Estat de la revisió de l’informe 

 Resident revisat 

 Adjunt Revisor  
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 Aparell 

 Òrgan/sistema 

 Tipus Prova 

 Tipus Exploració 

 Teleradiologia 

Obtenim el següent llistat: 

 

 

 Aquest botó permet veure l’informe de resident si l’estat de l’informe és Pendent 

de revisar o Revisat. 
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4.6.9. COMITÈ REVISIÓ INFORMES PREVIS D’ADJUNTS 

A aquest llistat tindran accés els usuaris que formin part del comitè de revisió d’Informes Previs 

d’Adjunts amb els permisos necessaris i permetrà llistar els informes previs d’adjunts revisats. 

 

Des d’aquest llistat es podrà accedir als informes previs als quals se’ls hi ha realitzat una 

valoració. 

Es por fer la cerca pels següents criteris: 
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 Data inici i fi de revisió (Veure Gestió Data-hora) 

 Caso 

 Estat: obert, tancat, tots 

 Aparell, permet la cerca per codi i descripció 

 Òrgan/sistema, permet la cerca per codi i descripció 

 Tipus prova, permet la cerca per codi i descripció 

 Tipus d’exploració, permet la cerca per codi i descripció 

Obtenim el següent llistat: 

 

El botó  sols és visible per determinats usuaris als que se’ls hi dóna accés a veure 

l’informe previ valorat i totes les seves dades, inclús les dades de pacient. 

 

Des del botó  es tindrà accés a les dades de l’informe previ que s’ha revisat 

(Informe previ revisat)i l’informe que s’estava elaborant quan es va revisar el previ (Informe origen 

revisió). En cap cas es té accés a  cap dada del pacient. 
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Es visualitza les dades de la revisió de l’adjunt revisor (Revisió adjunt revisor), i no poden 

modificar-se. El comitè que es reuneix per revisar aquestes valoracions pot corregir aquesta 

valoració (Revisió comitè). 

Es conservaran les dues valoracions. 

Un cop revisat, es marcarà la casella de Cas tancat . 

També es pot tenir accés a la imatge de l’exploració associada a l’informe , on 

tampoc es mostrarà cap dada del pacient. Es visualitzaran els estudis del PACS de manera 

anonimitzada. 
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4.6.10. LLISTAT D’ERRORS A L’ENVIAMENT D’INFORMES 

L’usuari tindrà accés a aquest punt de menú si té assignada la funció necessària en el seu 

grup d’usuaris. 

 

Des d’aquesta pantalla es permet veure els llistats prèviament configurats per l’administrador 

de l’aplicació. 

Es poden fer cerques per data d’inici i data final, i per número d’història del pacient. 
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4.7. FINESTRA 

Des d’aquest punt de menú l’usuari pot escollir com vol veure les diferents finestres que va 

obrint: 

 Cascada 

 

 Mosaic horitzontal 

 

 Mosaic vertical 
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 Alinear icones, com el seu nom indica alinea icones. 
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4.8. AJUDA 

 

 

 

4.8.1. CONTINGUT F1 

Aquest punt de menú o amb la tecla F1 s’obrirà aquest manual com a manual d’usuari. 

4.8.2. SOBRE SISDI 
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Aquest punt de menú mostra un breu resum de la versió de l’aplicació. 

Amb el botó  es tanca el formulari. 

Amb el botó  s’obre un nou formulari amb les millores fetes en la versió instal·lada. 
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5. FUNCIONS GENERALS 

Es descriuen en aquest apartat funcions cridades des de diversos punts de la aplicació però 

a les que no s’accedeix des d’un punt de menú. 

 

5.1. CERCA DE PACIENTS 

 

Permet cercar pacients per diferents criteris. S’ha d’informar obligatòriament el primer 

cognom o el CIP. 
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Les cerques són del tipus “Comença per...”: 

 

Seleccionant un registre i prement el botó  retornem a la pantalla des de la que s’ha 

cridat a la funció, informant-se automàticament el camp d’Identificació de pacient amb el del 

pacient seleccionat. 
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5.2. CONSULTA DADES SOL·LICITUD 

Permet consultar les dades d’una sol·licitud seleccionada des de la pantalla de la que es 

crida a aquesta funció. 

 

 

Dades generals: 

A la part superior de la pantalla apareix la següent informació: 

- Referència externa de la Sol·licitud 

- Data sol·licitud 

- Número sol·licitud SISDI 

- Data entrada 

- Núm. Història 

- Nom del pacient 

 

Informació clínica: es mostren dades en mode consulta relatives al pacient i a l’assistència 

des de la que s’ha fet la petició.  

Si l’usuari té permisos de modificació de dades de la petició es podran modificar algunes 

dades. ATENCIÓ: si la petició ens ha arribat a través de missatgeria d’integració, les dades 

quedaran modificades únicament en el SISDI, no en el Sistema d’informació origen. 
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En els sistemes en els que rebem les peticions de proves a través de missatgeria, si arriba informat 

el camp Informació clínica, en aquesta pestanya es mostrarà ressaltant l’etiqueta en vermell: 

 

El botó  situat al costat del camp ens permet visualitzar tot el contingut del camp. Clicant en 

el botó fem que el camp es faci més gran per veure tot el contingut: 

 

Tornant a clicar en el botó  el camp Informació clínica torna al seva alçada inicial. 

 

 

Dades associades: apareixen registres relatius a incidències registrades al pacient en anteriors 

proves o en aquesta mateixa si ja s’ha fet. 
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Dades demogràfiques: es mostren dades demogràfiques en mode consulta relatives al 

pacient. 

 

 

Dades client: es mostren dades en mode consulta relatives al client que ha fet la petició. 

 

Si l’usuari té permisos de modificació de dades de client de la petició es podran modificar 

algunes dades. ATENCIÓ: si la petició ens ha arribat a través de missatgeria d’integració, les 

dades quedaran modificades únicament en el SISDI, no en el Sistema d’informació origen. 

 

 

 

Sol·licitud digitalitzada:  
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El botó   de la pestanya de Sol·licitud digitalitzada es 

visualitza si es dóna un d’aquests dos casos: 

- La petició en paper escanejada s’hagi enviat al PACS i associat a la sol·licitud del 

SISDI. En aquest cas al clicar en el botó es farà la crida al visor d’imatges per 

consultar la petició  

- Si a nivell de petició tenim informat l’Identificador del pdf de la petició ubicat a 

HCIS (notificat per aquest al enviar la petició a SISDI). En aquest cas al clicar en el 

botó visualitzarem el pdf de la petició. 

En qualsevol altre cas aquest botó no es visualitza 

 

 

 

 

Exploracions de la sol·licitud: 

 

Apareixen les següents dades: 

- Òrgan-sistema 

- Tipus prova 

- Exploració 

- Aparell 

- Prioritat 

- Estat exploració 

- Radiòleg Priorització 

- Radiòleg prova 

- Motiu anul·lació / desconfirmació 

- Motiu afegir nova exploració 

- Observacions 

- Número Autorització 

- Identificador exploració 

- Identificador petició externa 

- Unitats Radiació 

- Dosi Radiació 

- Embaràs? 
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- Data plaç: data a partir de la qual es vol que es programi la exploració 

- Data programada 

- Hora programada 

- Hora sortida 

 

Motiu: text del motiu de la petició que informa el metge peticionari. 

 

 

Informació addicional: informació que registra el radiòleg al revisar la petició, amb 

indicacions pel tècnic que realitzarà la prova. 

 

 

 

Informació per programació: informació que registra el radiòleg al revisar la petició, amb 

instruccions per programació. 
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Informació Infermeria: anotacions registrades per infermeria prèviament a la realització de la 

prova: 

 

Diagnòstics/Procediments: Si amb la petició electrònica arriben Diagnòstics o Procediments 

associats a la petició, aquests es visualitzen: 
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5.3. CONSULTA VERSIONS ANTERIORS D’UN INFORME 

 

En cas que estigui activat el versionat d’informes i l’informe de l’exploració seleccionada 

tingui varies versions es podrà accedir a veure les versions prèvies. En prémer el botó corresponent 

apareixerà en un navegador integrat a l’aplicació: 

-  la versió prèvia si sols n’hi havia una,  

- o el llistat de les diferents versions: 

 

Per veure el contingut del informe en la versió, només s’ha de prémer la fila desitjada i s’obrirà 

l’informe en format PDF: Com a marca d’aigua apareix la paraula “Anul·lat” indicant que 

l’informe és Obsolet. 
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5.1. ENVIAMENT CORREU ELECTRÒNIC A METGE SOL·LICITANT 

 

Des d’aquesta pantalla es podrà enviar correu electrònic al metge sol·licitant. 

S’accedeix a aquesta des del botó  de la pantalla d’informes. 

 

S’accedirà a la següent pantalla, on es permet enviar un correu al metge sol·licitant per 

indicar una troballa d’algun problema al realitzar l’exploració. 

Prement aquest botó es mostrarà la pantalla d’enviament de correu. 
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Dades de la pantalla: 

- SMTP i Port: servidor de correu i port. Han d’estar configurats i s’indica un error si els 

paràmetres no estan configurats. 

- De: per poder enviar el correu electrònic l’usuari ha de tenir configurat la seva adreça 

electrònica a la taula d’usuaris. 

- Nom: Nom de l’usuari connectat. 

- Per a: si la petició de l’informe té informada una adreça de correu electrònic 

procedent d’HIS aquest camp es mostrarà informat. 

- Assumpte: per defecte tindrà el missatge establert que es mostra en la pantalla (serà 

diferent en funció de si s’ha cridat a la funció des de la pantalla d’Elaboració 

d’informes o des de la de Revisió de sol·licituds. 

- Missatge: Mostrarà dades prèviament configurades en funció de la pantalla d’origen. 

El text que apareix correspon a una macro, que es pot modificar si cal. En el cas de 

que s’accedeixi des de la pantalla d’informes, apareix el text de macro que es trobi 

del tipus de macro Text correu a Metge sol·licitant (des d'informe). Si hem accedit des 
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de la pantalla de Revisió de sol·licituds, apareixerà el text de macro que s’hagi definit 

pel tipus de macro Text correu a Metge sol·licitant (priorització) 

- Clau d’accés SISDI: es verifica abans d’enviar el correu la clau de l’usuari connectat. 

 


