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1. FORMULARI D’INICI DE SESSIÓ 

Per començar la sessió l’usuari ha d’introduir un nom d’usuari i contrasenya correctes. 

                       

 
 

Contrasenya incorrecta: 

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

missatge d’error. 
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He oblidat la contrasenya: 

Si l’usuari ha oblidat la seva clau d’entrada podrà rebre un correu recordant-l’hi aquesta, 

sempre i quan s’hagi informat l’adreça de correu electrònic per aquest usuari. L’adreça 

informada haurà de coincidir amb la que tingui configurada pel seu usuari de connexió a SISDI. 

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. 

 

 

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

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

d’usuaris (2.7.10 Manteniment d’usuaris).  

 

 

 

Grup d’usuari passiu: 
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Si després d’informar l’usuari i la clau correctament apareix el següent missatge: 

 

Voldrà dir que l’usuari està assignat a un grup d’usuaris que s’ha desactivat. En aquest cas cal 

contactar amb l’administrador del sistema per resoldre el problema. 

 

Avisos: 

 Una vegada l'usuari ha iniciat la sessió correctament, es mostren els  missatges que s'han creat 

des de la pantalla de manteniment d'avisos d'usuari del SISDNET. 

 

Es pot marcar el check No m'ho torni a mostrar i els missatges mostrats no es tornaran a mostrar 

per l'usuari que ha iniciat la sessió. 
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2. OPCIONS DE MENÚ D’USUARI 

El menú desplegable es troba a la part de dalt de la pantalla i es visualitza al passar el Ratolí 

per la part superior d’aquesta. Les opcions de menú d’aquesta barra es configuren depenent 

de la instal·lació i de l’usuari connectat. 

En la primera pantalla se li facilitarà l’entrada a opcions principals de l’aplicació, sempre i 

quan l’usuari hi tingui accés. 
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2.1. GESTIÓ PACIENT 

 

Aquest menú permet accedir a diversos punts relacionats amb la gestió de pacients. Està 

format per diferents submenús que agrupen aquests manteniments segons el tipus d’informació 

que contenen. 

 

 

 

2.1.1. CÀRREGA DE POBLACIÓ 

Des d’aquest punt de menú es realitza la càrrega de població que entra en el programa de 

cribratge. A partir de un wizard de configuració i d’un fitxer de càrrega (un fitxer Excel) es 

realitza la càrrega de dones en una taula temporal.  
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Des d'aquesta pantalla es pot seleccionar una configuració ja existent o crear una nova, els 

camps necessaris per crear la configuració són el separador de camps del fitxer Excel, el format 

de les dates i l’ de dates de naixement, solament carregarà les dones que hagin nascut dins de 

l’ indicat. Cal carregar el fitxer .csv que conté les dones a carregar al programa. 

 

 

 
 

En la següent pantalla del configurador, es realitza el mapeig dels camps del fitxer amb els 

camps de la taula de dones de la base de dades. 

 

A més de realitzar el mapeig, es pot indicar si en el Excel un camp sense valor és indicat 

amb alguna dada. 

 

 

 
 

En aquest exemple, el codi de país si no ve informat el seu valor serà SES, seria el que cal 

configurar en el camp sense valor. 

 

També s’ha d'especificar el separador que es posarà quan algun camp és compost, com en el 

cas que en el Excel existeixi una columna per al prefix del cognom i un altre per al cognom. 
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                  Prefixe      Cognom 

 

 

I finalment també indicar si el valor és repetit o no, en l'exemple anterior s'indica l'ABS del primer 

registre i la resta tindrà el mateix valor, fins que en algun moment es canviï. 

 

 

 

En la següent pantalla del configurador se seleccionen els camps obligatoris que han de venir 

informats en el .csv 

 

 
 

En la penúltima pantalla del configurador s'especifica els camps a mirar per veure si una dona 

ja existeix en la base de dades. 
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En l'última pantalla del configurador, s'indica el nom amb el qual es guardarà la configuració 

realitzada durant el procés. 

 

 

En la 

Una vegada finalitzat tot el procés de càrrega, les dones queden en la taula temporal 

(PTCRIDON_TMP) que és accessible des de la pantalla de Càrrega Temporal de Dones, i serà 

des d'aquesta pantalla des d'on es carregaran les dones al sistema. 

 

 

2.1.2. CÀRREGA TEMPORAL DE DONES 

Des d'aquesta pantalla es realitza definitivament la càrrega de les dones al programa de 

cribratge. El procés de càrrega, des de la pantalla de Càrrega de població deixa les dones en 

una taula temporal (PTCRIDON_TMP), i des d'aquesta pantalla es fa el traspàs a la taula 

definitiva de dones (PTCRIDON). 

Es pot filtrar per totes les dones, les que ja existeixen en el sistema, les que no existeixen i les 

que han produït algun error. 



 
Manual usuari 

Pàgina 13 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

 

Les opcions que es poden realitzar són: 

 Actualització de la taula de dones , es realitza una actualització de la llista 

de dones. 

 Eliminació d'algun registre  , en seleccionar un registre i donar al botó 

d'eliminar, s'eliminarà la dona de la taula temporal de dones (PTCRIDON_TMP). 

 Càrrega de dones al sistema ,  mitjançant aquest botó es carreguen les 

dones seleccionades en la taula de dones  (PTCRIDON). 

 Càrrega de les dades en un document Excel ,  crea un fitxer temporal Excel 

amb les dones mostrades, aquest fitxer temporal pot ser guardat en local. 

 

2.1.3. EXCLUSIÓ DE DONES PER EDAT 

El programa de cribratge de les dones acaba als 70 anys. Aquesta pantalla ens mostra les 

dones que ja han arribat a l'edat de sortida del programa però encara continuen actives. 

Aquesta pantalla es multicentre, si l’usuari que està mostrant el llistat té més d’un centre 

assignat, ha de seleccionar un centre de la llista de centres 

 per poder excloure les dones. 

Si sols existeix un centre en el programa de cribratge, la llista de centres es mostra 

desactivada i amb l’únic centre existent seleccionat. 
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Des d'aquesta pantalla s'accedeix a la pantalla de gestió de dones donant-li sobre la fletxa 

de la primera columna i des d'allà es realitza l'exclusió. 

 

 

2.1.4. VALIDACIÓ  DATA NAIXEMENT 

S’obté com resultat un llistat de totes les dones que tenen la data de naixement en el 

programa de cribratge diferent a  la que te la dona en el HIS. 

 

 

Des d’aquesta pantalla s’accedeix a la pantalla de gestió de dones clicant sobre la fletxa 

de la primera columna i des d’allà realitzar els canvis necessaris. 

 

2.1.5. VALIDACIÓ POBLACIÓ  I ADREÇA 

S'obté com resultat un llistat de totes les dones que tenen la població i/o adreça al 

programa de cribratge. 

 

 

Des d'aquesta pantalla s'accedeix a la pantalla de gestió de dones donant-li sobre la fletxa 

de la primera columna i des d'allà realitzar els canvis necessaris. 

 

2.1.6. VALIDACIÓ NÚMERO DE HISTÒRIA 

Llistat de PCCM que no tenen número de història informat. 
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Quan es detecten aquests casos, cal donar-los d'alta en el HIS. 

 

 

 

2.1.7. FUSIÓ DESFUSIÓ DE DONES 

La funció d'aquesta pantalla es poder fusionar o desfusionar dones que tenen el mateix 

número de història, dones amb diferents pccm però amb el mateix número de història. 

 

 

 

 

Hi ha diferents cerques a realitzar: 

 

- Casos per Fusionar: són casos en què els dos pccm estan actius i tenen el mateix número 

de història. 

- Casos Fusionats Incorrectament: són casos en el quals un pccm està actiu i l'altre passiu, 

s'ha realitzat alguna acció per fusionar-los però no s'han fusionat correctament i no tenen 

registres a les taules PTCRIPCCMAG y PTCRIPCCMDAG amb la fusió realitzada.  
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En aquest cas es poden fusionar tots els casos a la vegada amb el botó  

 

- Casos per Desfusionar: són casos en el quals un pccm està actiu i l'altre passiu, però s'ha 

realitzat la fusió des de la aplicació i sí que tenen registres a les taules PTCRIPCCMAG y 

PTCRIPCCDAG amb la fusió realitzada. 

 

 

A la llista de la part superior es mostren els casos a fusionar o desfusionar. 

Fent clic sobre una línia de la llista es mostraran a la part inferior de la pantalla, les dades de 

les dones que s'han de fusionar o desfusionar. 

 

La part inferior de la pantalla té quatre panels en forma de pestanyes: 

A la primera pestanya es mostra la informació de la dona que té el pccm de la primera 

columna de la lineal seleccionada a la llista superior: 

 

 

 

A la segona pestanya, es mostra l'històric de la dona de la primera pestanya: 
 

 
 

La tercera pestanya es igual que la primera però amb la informació de la dona que correspon 

al codi pccm de la tercera columna de la línia seleccionada de la llista. 

 

La cuarta pestanya es igua a la segona però mostra els apunts de l'històric de la dona 

mostrada a la tercera pestanya. 

 

L'objectiu d'aquesta pantalla és: 

-  Traspassar l'informació de l'històric del pccm que passarà a passiu al que es queda a actiu. 

-  Posar a passiu per duplicitat de pccm el pccm que passa a passiu. 
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-  Guardar a les taules PTCRIPCCMAG i PTCRIPCCMDAG l'informació per poder realitzar, en un 

futur, una desfusión. 

 

Depenent de la cerca realitzada: 

- Casos a Fusionar: s'ha de indicar que pccm es queda a passiu i es traspassarà els seus 

apunts al pccm que es queda a actiu.  Al seleccionar una línia de la grid superior es carrega el 

pccm origen i el destí, en el ordre que hi ha a la grid, en els següents camps 

 

Amb el botó  es poden intercanviar els pccms, per canviar el pccm d'origen i el de 

destí.  

Al polsar el botó  apareix una finestra emergent. En el cas de la imatge el pccm 

que quedarà actiu serà el 94165. La finestra emergent mostra l’estat en que quedarà la dona 

fusionada. Seleccionant els botons d’opció podem escollir l’estat de qualsevol de les dues 

dones. En el moment d’escollir, també es canvia la data de propera mamografia. També es 

pot escollir de forma manual mitjançant els combos, l’estat final de la dona que quedarà 

activa. 

Si un dels estats de la dona correspon a un estat programat, l’Estat no serà modificable i serà 

programat. 

La data propera mamo es podrà modificar manualment. 

 

Al polsar el botó  es fusionaran els pccms, el pccm origen (70570) és el que es 

quedarà a passiu, tots els seus apunts passaran al pccm destí, i el pccm origen passarà a passiu 

per duplicitat de pccm.  
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- Casos Fusionats incorrectament: aquests casos ja tenen un pccm a passiu,  al seleccionar 

una línia de la grid ja tindrem el pccm d'origen i el pccm de destí i no es pot canviar l'ordre. 

 

Es pot fusionar un en concret amb el botó  o realitzar una fusió de tota la llista de 

casos, que s'han carregat a la grid superior, amb el botó  

 

- Casos a Desfusionar: son casos que s'han fusionat i es pot realitzar una desfusió, al 

seleccionar un registre es carreguen els pccm origen i destí, no es poden canviar perquè es 

realitza la desfusió amb les dades que s'han guardat al fusionar. 

 

Amb el botó  es realitza la desfusió amb les dades que s'han guardat a les taules 

PTCRIPCCMAG i PTCRIPCCMDAG al realitzar la fusió dels pccm. 

 

 

 

Des de la pantalla de la dona, quan s'accedeix a una dona, que té un altre pccm i no 

estan fusionats, es podrà fusionar amb el botó  i apareix un link per poder accedir a 

l'altre pccm. 

 

 

Si està fusionat amb un altre pccm es podrà desfusionar amb el botó  i també 

apareix el link per poder accedir a l'altre pccm. 
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Si son més de dos pccm amb el mateix número de història, surt el missatge de que s'ha de 

fusionar aquest cas des de la pantalla de fusió-desfusió. També apareixen els link als altres 

pccms amb els que es pot fusionar. 

 

 

 

 

2.1.8. GESTIÓ DE PACIENTS 

Per buscar pacients només cal informar algun dels camps que es mostren en la pantalla i 

prémer el botó . 

 

 

 

El resultat de la cerca es mostrarà en una grid com mostra la següent pantalla. 
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L’usuari podrà seleccionar el pacient i accedir a les seves dades polsant el botó . 

 

 

Un cop modificades les dades necessàries l’usuari podrà desar les dades polsant el botó 

 o cancel·lar les modificacions i sortir de la pantalla prement el botó . 

Si no s’ha seleccionat cap registre, prement el botó   accedirem a l’alta de 

pacients. 

 

2.1.8.1. ALTA DE PACIENTS 

L’usuari podrà accedir a la pantalla d’alta de pacient des de la pantalla de Gestió de 

Pacients. 
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Un cop informades les dades del pacient i polsat el botó  l’aplicació realitza la 

validació de les dades introduïdes donant missatges d’error com els que s’il·lustren a 

continuació en cas de no informar dades obligatòries o no informar-les correctament. 

 

 

Missatge que es mostra si el nom del pacient no està informat. 

 

 

Missatge que es mostra si hi ha un error de validació de dades de pacient 

Si l’usuari vol cancel·lar l’alta pot sortir de la pantalla polsant el botó de cancel·lar . 

Un cop s’hagin gravat les dades i donat d’alta el pacient apareixerà a la part de baix un 

nou apartat per poder afegir documents al pacient.  

 

Per fer-ho caldrà seleccionar un tipus de document del camp desplegable i triar el 

document que es vol associar prement el botó . 
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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 descarregar un document ja afegit fent doble clic 

sobre la fila desitjada. 

 

2.1.9. FUSIÓ DE PACIENTS 

La funció d’aquesta pantalla és poder fusionar pacients. En principi sols es poden fusionar 

pacients donats d’alta des de la pròpia aplicació. Els pacients que són rèplica dels pacients del 

HIS no es poden fusionar, ja que la fusió es realitza des del HIS i aquest notifica al RIS la fusió, sent 

els processos d’integració els que executen la fusió. 

La pantalla es divideix en dos àrees: PACIENT 1 y PACIENT 2  

S’ha d’informar un identificador de pacient a PACIENT 1 i un altre a PACIENT 2, mostrant-se 

les dades dels dos pacients, i marcant-se en groc les dades que són diferents. Es pot accedir a 

cercar els pacients amb el botó de la lupa situat al costat dels dos identificadors de pacient 

. 

És obligatori informar els dos identificadors de pacient, i tots dos han d’existir a la taula de 

pacients de SISDI. 

 

Si l’identificador de pacient informat no existeix, no apareixen les dades de pacient i a 

l‘anar a salvar el sistema dóna avís de que els dos pacients han d’existir a la taula de pacients 

de SISDI: 
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Si algun dels pacients és un pacient rèplica del HIS el sistema ens avisa de que no el podrem 

fusionar: 

 

Però si l’usuari connectat té permisos per fusionar pacients rèplica del HIS (per exemple, un 

Administrador que hagi de resoldre alguna inconsistencia de dades entre el HIS i el SISDI) li 

apareixerà el següent avís, però podrà arribar a fer la fusió: 

 

Si un dels pacients és un pacient rèplica del HIS i l’altre no, el sistema ens avisa de que no el 

podrem fusionar: 

 

 

 

Un cop seleccionats els dos pacients a fusionar haurem de marcar el pacient que volem 

que es mantingui actiu (el PACIENT 1 o el PACIENT 2):  

 

Al clicar en el botó d’acceptar   es realitza la fusió dels dos pacients, passant totes les 

proves del pacient desmarcat al pacient marcat, i eliminant-se el desmarcat de la taula de 

pacients. Posteriorment els serveis d’integració amb el PACS realitzaran la fusió de pacients en 

el PACS. 

 

En casos excepcionals un administrador del sistema pot realitzar des d’aquesta pantalla la fusió 

de dos pacients rèplica del HIS. En el Manual Tècnic del producte s’explica com s’ha de 

configurar aquesta funcionalitat. 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 24 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

Aquesta és una de les poques pantalles que a l’informar l’identificador de pacient no afegeix 

un prefix si en el sistema tenim configurat un prefix de pacient. Això permet arreglar 

identificadors de pacient que s’hagin donat d’alta incorrectament, fent una fusió amb un 

registre que tingui l’identificador correcte. 
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2.2. TELERADIOLOGIA 

Teleradiologia: es realitza una prova radiològica en un centre diagnòstic, enviant-se les 

imatges obtingudes a un altre centre a on es realitzarà l’informe corresponent. 

El circuit de teleradiologia no integrat consisteix en l’enviament de l’estudi des del centre 

remot al centre des del que es farà l’informe, i el registre de la petició d’informe associat a 

aquest estudi des del SISDWeb. El registre d’aquesta petició es fa a partir de les dades de 

l’estudi, havent-se d’informar altres dades addicionals com són el Motiu de la petició 

(Informació clínica) i el tipus d’exploració codificat, entre d’altres. 

 

 

Des del menú de Teleradiologia l’usuari podrà accedir al Llistat d’Exploracions que 

provenen de Teleradiologia. Des d’aquest punt de menú es podrà fer la Validació de l’estudi 

prèviament enviat per donar d’alta la petició, i consultar l’estat de peticions prèviament 

registrades així com els informes ja realitzats associats a aquestes. 
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Es disposa d’informació més detallada referent al protocol d’actuació clicant al botó de 

Help des del punt de menú de Teleradiologia. En aquesta documentació es descriuen també 

els circuits alternatius a utilitzar en cas de que hi hagi problemes: 

 

Des del botó d’informació  es pot accedir a l’ajuda, i també des del menú Ajuda 

anant a Manual d’Usuari. 
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En cas que  estem en un client amb Teleradiologia d’aparells mòbils, es mostrarà un literal 

avisant que el resultat de la cerca només es farà per AET’s: 
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2.2.1. LLISTAT EXPLORACIONS 

 

 

Per obtenir un llistat d’exploracions l’usuari ha d’informar els camps obligatoris i prémer el 

botó . 

Un usuari pot tenir accés a consultar les peticions de qualsevol centre, o pot tenir accés 

restringit a veure únicament les peticions del seu centre. Aquesta restricció es fa a nivell d’AET: 

un usuari amb accés restringit solament podrà consultar exploracions realitzades en aparells 

(AET’s) del seu centre.  

Es poden fer cerques per un pacient determinat, cercant per Identificador del pacient a 

l’origen (el del centre peticionari) o per Identificador del pacient al destí (el del centre que 

informa). 

Columna Informe es mostrarà per cada exploració del llistat resultant l’estat de l’informe: 

 Enviar informació: s’ha rebut la imatge i les seves dades però falta donar d’alta la 

petició  , (en aquest cas no es pot filtrar per Identificador de 

pacient destí, ja que com que encara no s’ha donat d’alta la petició en el destí 

encara no disposem d’aquest identificador) 

 Pendent de realitzar informe: S’ha donat l’alta la petició i està pendent de que 

es realitzi l’informe  ,  

 Informant petició: s’ha començat a fer l’informe, però no s’ha signat 

,  
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 Sense informe: la petició s’ha marcat com a Sense informe, i per tan indica que 

el radiòleg no farà l’informe  ,  

 

 Visualitzar informe: s’ha fet l’informe i s’ha signat, està disponible per ser consultat 

,  

 Informe consultat: informe fet i signat, i ha estat consultat per algú 

, 

 Petició anul·lada: s’ha anul·lat la petició després d’haver-se donat d’alta 

. 

 

Columna Raim: mostra les icones dels visors amb els què es pot accedir a la imatge: 

 Raim Viewer o bé  RaimJava. 

 

Columna VerAntInf: mostra una icona en el cas de que la exploració estigui informada, i 

que l’informe tingui versions anteriors. Clicant a la icona es pot accedir a consultar aquestes 

versions prèvies. 

 

Si l’informe està finalitzat es pot accedir a visualitzar-lo, així com a les imatges de 

l’exploració. 
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Si l’informe s’està realitzant o està pendent de realitzar-se l’usuari pot accedir a la següent 

pantalla per donar d’alta o accedir a veure les dades de la petició, així com enviar la petició 

escanejada al PACS.  
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S’han d’informar obligatòriament els camps en groc. 

Si s’informa el camp Tipus de prova la llista d’exploracions a seleccionar apareix filtrada per 

aquest Tipus de  prova. De la mateixa manera, si s’informa el camp Òrgan-Sistema, les 

exploracions que apareixeran a la llista també seran les associades a aquest Òrgan-Sistema. 

 

Prement el botó l’usuari accedirà a la següent pantalla per afegir les imatges que 

vol enviar al PACS i dicomitzar-les. 
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2.3. GESTIÓ SOL·LICITUD 

Des del menú de Gestió de Sol·licitud l’usuari pot accedir a les Sol·licituds d’exploracions 

Radiològiques i a la Càrrega de Peticions. 

 

 

2.3.1. SOL·LICITUD EXPLORACIÓ RADIOLÒGICA 

Des de la pantalla de Sol·licitud d’exploracions l’usuari pot donar d’alta una sol·licitud 

associada a un pacient. Un cop informades les dades obligatòries de la sol·licitud i de 

l’exploració al prémer el botó  l’aplicació realitzarà les validacions necessàries per 

donar d’alta la sol·licitud. 

Els camps seu, client, centre sol·licitant i centre destí, estan relacionats, si es selecciona una 

seu es filtrarà els altres camps mostrant només els clients o centres que tinguin assignada la seu 

seleccionada. 

 

Si l’usuari desconeix l’identificador de pacient pot accedir a la pantalla de cerca de 

pacients prement el botó de la lupa situat al costat de l’etiqueta Id.Pacient 

. 

Es pot obtenir el codi identificador del pacient mitjançant un lector de tarja sanitària, 

accedint directament a l’alta de pacient en cas que les dades no estiguin introduïdes en el 

sistema informàtic. 
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Un cop informades totes les dades necessàries, si tota la informació és correcta  s’activarà 

el botó d’Acceptar, i clicant sobre ell es salvaran les dades i es mostrarà el següent missatge 

indicant a l’usuari que la sol·licitud s’ha donat d’alta correctament. 

 

 

 

Si el botó d’acceptar no s’activa, es pot veure quina dada és la incorrecta clicant al botó 

situat a la part inferior esquerra de la pantalla. Al clicar en aquest botó es mostrarà 

un missatge indicant l’error que fa que no s’activi el botó d’Acceptar. 

 

 

Botons per la Gestió de sol·licituds 
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L’usuari podrà fer una cerca de les sol·licituds d’un pacient, introduint l’Identificador del 

pacient i polsant el botó . 

Si es disposa d’una imatge de la petició en paper (petició escanejada) aquesta pot ser 

enviada al PACS prement el botó  de manera que queda associada a la petició que 

tenim en pantalla i pot ser consultada posteriorment. 

El botó  permet a l’usuari esborrar les dades per donar d’alta una nova sol·licitud. 

 

Cerca de sol·licituds de pacient 

En cas que l’usuari realitzi una cerca de sol·licituds de pacient el resultat de la cerca li 

mostrarà les sol·licituds del pacient seleccionat que estiguin en estat Pendent de prioritzar, 

Prioritzada, Pendent de programar, Programada, Desconfirmada o Afegida desconfirmada, i 

podrà tornar a la pantalla de sol·licituds seleccionat una sol·licitud de la llista,  o bé cancel·lant 

la cerca .  

Marcant el control de Veure totes  la llista mostrarà totes les exploracions 

del pacient, estiguin en l’estat en que estiguin.  

Si es selecciona una exploració en estat Confirmada, Afegida, Afegida confirmada o 

Anul·lada es podrà accedir a consultar les seves dades però no es podrà modificar res ni afegir 

cap exploració. En la resta de casos es podran modificar les dades de la petició. 
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Botons de dades d’exploració 

 

Els botons s’habiliten i des habiliten en funció de l’acció que l’usuari està realitzant. 

Si l’usuari està donant d’alta una nova exploració d’una sol·licitud existent o està donant 

d’alta la sol·licitud del pacient es mostraran els següents botons des habilitats . 

 

En el moment d’informar totes les dades d’una exploració afegida es mostraran els següents 

botons  amb el botó d’alta/modificació habilitat. 

 

Al seleccionar una sol·licitud se li poden afegir exploracions addicionals amb el botó , 

es poden anul·lar exploracions afegides a la sol·licitud , o bé anar a les diferent 

exploracions amb els botons . Una etiqueta a la part de Dades de la Exploració ens 
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indica l’Estat de la exploració, el número d’ordre de la exploració dins la sol·licitud, i el total 

d’exploracions associades a la sol·licitud:  

 

Un cop seleccionada una sol·licitud existent i modificada es mostrarà el següent missatge. 

 

En cas d’afegir una nova exploració el missatge que es mostra és el següent. 

 

 

En cas d’anul·lació  d’una exploració d’una sol·licitud existent l’usuari haurà 

d’informar el motiu d’anul·lació. 

 

Un cop anul·lada es mostrarà el següent missatge. 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 37 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

 

 

 

 

2.3.2. CÀRREGA DE PETICIONS 

La càrrega de peticions permet donar d’alta peticions de diferents pacients de forma 

massiva. 

Per aquesta opció l’usuari només ha de seguir l’assistent per seleccionar la configuració de 

la càrrega, seleccionar el fitxer a carregar, mapejar els camps del fitxer amb els camps 

corresponents de la base de dades i iniciar la càrrega.  

L’usuari pot guardar la configuració de la càrrega per posteriors càrregues de peticions. 

 

 

 

 

 

Primera pantalla de l’assistent: descripció dels passos a seguir per fer la càrrega: 

 

Segona pantalla de l’assistent: 

 Es selecciona la Configuració de càrrega. Si no existeix encara cap configuració, es 

selecciona “Nova Configuració” i al final del procés, un cop definits els mapejos dels 

camps, es pot salvar per fer servir més endavant en una altra càrrega la mateixa 

configuració 
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 Clicant al botó d’“Examinar” accedim a pantalla de navegació per anar a cercar el 

fitxer Excel que volem carregar 

 Un cop seleccionat el fitxer, cliquem al botó de pujada al servidor ( ) 

 Es pot informar el nom del full de l’Excel que es vol carregar. Per defecte “Hoja1” 

 Si la primera fila del full conté encapçalaments de columna s’ha de marcar aquesta 

opció.  

 

 Si es produeix algun error al fer la càrrega, apareix una finestra d’error. Situant el 

cursor sobre el text (Detall error) apareix més informació relativa al error (per 

exemple, que en el fitxer seleccionat no hi ha cap full amb el nom indicat)  

 

    

Tercera pantalla de l’assistent: 
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 Per poder seguir endavant cal mapejar algun dels camps del Excel amb els de les 

taules de la Base de dades. Si no es mapeja cap el sistema dóna un avís i no es pot 

seguir endavant. 

 El botó  permet refrescar el mapeig amb la informació salvada l’última 

vegada si s’han realitzat modificacions que es necessiten desfer. 

 Els camps de la Base de Dades que apareixen són els que s’actualitzaran: 

Taula Columna Descripció Obligatori 

PTCOMPAC 

(Dades pacient) 

compac_idpac  Identificador de pacient a SISDI SI 

compac_nom Nom SI 

compac_cog1 Primer cognom SI 

compac_cog2 Segon cognom  

compac_datnaix Data de naixement SI 

compac_sexe Sexe SI 

compac_cip CIP  

compac_dni D.N.I.  

compac_telef1 Telèfon 1  

compac_telef2 Telèfon 2  

compac_mobil Telèfon mòbil  

compac_email Adreça correu electrònic  

compac_adre Adreça  

compac_ncar Número (carrer)  

compac_pispor Pis i porta  

compac_codpos Codi postal  

compac_pobla Codi població  

compac_poblatxt Nom població  

compac_prov Codi província SI (si 

compac_provtxt 

no està 

informat) 

compac_provtxt Nom província SI (si 

compac_prov 

no està 

informat) 

compac_pais Codi país SI 
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PTRADSOL 

(Dades 

sol·licitud) 

radsol_cntsol Codi centre sol·licitant SI 

radsol_tipcntsol 

 

Codi tipus centre sol·licitant  

radsol_numsolext Identificador sol·licitud a centre sol·licitant SI 

radsol_datasol Data sol·licitud SI 

radsol_seu Codi seu  

radsol_urgent Urgent? (Booleà)   

radsol_ingres Pacient ingressat? (Booleà)  

radsol_accir Accident de treball? (Booleà)  

radsol_baixa Baixa laboral? (Booleà)  

radsol_client Codi client  

radsol_regeco Codi règim econòmic  

radsol_ambitact Codi àmbit  

radsol_srvsol Codi servei sol·licitant  

radsol_txsrvsol Nom servei sol·licitant  

radsol_prfsol Codi metge sol·licitant  

radsol_txprfsol Nom complet metge sol·licitant  

radsol_prfresp Codi metge responsable del pacient  

radsol_txprfresp Nom complet metge responsable del 

pacient 

 

radsol_cntdes Codi centre destí  

radsol_tipcntdes 

 

Codi tipus centre destí  

radsol_srvdes Codi servei destí  

radsol_txsrvdes Nom servei destí  

radsol_prfdes Codi metge destí  

radsol_txprfdes Nom complet metge destí  

radsol_motiu Motiu de la petició  

radsol_infoa Informació addicional  

radsol_numautor Número autorització  

radsol_numhisext Identificador de pacient a centre sol·licitant  

PTRADEXP radexp_cat Codi catàleg SI (*) 
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(Tatos 

exploració) 
radexp_later Lateralitat SI la prova 

requereix definir 

lateralitat 

radexp_tpac Codi tipus de pacient SI (*) 

radexp_pri Codi de prioritat  

radexp_apa Codi aparell  

radexp_org Codi òrgan-sistema  

radexp_anes Anestesia? (Booleà)  

(*) Catàleg  + tipus de pacient han d’estar contemplats en el contracte actiu del 

client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta pantalla de l’assistent: 

 

 

Un cop feta la càrrega si hi ha hagut un error durant la càrrega es guarda un fitxer de 

sortida amb els errors trobats per tal de poder arreglar aquests errors i tornar a realitzar la 

càrrega d’aquests registres. 

 Les columnes del Excel que s’hagin d’incorporar a columnes de la BDD que siguin de 

tipus Data s’han de definir en el Excel en format Data. 

 És obligatori informar: Identificador de pacient, Número de sol·licitud del centre 

sol·licitant obligatori, codi centre sol·licitant, codi de catàleg, tipus de pacient, codi 

prioritat. 

 Identificador de pacient: el sistema comprova si el pacient existeix a la BDD: 
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o si no existeix, es dóna d’alta. En aquest cas, són obligatòries les següents 

dades:  nom, primer cognom, data naixement, sexe, codi de província, codi 

de país. 

o si existeix, es segueix endavant: no es comprova si les dades de pacient del 

Excel són iguals als de la BDD. 

 El sistema comprova si el codi de catàleg correspon a una prova definida dins del 

contracte actiu del client i pel tipus de pacient informat. Si no és així, no es dóna 

d’alta la petició i apareix l’error en el fitxer d’Errors. 

 

2.3.3. SOL·LICITUD EXPLORACIÓ AMB DATA 

Des de la pantalla de Sol·licitud d’exploracions l’usuari pot donar d’alta una sol·licitud 

associada a un pacient. Un cop informades les dades obligatòries de la sol·licitud i de 

l’exploració al prémer el botó  l’aplicació realitzarà les validacions necessàries per 

donar d’alta la sol·licitud. 

Els camps seu, client, centre sol·licitant i centre destí, estan relacionats, si es selecciona una 

seu es filtrarà els altres camps mostrant només els clients o centres que tinguin assignada la seu 

seleccionada. 

Es obligatori informar els camps data, hora i aparell i es mostren en vermell per diferenciar la 

pantalla d’ Alta de Sol·licituds normals. 

 

Si l’usuari desconeix l’identificador de pacient pot accedir a la pantalla de cerca de 

pacients prement el botó de la lupa situat al costat de l’etiqueta Id.Pacient 

. 

Es pot obtenir el codi identificador del pacient mitjançant un lector de tarja sanitària, 

accedint directament a l’alta de pacient en cas que les dades no estiguin introduïdes en el 

sistema informàtic. 
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Un cop informades totes les dades necessàries, si tota la informació és correcta  s’activarà 

el botó d’Acceptar, i clicant sobre ell es salvaran les dades i es mostrarà el següent missatge 

indicant a l’usuari que la sol·licitud s’ha donat d’alta correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 44 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

Si el botó d’acceptar no s’activa, es pot veure quina dada és la incorrecta clicant al botó 

situat a la part inferior esquerra de la pantalla. Al clicar en aquest botó es mostrarà 

un missatge indicant l’error que fa que no s’activi el botó d’Acceptar. 

 

 

Botons per la Gestió de sol·licituds 

 

 

 

L’usuari podrà fer una cerca de les sol·licituds d’un pacient, introduint l’Identificador del 

pacient i polsant el botó . 

Si es disposa d’una imatge de la petició en paper (petició escanejada) aquesta pot ser 

enviada al PACS prement el botó  de manera que queda associada a la petició que 

tenim en pantalla i pot ser consultada posteriorment. 

El botó  permet a l’usuari esborrar les dades per donar d’alta una nova sol·licitud. 
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2.4. GESTIÓ ACTIVITAT 

Inclou els següents submenús: 

-  Gestió Agenda 

- Gestió Cribratge 

-  Treball 

 

 

 

2.4.1. GESTIÓ D’AGENDA 

Aquest menú conté les opcions necessàries per poder definir i mantenir l’agenda del 

Radiòleg. 
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Conceptes previs:  

Condicions prèvies de Franges horàries i determinació del temps de demora 

A cada aparell disponible se li assignaran franges horàries dins  de les quals podrà ser 

utilitzat. 

Dins de cada franja horària es definirà el tipus d’activitat que es podrà realitzar amb aquest 

aparell.  

El tipus d’activitat es podrà classificar a partir de les diferents agendes assignades a un 

aparell.  

Però també podran definir-se franges d’activitat més específiques, segons: 

 Tipus d’exploració 

 Per client/Per centre 

 Programades/urgents 

 Amb/sense anestèsia 

Es definiran nínxols com a unitats de programació, de com a mínim de 5 minuts. 

També es definirà un temps previst per cada exploració que serà igual al nombre de minuts 

que s’han de reservar per a la realització de cada prova. Aquest temps dependrà de 

l’exploració a realitzar i de l’aparell a on es realitzi. 

Cal donar especial rellevància al temps de demora. El temps de demora es defineix com el 

nombre de dies entre la data de sol·licitud d’una exploració i la realització d’aquesta.  

Els contractes vigents per cada client defineixen la demora màxima pactada amb aquest 

en funció de l’exploració que es sol·licita, el tipus de pacient i la prioritat. 

La determinació de la màxima demora que pot tenir una sol·licitud dependrà doncs de: 

 L’exploració 
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 El client 

 El tipus de pacient 

 La prioritat assignada pel metge 

 Altres criteris definits en la sol·licitud, com per exemple condicions del tipus ‘el mateix dia 

de la visita’. 

 

2.4.1.1. CONFIGURACIÓ D’AGENDA 

La configuració d’agenda permet configurar l’agenda per aparell. És a dir, seleccionem un 

aparell, definim un interval de dies dins el qual volem que l’estructura de l’agenda que 

definirem sigui vàlida, i determinem el tipus d’activitat que es realitzarà un dia de la setmana en 

concret en un interval horari. 

L’estructura definida pot repetir-se setmanalment, cada dues setmanes, cada tres.... Això ve 

determinat pel Número de setmanes indicades al definir el interval de dates a on volem que 

sigui aplicable l’estructura que estem definint. 

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran el aparells que tenen el mateix centre 

assignat que té l’usuari que està configurant l’agenda.  
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 El botó d’Afegir  permet afegir períodes per un aparell seleccionat. 

 

 

 Eliminar, elimina un període seleccionat d’un aparell. 

 Editar, mostra les dades d’un període seleccionat per un aparell. 

 Copiar, permet copiar un període en un altre. 

Pegar, permet enganxar un període copiat en un altre. 

Generar Període, permet Generar un nou període en un interval de dates per una 

línia d’activitat concreta. 

 

 

 

Desgenerar Període, permet eliminar un període generat prèviament. 
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Aquestes opcions serveixen per a la visualització el calendari, es pot visualitzar un dia, una 

setmana o 14 dies, també es pot indicar quin serà la durada en minuts de cada cel·la del 

calendari de l'agenda, i finalment es pot realitzar zoom per a una millor visualització dels espais 

configurats. 

 

2.4.1.2. GESTIÓ D’AGENDA 

La gestió de l’agenda es mostra en la següent pantalla. Al seleccionar un aparell es mostra 

el calendari i el mes amb les dades on s’ha generat l’agenda per aquell període. 

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran els aparells que tenen el mateix centre 

assignat que l’usuari que està gestionant les agendes. 

 

 

 

 

Aquests botons permeten visualitzar el calendari per un dia, una setmana o 14 dies.  

 

Aquests botons permeten configurar la durada en minuts de cada cel·la del calendari de 

l'agenda, i es pot realitzar zoom per a una millor visualització dels espais configurats. 
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Seleccionant sobre el calendari podem accedir a les següents pantalles on podrem accedir 

a diferents opcions que es descriuen a continuació. 

 Bloqueig de franja horària: 

Permet bloquejar/desbloquejar una franja horària indicant els motius. 

 

 

 Reserva de franja horària: 

Permet reservar o no reservar una franja indicat d’interval de data i hora d’inici i fi. 

 

 

 Eliminar: 

Permet eliminar un interval de data i hora. 

 

 

 Crear franja horària: 

Permet crear una franja horària informant la línia d’activitat, l’horari seleccionat, 

l’ordre, si és una franja reservada i la unitat mínima de programació. 
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 Generació Agenda: 

Permet generar Agenda informant la Línia d’Activitat i d’interval de dates i hores. 

 

 

 

 Desprogramació: 

Permet desprogramar les franges creades durant un interval de dates i hores 

informant el motiu de la reprogramació o anul·lació. Es poden eliminar hores 

manuals i/o automàtiques. 

 

Si les exploracions que es desprogramen són mamografies de cribratge de mama es 

necessari omplir los camps data prevista, motiu, responsable, font d’informació, moment i 

observacions tal com es faria si s’estigués desprogramant una prova de cribratge de mama 

de forma individual per a crear a posteriori un apunt de contacte. En aquest cas per a 

cada desprogramació es crearà un apunt de contacte a l’historial de cada dona 

desprogramada. 
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 Reprogramació: 

 Permet moure una programació d'una agenda en bloc a un altre dia, o dintre  del 

mateix dia a unes hores diferents. 

 

 La pantalla per poder fer-ho es la següent: 

 

 
 

Per poder realitzar la reprogramació, s'ha de seleccionar un motiu de reprogramació,   l' interval 

de dates de les programacions que es volen moure i a partir de quin dia i hora es vol 

reprogramar l'agenda. 

 

Hi ha diferents opcions a poder realitzar: 

 

 
 

-  Si no es marca cap opció, es mouran les franges ocupades a  partir del dia i hora indicades 

com a destí de la programació.  

 

- Si es marca Moure tot el bloc  , es mouran tant les franges 

ocupades com les que no ho estiguin, si no es marca el mantenir hores origen, 

 l'agenda del dia que es vol moure no es mantindran, en cas 

contrari, si es marca l'opció, es mantindran les hores a l'origen. 

 

- Si es marca Sobrecarregar si es necessari , si a on es mou la 

programació hi ha algú ja programat o no hi ha el forat per poder programar-la, farà una 

sobrecarrega de l'agenda, per poder fer la programació. Si no està marcada aquesta opció, 

no deixarà fer la reprogramació en bloc i donarà missatge de que no s'ha pogut reprogramar. 
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-  Els camps Motiu, Responsable, Font de Informació, Moment i Observacions, són camps que 

només serà necessari omplir si estem realitzant una reprogramació de una mamografia de 

cribratge. En aquest cas, és necessari omplir aquests camps per tal de crear un contacte 

necessari entre la desprogramació i la nova programació. 

 

Al acceptar la reprogramació , sortirà una llista amb el pacients a reprogramar: 

 

 
 

Si acceptem aquesta llista amb la icona  es reprogramaran tots el pacients de la llista. 

 

També es pot exportar a Excel la llista de pacients a reprogramar amb la icona  

 

 Nota 
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Es permet afegir una nota per aparell. Clicant sobre una franja lliure es podrà editar la nota. 

Un cop donada d’alta es mostrarà a l’agenda com un avís de la següent manera: 

 
La nota també es podrà modificar clicant sobre la icona de la campana. 

Aquesta agenda serà visible en els calendaris de programació al seleccionar un aparell. 

 

2.4.1.3. CÀLCUL HORES LLIURES 

 

 

El càlcul d’hores lliures permet a l’usuari veure el número d’hores programades i el número 

d’hores lliures. Per això cal d’informar l’aparell, la data inici i fi mitjançant el calendari , i 

prémer el botó  per realitzar el càlcul d’hores lliures. 
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Aquesta pantalla es multicentre, permet l’opció de poder seleccionar un aparell per 

realitzar el càlcul d’hores. La llista d’aparells es carrega amb els aparells que tenen assignat el 

mateix centre que l’usuari que està realitzant el càlcul. 

 

 

 

2.4.1.4. AGENDA RADIÒLEG 

Seleccionant el tipus de prova, prioritat i radiòleg es pot accedir a l’agenda de radiòleg. 

Aquesta pantalla permet definir i visualitzar la disponibilitat d’un radiòleg o grup de radiòlegs 

per tal de  poder assignar les exploracions als radiòlegs segons la seva agenda. 

 

 

 

Seleccionant sobre el calendari podem accedir a les següents pantalles on podrem accedir 

a diferents opcions que es descriuen a continuació. 
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 Definició d’Agendes 

 

El primer desplegable és per indicar cada quan es generarà l'agenda del radiòleg, cada 

dia, de dilluns a divendres, o cada dia en el qual estem. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloqueig de franja horària 

 

 

Permet el bloqueig o desbloqueig d'alguna franja horària, indicant el motiu, de que 

dia (cada dia, de dilluns a divendres o de cada dia en el qual estem) i l’ interval de 

dates a bloquejar o desbloquejar. 

 

 Eliminar 
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Elimina l’agenda d’un interval de dates i hores. 
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2.4.2. GESTIÓ CRIBRATGE 

Conté totes les funcionalitats relacionades amb la Gestió de Cribratge. 

 

2.4.2.1. GESTIÓ DE DONES 

Aquesta pantalla permet gestionar tota l'activitat de l'oficina de cribratge per a una dona 

en concret. 

Permet buscar-la, donar-la d'alta, modificar les seves dades de garbellat i veure tot el seu 

historial en el procés de cribratge. 

Es té accés a donar d'alta qualsevol tipus d'anotacions que posteriorment quedaran 

reflectits en l'històric (Inclusions, Exclusions, MX.Prèvies, Contactes, Incidències, No participacions 

o Derivades). 

També permet accedir a tots els resultats de la dona o a l'agenda per poder programar o 

desprogramar una cita per a una dona. 

En el cas que estigui exclosa per Neoplàsia, ens permetrà accedir, donar d'alta o modificar 

el registre de neoplàsia. 

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran les dones que pertanyin al centre que té 

assignat l’usuari que està utilitzant l’aplicació.  
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En entrar a aquesta pantalla es mostra un grup de camps de cerca per localitzar a la dona 

a consultar. 

Si el filtre correspon a una sola dona, es mostren directament les dades de la dona, si no, es 

mostra un llistat de dones que corresponen al filtre que hem realitzat. 

Seleccionant una de les files, es mostren les dades de la dona. 

Les dades de la dona es mostres en dos pestanyes: 

 

 Dades demogràfiques i estat de la dona: 

 

En aquesta primera pestanya es mostren les dades personals. En color crema es troben els 

camps que no es permeten modificar o que són dades que només pot modificar el procés de 

garbellat, excepte el camp estat. En blanc es mostren els camps de la dona que poden 

modificar-se. 

El camp estat pot editar-se prement sobre la icona . Al executar aquesta acció 

apareixerà la següent finestra amb dos llistats desplegables que permetran canviar l'estat de la 

dona. 
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 Històric de la dona 

 

 

El llistat mostra totes les anotacions realitzades en l'històric de la dona.  

Si seleccionem una fila es mostra el registre corresponent a l'anotació de l'històric, 

depenent de l'anotació al que es refereixi la línia.  

Si la dona ha estat fusionada, els apunts que havien estat generats pel pccm fusionat, es 

veuran de color vermell,  

Prèviament es pot seleccionar en les opcions d'a dalt del llistat el tipus d'anotació que es 

desitja veure. 

Des d'aquesta pantalla es pot accedir a diferents opcions prement els següents botons:  

  per accedir als diferents apunts de l’històric. 

  per programar o desprogramar la següent mamografia de la dona de forma 

manual. 
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 per accedir a resultats de la dona per a cada cribratge, ja siguin informes de 

cribratge, recitacions, informes del comitè de patologia o de la unitat de patologia 

mamària. 

  per accedir al registre de neoplàsies sempre que la dona estigui exclosa 

del programa. 

 El botó imprimir permet imprimir el document que correspon a la dona en 

aquest moment. Només es mostra si hi ha algun document pendent d’imprimir.  

 Si la dona té alguna mamografia programada es mostrarà aquest botó que  

permet poder tornar a enviar el missatge d’alta, programació, reprogramació o 

desprogramació al HIS si ha fallat. 

 

 per  actualitzar el contingut de la pàgina. 

 per tornar a la cerca de les dones. 

 

Aquesta pantalla permet gestionar tota l'activitat de l'oficina de cribratge per a una dona 

en concret. 
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2.4.2.1.1. HISTÒRIC  

La pantalla de registre de l'històric permet registrar o modificar diferents registres que creen 

anotacions en diferents taules o en la taula d'històric. 

 

A continuació es detallen els diferents apunts. 

2.4.2.1.1.1. INCLUSIÓ 

La inclusió es crea per registrar que una dona entra al programa de garbellat, ja sigui per 

primera vegada, a causa que s'ha donat d'alta individualment, o perquè havia sortit del 

programa de cribratge i estava en estat passiu.  

En registrar una inclusió la dona passa a estat actiu si ja estava registrada anteriorment amb 

estat passiu. 

 

 

2.4.2.1.1.2. EXCLUSIÓ 

L'exclusió es crea per registrar el motiu pel qual la dona passa a estat passiu. 

Quan es registra una exclusió es crea un registre en l'històric de la dona.  

En el moment de registrar l'exclusió es modifica el motiu, la data d'anotació i l'estat de la 

dona a passiu. 
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2.4.2.1.1.3. MX. PRÈVIES  

El registre de mamografies prèvies serveix per informar de mamografies que la dona es 

realitza fora del garbellat. Aquest registre pot afectar a la data de la següent mamografia. 

Quan es registra una prèvia, es crea un registre en la història de la dona. 

En el moment en què es registra una mamografia prèvia es pregunta a la usuària si es vol 

canviar la data prevista per a la següent mamografia. 
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2.4.2.1.1.4. NO PARTICIPACIÓ 

El registre de no participació, permet informar els motius de no participació d’una dona. 

Aquest registre pot afectar a la data de la propera mamografia. 

Quan es registra una no participació es crea un registre a l’històric de la dona. 

En el moment de realitzar el registre de no participació es pregunta a l’usuari si vol 

modificar la data prevista per la següent mamografia. 

 

 

2.4.2.1.1.5. DERIVADES 

El registre de derivades permet informar quan una dona ha estat derivada d'una altra àrea 

de cribratge. Quan es registra una derivada, es crea un registre també en l'històric. 

 

2.4.2.1.1.6. CONTACTES  

El registre de contactes permet informar quan es produeix un contacte amb la dona des 

de l'àrea de cribratge. Quan es registra un contacte es guarda també un registre a l'històric de 

la dona i es pregunta a l'usuari si vol modificar la data de la propera mamografia. 
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2.4.2.1.1.7. INCIDÈNCIES 

El registre d'incidències permet informar qualsevol incidència que es produeixi durant el 

procés de cribratge. En efectuar aquest registre també es crea un registre a l’històric de la 

dona. 

 

2.4.2.1.2. PROGRAMACIÓ Y DESPROGRAMACIÓ  

La pantalla de programació i desprogramació permet veure totes les sol·licituds de 

mamografia de cribratge d'una dona i si és necessari programar o desprogramar l'última. 

 

Es permet filtrar les peticions per estat de l'exploració (Programades, pendents de 

programar o totes) 
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En seleccionar de la llista una mamografia pendent de programar podrem programar-la 

manualment. 

 

Si, per contra, seleccionem de la llista una mamografia programada podrem 

desprogramar-la. 

 

 

 

 

 

 Selecció d’una mamografia pendent de programar: 

 

Amb el botó  apareixen un conjunt de controls que ajudaran a l'usuari a escollir les 

hores disponibles.  

 

 

La data màxima de realització de la prova pot ser modificada. 

L'usuari haurà d'escollir un rang de dates del calendari que quedarà marcat en blau, 

marcant el primer i últim dia del període desitjat. 

 

Per obtenir totes les hores disponibles en aquest període seleccionat haurà de prémer el 

botó .  Després de prémer el botó l'usuari pot moure's pels dies del calendari i 

apareixerà el llistat d'hores disponibles per a cada dia. 
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Damunt del calendari apareixen dues caixes per escollir si es desitja que es mostrin hores 

manuals (reservades) o automàtiques . 

La data i hora escollides es veuran en els camps Data i Hora. 

Després de seleccionar una hora haurem d'acceptar prement el botó .  

 

Si es vol cancel·lar l'operació realitzada s'haurà de prémer el botó . 

Si el que es vol és imprimir la carta de citació just després de programar s'haurà de marcar 

la caixa d'Imprimir Carta de Citació . 

Aquest procés de programació generarà canvis en la història de la dona, modificant l'estat 

de la dona i la data de propera mamografia. 

 

Amb el botó de programació forçada l’usuari podrà escollir, data, hora i aparell 

on vol fer la programació. 

 

Després de seleccionar una hora, data i aparell haurem d'acceptar prement el 

botó .  

 

Si es vol cancel·lar l'operació realitzada s'haurà de prémer el botó . 

Si el que es vol és imprimir la carta de citació just després de programar s'haurà de marcar 

la caixa d'Imprimir Carta de Citació . 
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Aquest procés de programació generarà canvis en la història de la dona, modificant l'estat 

de la dona i la data de propera mamografia. 

 

 

 Selecció d’una mamografia programada: 

 

En seleccionar una mamografia programada es mostrarà el botó per 

desprogramar-la 

Al seleccionar una mamografia programada o desprogamada es mostrarà el botó 

 per a poder tornar a enviar el missatge d’alta, programació, reprogramació o 

desprogramació al HIS si ha fallat. 

 

Si premem sobre el botó de desprogramació se'ns demanarà que verifiquem que estem 

segurs que anem a desprogramar l'exploració. 

 

 

 

Després haurem d'indicar un motiu de desprogramació, creant així un registre en l'històric 

de la dona i modificant l'estat d'aquesta. 

 

 

 

Automàticament s'obrirà la pantalla d'històric per crear un registre de contacte obligatori i 

sense el qual no es podrà tornar a programar la dona. 
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2.4.2.1.3. RESULTATS 

La pantalla de resultats és accessible des de la pantalla de Gestió de Dones prement sobre 

el botó . 

Des d'aquesta pantalla es pot navegar pels diferents resultats que hagi tingut la dona 

durant el seu recorregut dins del garbellat de mama prement les dates  i d'aquesta forma 

poder veure els resultats que s'han donat en cada convocatòria. 

 

 

Podrem veure quatre llistats de resultats que ens indiquen els diferents tipus de proves que es 

poden donar. 

 Resultats de mamografies 

En aquesta llista es mostren les lectures que s'han realitzat per a la mamografia de la 

data que es mostra com Data Mamografia. 

Aquests informes es realitzen per radiòlegs i podrem accedir a veure-ho seleccionant la 

fila corresponent a l'informe que es desitja visualitzar. 
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 Recitacions generades 

En aquest llistat es mostren les recitacions generades a partir de la recomanació de l'informe 

de mamografia o d'una altra recitació. 

Seleccionant la fila desitjada prement  de l'informe al que es desitja accedir, s'obrirà 

una nova pantalla on podrem veure l'informe de recitació. 
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Aquest informe té una llista de proves sol·licitades en aquesta recitació. Cada línia ens 

indicarà si la prova havia estat recomanada en un altre informe previ, ens indicarà la data de 

programació, i si s'ha realitzat o no. En cas negatiu el motiu de la no realització i en cas positiu la 

recomanació i valoració donada per a la prova. 

Les proves es podran editar, afegir o eliminar. 

Al afegim una nou tipus de prova haurem de seleccionar el tipus de prova i el motiu: 

 

 

També es podrà tenir un petit informe associat que serà accessible des del botó . 
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Els informes seran diferents per a cada tipus de prova. Però tindran dades de l’estil mostrat 

en la següent pantalla: 

 

En la part inferior de l'informe de recitació trobem una sèrie de paràmetres per emplenar i 

una recomanació amb valoracions finals. Es crearà un registre diferent depenent de la 

recomanació, bé sigui fer una recitació o bé sigui Comitè de Patologia Mamària. Per a 

qualsevol altra recomanació es realitzarà igual que si fos una recomanació des de l'informe 

de garbellat de la mamografia. 

 

S’ha afegit una nova funcionalitat a la pantalla de recitacions, el poder signar una 

recitació i la realització de l’informe de recitació. 

 Des de la pantalla es poden afegir proves que s’estan realitzant a la dona, la primera 

prova ja la tindrem que vindrà de la realització de l’informe de la mamografia de cribratge i 

estarà com a prova recomanada, aquesta prova només es podrà guardar indicant que s’ha 

realitzat i informat, o en cas contrari es pot desconfirmar informant el motiu de desconfirmació. 

Aquesta primera prova no es pot eliminar 

Es poden afegir tantes proves com es vulgui, aquestes afegides si que es poden eliminar. 

Mitjançant el botó es firma la recitació i es realitza l’informe de la recitació, un cop 

signada no es podrá modificar la recitació i el resultat queda tancat. 

Si la recitació ja està signada apareixerà el botó  . Amb aquest botó es podrà 

dessignar la recitació sempre que la situació de la dona dins del procés de cribratge i la dels 

informes que es generen al signar ho permetin. Si no és així al intentar des-signar ens avisarà del 

motiu que ho impedeix. Al dessignar la recitació s’esborren tots els registres de les diferents 

taules que hagi generat la signatura (tals com exploracions afegides, informes associats a les 

exploracions, apunts de l’històric, nous registres de recitació, UPM o CPM generats a partir de la 

recomanació final, informe de fi de ronda,...). 

 

 

 Comitè de Patologia Mamària  
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Aquest tipus d'informes poden generar-se a partir d'informes de recitació. Seleccionant la 

línia de l'informe desitjat i prement  podrem veure l'informe del comitè de patologia 

mamària. 

 

En aquest informe es registrarà una recomanació i valoració. En cas que impliqui noves 

proves o nous informes es podran generar nous registres de recitació o informes de la unitat 

de patologia mamària. En qualsevol altre cas, generarà tots els canvis habituals d'una 

recomanació d'un informe de garbellat. 

 Unitat de Patologia Mamària 

En aquest llistat es mostren els informes de la Unitat de patologia mamària. Aquests informes 

es poden generar a partir d'informes de garbellat o de recitació. 

 

Seleccionant una fila de l'informe al que es desitja accedir prement s’obrirà una nova 

pantalla on es podrà veure l’informe de l’unitat de patologia mamària. 
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En aquest informe es registrarà una recomanació que pot implicar que la dona segueix el 

seu curs dins del garbellat o que surt del programa i es registren les dades de la neoplàsia 

detectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe fi de ronda 

 

A la part inferior es mostrarà, si existeix, el informe de fi de ronda de la mamografia. Aquest 

es mostra a una grid amb la data de la mamografia, la data de tancament de la ronda (data 

de creació de l’informe de fi de ronda) i la recomanació.  

Clicant sobre la línia s’accedeix a l’informe.  

 

2.4.2.1.4. NEOPLÀSIES 

La pantalla de neoplàsies és accessible des de la pantalla de gestió de dones prement el 

botó . La pantalla permet registrar totes les dades de seguiment sobre la neoplàsia 

detectada a una dona que ha passat pel programa de garbellat, tant si la neoplàsia s'ha 

detectat durant el procés de garbellat com si s'ha detectat fora del programa. 
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La llista de la part superior de la pantalla mostra els registres de neoplàsia registrats. La part 

inferior de la pantalla mostra l'informe del registre seleccionat de la llista superior. 

 

Es podran afegir i eliminar registres prement els botons  i . 

 

2.4.2.2. INVITACIÓ 

La invitació és un procés que es fa solament la primera vegada que la dona entra al 

programa de cribratge. 

Està pensada per fer-se de forma territorial i per això permet fer diferents filtres. També es 

pot filtrar per la data en la qual la dona farà els 50 anys. 

Aquesta pantalla es multicentre, si l’usuari que convida les dones té més d’un centre 

assignat, s’haurà de seleccionar un centre de la llista de centres 

per poder convidar a les dones del centre seleccionat. 
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Si només existeix un centre en el programa de cribratge la llista de centres es mostra 

desactivada i amb l’únic centre existent seleccionat. 

 

 

 

Una vegada filtrades les dones apareix el nom de carrers i nombre de dones de cada carrer 

per poder seleccionar quantes dones volem convidar. 

 

Una vegada seleccionades els carrers que volem convidar caldrà prémer el botó  

per mostrar una nova pantalla on es mostren les dones seleccionades. 

Si es validen les dones, es generen les cartes d'invitació en format PDF i es marquen les 

dones com convidades. 
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2.4.2.3. PROGRAMACIÓ AUTOMÀTICA 

La programació automàtica dóna hores a totes les dones que estiguin en situació d'espera 

d'una cita de cribratge de mama. Les dones poden estar en diferents situacions dins del 

programa de cribratge però totes elles han de tenir una data de propera mamografia. Aquesta 

pantalla buscarà totes les dones que tinguin aquesta data ja passada en el període pel qual 

filtrem. 

Res més entrar a la pantalla si hi ha dones pendents d'excloure per neoplàsia o per èxitus, 

dóna un avís perquè es treballin els llistats corresponents per fer l'exclusió, només avisa i es pot 

seguir treballant. 

Aquesta pantalla es multicentre, si l’usuari que programa a les dones té més d’un centre 

assignat haurà de seleccionar un centre de la llista de centres 

 per poder programar les dones del centre seleccionat. 

Si només existeix un centre en el programa de cribratge, la llista de centres es mostra 

desactivada i amb l’únic centre existent seleccionat. 

 

 

Per realitzar la cerca per població o ABS, es pot indicar la data límit de naixement, només 

mostrarà les que compleixin els anys fins avui límit. 

Es pot indicar si s'imprimeixen les cartes de citació una vegada s'hagin programant activant 

el check , si no es marca no s'imprimiran, però posteriorment, des 

d'un altre punt de menú es podran imprimir. 

 

La cerca es pot fer: 
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 Per Territori: En aquest cas solament afectarà a les dones de primer cribratge, dones 

que entren al programa per primera vegada després de ser convidades. El resultat 

de la cerca per territori és el següent: 

 

El llistat és per carrers i per cada carrer indica quantes dones hi ha pendents de 

programar, per programar-les cal marcar els carrers i donar-li al botó . En donar-li 

al botó mostra un llistat amb totes les dones a programar, es poden marcar o desmarcar 

dones i acceptar per programar-les. 

 Per Estat: Les dones s'escullen per programar per la seva situació dins del programa 

de cribratge. Les dones poden estar en aquestes situacions: 

o Primeres Sèries: Dones que entren al programa per primera vegada després 

de ser convidades. 

o Controls Avançats: Dones que després d'un cribratge anterior la 

recomanació va ser que es tornés a realitzar una mamografia abans dels 24 

mesos (6 mesos o 12 mesos). 

o 24 Mesos: Dones que vénen d'un cribratge anterior normal, és a dir que la 

recomanació va ser una mamografia en 24 mesos. 

o Controls amb prèvies: Dones que tenen cribratges anteriors però que entre 

l'últim cribratge i l'actual s'ha realitzat una mamografia fora del programa. 

o Prèvies: Dones que poc abans d'entrar al programa de cribratge es van fer 

una mamografia. 

o No Participants: Dones que no han vingut a citacions anteriors del programa 

de cribratge. 
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El resultat d'aquesta cerca és la següent: 

 

 

Des d'aquesta pantalla es pot escollir quantes dones de cada tipus es volen programar. La 

resta de dades són informatius i ens permet saber quantes dones hi ha per cada tipus, si hi ha 

hores assignades exclusivament a un tipus de dona i quantes hores són compartides. 

Una vegada indicat el nombre de dones de cada tipus a programar, es dóna al botó 

 i ens mostrarà una llista de les dones a programar. 

 

 

 

Des d'aquest llistat es poden seleccionar les dones que volem programar i amb el botó 

 es programaran totes les dones seleccionades. A la programació automàtica 

solament es programen sobre hores no reservades o automàtiques. 

 

 

 

2.4.2.4. RESUM D’ACTIVITAT 

Aquesta pantalla permet veure un resum de l'activitat realitzada mostrant les dades a 

visualitzar per a les opcions ABS - Poblacions , ABS, Poblacions o Tots els casos. 

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran els cassos de dones que pertanyin a l’ABS 

que té assignat el mateix centre que l’usuari que utilitza aquesta pantalla. 
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Amb les opcions per imprimir l'usuari podrà genera un llistat del resum d'activitat per casos 

totals oposats, un resum per estats i nombre de casos de cada estat, o bé un resum de dones 

amb les dades de cadascuna d'elles. 

 

Seleccionant una fila d'estat es desplegarà una segona taula amb la informació de casos 

per estat. 

 

Seleccionant una fila de casos per es desplegarà una tercera taula amb la informació de 

dones en aquest estat. 

. 

 

Finalment, seleccionant una dona es tindrà accés a l'històric de la dona i a les seves dades 

personals. 
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2.4.2.5. IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS 

La impressió de documents també es multicentre, si l’usuari que imprimeix els 

documents té més d’un centre assignat, haurà de seleccionar un centre de la 

llista de centres  i en el llistat pendent 

d’imprimir només sortiran les dones que pertanyin al centre seleccionat. 

 

2.4.2.5.1. IMPRESSIÓ DE CITACIONS 

La pantalla d'impressió de documents de citació permet imprimir les cartes de citació 

pendents d'imprimir. 
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La pantalla permet filtrar les cartes a imprimir segons la classificació de les dones del 

cribratge, ja que cada tipus de dona té un tipus de carta diferent. 

 

 Carta sistemàtica: dones de primer cribratge. 

 Carta Mamografies prèvies: dones que tenen mamografies prèvies fora del 

programa de cribratge. 

 Control 6 Mesos, Control 12 Mesos, Control 18 Mesos: Cartes de dones de cribratge 

amb controls avançats. 

 Control 2 anys: Cartes a dones que tenen cribratges successius normals. 

També es podran seleccionar l’ idioma de la carta: 

 

 

2.4.2.5.2. IMPRESSIÓ DE RESULTATS 

La pantalla d'impressió de resultats permet imprimir les cartes de resultats que ja s'han 

generat.  

 

Es poden fer filtres per tipus de resultat i per idioma de la carta.  

També es pot imprimir un informe de derivacions. 

 

 

2.4.2.5.3. REEDICIÓ  INVITACIONS 

La pantalla de reedició d'invitacions ens permet tornar a imprimir cartes d'invitació que ja 

han estat impreses. 

 

Té diversos filtres per poder realitzar la cerca: 
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 Cerca per Pccm 

 

 Cerca per dades demogràfiques 

 

 

 Cerca per ABS 

 

 

La consulta retorna com resultat un llistat del com es podran seleccionar les dones de les 

quals es desitja imprimir la carta d'invitació.  

Hi ha el check box   .Si no està seleccionat mostra només les dones que 

tenen cartes d’invitació impreses, però encara no s’han programat. Si està seleccionat, mostra 

totes les dones que han tingut una carta d’invitació independentment de la seva situació 

actual. 
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Es poden seleccionar l’ de les cartes: 

 

Després de seleccionar les dones desitjades i prémer el botó d'imprimir  s'obrirà un 

pdf amb la carta i una finestra intermèdia on seleccionarem si el document s'ha imprès de 

forma correcta  o incorrecta  . A continuació es mostra el pdf d'exemple i la 

finestra intermèdia. 
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2.4.2.5.4. REEDICIÓ DE CITACIONS 

La pantalla de reedició de citacions ens permet tornar a imprimir cartes de citació que ja 

han estat impreses. 

 

Aquesta pantalla té filtres per poder filtrar la cerca per: 

 

• Buscar per Pccm 

 

• Buscar per Dades de Dona 
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Es pot seleccionar l’ de les cartes: 

 

Després de seleccionar les dones desitjades i prémer el botó d'imprimir s'obrirà un 

pdf amb la carta. 
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2.4.2.5.5. REEDICIÓ DE RESULTATS 

La pantalla de reedició de resultats ens permet tornar a imprimir cartes de resultats que ja 

s'han imprès. 

 

Es poden realitzar la cerca de dones segons: 

 Cerca per pccm 

 

 Cerca per  Dades Dones  

 

Es poden incloure en la cerca dones que ja no estan al programa marcant: 

 

Es permet seleccionar l’ de la carta de resultats: 

 

I també es permet finalment escollir si es vol la carta de la dona o la carta de derivació: 
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2.4.2.5.6. LLISTATS PER ABS 

En aquesta pantalla es podrà realitzar un llistat de dones per ABS. 

Hauran d'informar-se data inici i fi, seleccionar una població i un centre ABS o tots els de la 

població. 

 

També hauran d'informar-se els llistats que es desitja que mostri la consulta. 

 

Amb el botó  es podrà imprimir el llistat. 
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2.4.2.6. LLISTATS 

Des d'aquest punt de menú es realitzen una sèrie de llistats que es detallaran a 

continuació. 

 

En totes les consultes es pot exportar el resultat en un fitxer Excel prement el 

botó . 

2.4.2.6.1. LLISTATS 

La consulta de llistats es multicentre, es mostraran els cassos filtrats per centre que 

té assignat l’usuari que esta llistant. 

Des d'aquesta pantalla es poden realitzar diverses consultes. 

 

 No Participacions 

Mostra un llistat amb totes les dones no participants dins d'un interval de dates. 

S'ha de filtrar per Data Inici i Data Fi 

 

I de deu marcar agenda general o individual, en aquest últim cas caldrà 

seleccionar una agenda en concret 

 

Per últim també es pot marcar pendents d'informar, mitjançant l'opció  
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El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files 

s'accedirà a la gestió de les dades de la dona. 
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 Motius de No Participació / Altres Contactes 

 

La següent pestanya permet realitzar la consulta per diferents filtres: 

 

 

S'ha d'informar Data Inici i Data Fi. 

S'ha d'escollir si es desitja filtrar per Data de Contacte o Data Prevista. 

S'ha d'escollir si es desitja llistat de Motiu de No Participació o Altres contactes i indicar el 

motiu. 

S'ha d'indicar si es volen buscar dones interessades o no interessades. 

Finalment es pot informar, si es desitja filtrar per la població i l'agenda. 

En cas de seleccionar una Població es mostrarà un llistat d'ABS on l'usuari podrà 

seleccionar un o tots (marcant el Check que indica Seleccionar Tot). 
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El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files 

s'accedirà a la gestió de les dades de la dona. 

 

 Excloses 

Mostra el llistat de dones que han estat excloses en un interval de dates, mitjançant es 

pot indicar una població, ABS i/o un motiu d'exclusió. 

 

La següent pestanya permet filtrar per Data Inicio i Data Fi. 

 

 

Es pot informar, si es desitja filtrar per la població i motiu d'Exclusió. 

En cas de seleccionar una Població es mostrarà un llistat d'ABS on l'usuari podrà 

seleccionar un o tots (marcant el Check que indica Seleccionar Tot). 
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El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files 

s'accedirà a la gestió de les dades de la dona. 

 

 Resultats Pendents 

Mostra llistat de dones que tenen resultats pendents ja siguin de primeres lectura, 

segones o consensos dins d'un interval de dates. 

Permet filtrar per Data Inicio i Data Fi. 

 

S’ha seleccionar si es desitja un llistat de Primeres Lectures, Segones Lectures o 

Consensos 
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El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files 

s'accedirà a la gestió de les dades de la dona. 

 

 UPM (Unitat de Patologia Mamària) 

La següent permet filtrar la Data Inici i la Data Fi. 

 

Es pot filtrar, també, per població. En cas de seleccionar una Població es mostrarà un 

llistat d'ABS on l'usuari podrà seleccionar un o tots (marcant el Check que indica 

Seleccionar Tot). 



 
Manual usuari 

Pàgina 95 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

 

 

 

El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files 

s'accedirà a la gestió de les dades de la dona. 

 

2.4.2.6.2. LLISTATS RESULTATS DONES INFORMADES 

Aquest llistat es multicentre, es mostren els casos que dones que pertanyin al centre que 

té assignat l’usuari que realitza el llistat. 

 

 

Des d'aquesta pantalla es poden realitzar diverses consultes.  
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Es pot filtrar per tipus de resultat. Mostrarà totes les dones que tinguin una 

mamografia entre l’ interval de dates i que tingui com resultat el tipus seleccionat. 

En el cas de seleccionar com a tipus de resultat Recitació, mostra un altre blego per 

seleccionar el tipus de prova, i mostra tres opcions per realitzar la consulta, proves 

pendents de programar, proves pendents d'Informar i proves informades i no 

traspassades al programa de cribratge. 

 Pendents de programar: mostra totes les dones que se li han de realitzar alguna 

prova complementària i encara no està programada. 

 

 

 Pendents d’informar: mostra totes les dones a les quals ja se li han realitzat les proves 

però encara no estan informades. 

 

 Informades però no traspassades: mostra totes les dones que tenen les proves 

realitzades i informades però no estan traspassades al programa de cribratge. 

 

 

 

En tots els llistats mitjançant el botó s'exporta el resultat de la consulta a un fitxer 

Excel. 

En seleccionar un registre del resultat de la consulta mitjançant  s'accedeix a la 

pantalla de la dona per veure la seva informació. 
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2.4.2.6.3. LLISTAT EXCLOSES PER ÈXITUS 

Mostra un llistat de les dones que estan excloses per èxitus i la data de èxitus que conté 

el RIS no és igual a la qual conté el programa de garbellat de mama. 

Aquest llistat es multicentre, es mostren els casos que dones que pertanyin al centre que 

té assignat l’usuari que realitza el llistat. 

 

 

Mitjançant el botó  s'exporta el resultat de la consulta a un fitxer Excel. 

 

2.4.2.6.4. LLISTAT EXCLOSES PER NEOPLÀSIA 

El següent llistat mostra les dades de dones excloses per neoplàsia.  

Aquest llistat es multicentre, es mostren els casos que dones que pertanyin al centre que 

té assignat l’usuari que realitza el llistat. 

Permet filtrar la consulta per Data Inicio i Data Fi. 

 

Es pot filtrar per un rang de Dates de Naixement de dones i després de realitzar la 

consulta esborrar-la amb la icona de la goma . 

 

També es pot filtrar per població, seleccionant una o diverses (usant la tecla Control i 

seleccionant alhora amb el ratolí). 
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El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files 

s'accedirà a la gestió de les dades de la dona. 
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2.4.2.6.5. LLISTAT ACTIVITAT RADIÒLEG 

2.4.2.6.5.1. LLISTAT ACTIVITAT RADIÒLEG RESUM 

Des d'aquesta pantalla es mostren uns llistats que indica el nombre d'informes realitzats 

per cada radiòleg dins de l’ interval de dates indicat. Es poden realitzar les consultes dels 

informes de primera lectura, de segona o de consens. 

 

 

El resultat és el següent, en el cas d'haver seleccionat totes: 

 

 

Mitjançant el botó es realitza una exportació a un fitxer Excel. 

2.4.2.6.5.1. LLISTAT ACTIVITAT RADIÒLEG – LLISTA DE LECTURES  

Des d’aquesta pantalla es mostra un llistat de lectures realitzades. Els paràmetres de cerca 

son els següents: 

 

Un exemple de resultat amb els paràmetres de cerca indicats a d’alt es la següent taula: 
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2.4.2.6.6. LLISTAT DE DONES ASIMPTOMÀTIQUES 

Des d'aquesta pantalla es mostra un llistat amb el nombre de dones asimptomàtiques 

dins de l’ interval de dates indicat i centre.  

 

 

 

Mitjançant el botó es realitza una exportació a un fitxer Excel. 

 

Si l’usuari té la configuració específica podrà veure un comptador, des de qualsevol 

pantalla de l’aplicació, que li indicarà constantment el número de dones asimptomàtiques des 

del període prèviament configurat fins a la data actual, tal i com es mostra a continuació: 

 

Al polsar sobre el literal podrà accedir directament al Llistat de dones asimptomàtiques. 
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2.4.2.6.7. LLISTAT CITES HIS 

Llistat per saber si les peticions han arribat i s’han tractat correctament  al HIS ja sigui l’alta , 

programació, reprogramació o desprogramació. En el cas de que no se hagi  rebut o hagi 

donat un error es pot tornar a enviar la petició o el missatge que correspongui. A la columna de 

observacions, podem veure el missatge d’error que retorni el HIS per errors a la programació. 

Els paràmetres de cerca son els següents: 

 

Un exemple de llistat es: 

 

Al seleccionar una fila si es pot tornar a enviar el missatge d’alta de petició,  programació, 

reprogramació o desprogramació,  apareix el botó . 

Si la fila permet enviar un missatge de programació, reprogramació o desprogramació 

apareix el botó  . Amb aquest botó accedirem a un formulari que ens permetrà 

modificar el tipus missatge de programació que s’enviarà. 
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Es pot exportar les dades a un Excel amb el botó  

 

2.4.2.6.8. LLISTAT PENDENTS DE PROGRAMAR 

Des d’aquesta pantalla es mostra un  llistat de lo que hi ha pendents de programar. Els 

paràmetres de cerca son els següents: 

 

 

Un exemple de llistat es: 
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Es pot exportar la informació amb el botó  

 

2.4.2.6.9. LLISTAT RECITACIONS 

Des d’aquesta pantalla es mostra les recitació pendents de signar o ja signades fetes en un 

període de temps indicat, de una prova o de totes les proves possibles, i de un centre concret o 

tots. 

Els paràmetres de cerca son els següents: 

 

Un exemple de resultat es: 
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Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó  

2.4.2.6.10. LLISTAT PER DATA DE NAIXEMENT 

Des d’aquesta pantalla es mostra el llistat de dones participats i no participants per data de 

naixement, fent la cerca a partir d’una data i per un centre concret o tots. 

Els paràmetres de cerca són els següents: 

 

Un exemple de resultat és: 

 

Al seleccionar una de les fileres de la taula s’accedeix a les dades de la dona. 

Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó . 

 

2.4.2.6.11. LLISTAT OBSERVACIONS TÈCNIC 

Des d’aquesta pantalla es mostra el llistat d’Observacions del Tècnic perquè les pugui 

revisar. 

Els paràmetres de cerca són els següents: 

 

Un exemple de resultat és: 
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Al seleccionar una de les fileres de la taula es mostrarà un missatge amb la dada del camp 

Observacions per acceptar la Revisió. 

Es poden actualitzar els resultats de la taula prement el botó . 

Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó . 

 

2.4.2.6.12. LLISTAT INCIDÈNCIES 

Des d’aquesta pantalla es mostra el llistat d’incidències. 

Els paràmetres de cerca són els següents: 

 

Un exemple de resultat és: 
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Al seleccionar una de les fileres de la taula s’accedeix a les dades de la dona. 

Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó . 

 

2.4.2.6.13. LLISTAT NO PARTICIPANTS 

Des d’aquesta pantalla es mostra el llistat de no participants. 

Els paràmetres de cerca són els següents: 

 

 

El filtre de dates és sobre la data de no participació.  

El filtre de Estat és el dels estats possibles de no participació.  

El checkbox de ‘Data prevista…’ serveix per indicar si la data prevista es calcularà a partir 

de la data de la última prova afegint-li el temps que tinguem configurat afegint-li un temps 

configurable o serà la data de la última prova. 

Un exemple del resultat és: 

 

Es poden seleccionar les fileres a les que es vulgui crear un apunt de no participació.  
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Amb el botó   podrem exportar el llistat de totes les línies del llistat si no hi ha cap 

línia seleccionada. Si hi ha línies marcades, només s’exportaran les que estiguin 

seleccionades. 

 

Un cop seleccionades, premem el botó  apareixerà un missatge demanant si 

volem excloure a les dones, i 

 veurem un checkbox  . Si el marquem exclourà les dones que hagin 

complert els 70 anys (edat de exclusió configurable) a la data prevista. 

 

Si premem el botó   es crearà un apunt per cada dona seleccionada. L’apunt, es 

crearà a partir dels valors que estiguin configurats a l’aplicació.  

Si cliquem el botó  sortim de la finestra mantenint la selecció. 

 

2.4.2.6.14. LLISTAT UPM 

Nou llistar per mostrar les dones que actualment estan en Unitat de patologia mamària 

(UPM) i que encara no se li ha programat cap mamografia de cribratge, també es poden 

mostrar les dones que estan en estat Contactes UPM 

Els paràmetres de cerca son el següents: 
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Es pot buscar per data mamografia o per data UPM, indicant la data inici i la data fi 

(aquestes dates son obligatòries), també es pot filtrar per població, ABS i centre. 

Per poder mostrar també les dones que estan en estat contactes UPM s'ha de marcar el 

check  

El resultat de la consulta es: 

 

Al clicar sobre una dona, es mostra la pantalla de la dona per poder fer qualsevol acció 

sobre ella. 

Es pot exportar les dones a un fitxer Excel amb el botó  
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2.4.3. TREBALL 

 

 

 

2.4.3.1. PROGRAMACIÓ MANUAL 
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Com a filtres és obligatori informar un interval de dates o un identificador de pacient, 

excepte en el cas de seleccionar com a Estat de l’exploració la primera opció Prioritzada + 

Pendent de programar: en aquest cas es pot executar la consulta sense informar cap dels dos 

filtres obligatoris, per tal de poder revisar que no queda cap exploració penjada pendent de 

programar. De tota manera, la consutla informant un interval de dates és més ràpida. 

 

En el combo Estat Exploració, els estats possibles per filtrar son:  

 

Les Afegides desconfirmades no surten perque aquestes no s'han de poder reprogramar. 
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Des d’aquesta pantalla es pot visualitzar l’estat de l’agenda informant un aparell a la 

Pestanya de programació i clicant el botó de la lupa al costat del filtre per Aparell. 

 

 

 

Reinicialitza Rang 

Buscar hores 

Acceptar programació 

Programació Forçada 

 Informació Addicional 

Al seleccionar un  registre de la llista d’exploracions s’activen els botons de Cerca d’hores i 

de Programació forçada  de la pestanya de programació. 

 

 

Si hi ha algun problema i no es troben hores per programar, es mostra un missatge d’error 

(veure sub-apartat Hores no disponibles). 

Si al programar es busquen hores  i es troben, es podrà seleccionar una hora per programar. 

Clicant al botó d’Acceptar programació es programarà la exploració i es mostrarà el següent 

missatge: 
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 Al acceptar es mostrarà el formulari de notificació: 

 

Després d’introduïr les dades de la notificació es mostra el missatge de notificació creada. 

 

Si pel contrari no hi ha hores per programar l’exploració es mostrarà el següent missatge 

d’avís: 

 

 

 

Des del panell de programació es permet arrosegar una cita programada, sense la 

necessitat de desprogramar i tornar a reprogramar la exploració. Aquesta opció només està 

disponible si l’usuari té permisos per realitzar aquesta acció. 

 

 

Hores no disponibles: 

En cas de que no hi hagi hores disponibles per programar la exploració, es mostra un 

missatge intentant explicar quin és el problema. Les raons per no trobar hores disponibles poden 

ser diverses: 

- El client de la petició no té cap contracte actiu: 
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En aquest cas s’haurà de crear un contracte actiu per aquest client (veure Manteniment 

de contractes) 

 

- Existeix contracte, però la exploració no està contemplada en aquest contracte: 

 

En aquest cas s’haurà d’afegir la exploració al contracte actiu del client (veure 

Manteniment de contractes, Especificacions de programació) 

 

- No existeix durada definida per la exploració i el tipus de pacient de la sol·licitud: 

 

En aquest cas s’haurà de definir la durada de la exploració i Tipus de pacient pels 

aparells a on es pugui fer aquesta exploració (Veure Manteniment durada exploració) 

 

- Dels aparells a on es pot programar la exploració, no hi ha cap Línia d’activitat definida, 

o les que hi han no estan marcades com a Programables: 
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En aquest cas caldrà verificar si els aparells a on es pot realitzar aquesta exploració tenen 

Línies d’activitat compatibles amb la exploració (veure Manteniment agendes y 

Configuració Agenda), i si aquestes estan marcades com a programables (veure 

Manteniment Línies activitat) 

 

- Les agendes compatibles amb la exploració no estan generades per l’interval 

seleccionat: 

 

En aquest cas s’haurà de generar l’agenda corresponent (veure Configuració Agenda) 

 

- La petició té assignada una restricció i no hi ha cap Línia d’activitat compatible amb 

aquesta restricció: 

 

En aquest cas s’haurà de definir una línia d’activitat que pugui fer servir aquesta 

exploració, amb aquesta restricció assignada (veure Manteniment Línies activitat) 
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- En el contracte del client la exploració està marcada com que requereix agendes 

pròpies del client (veure Manteniment de contractes, Especificacions de programació), i 

no hi ha cap línia d’activitat compatible amb la exploració que tingui assignat aquest 

client: 

 

- En el contracte del client la exploració està marcada com que requereix agendes 

específiques del centre (veure Manteniment de contractes, Especificacions de 

programació), i no hi ha cap línia d’activitat compatible amb la exploració que tingui 

assignat aquest centre: 

 

 

- La exploració està marcada com que requereix anestesia, i no hi ha cap línia d’activitat 

compatible amb la exploració marcada com Anestesia: 

 

En aquest cas s’haurà de definir una línia d’activitat que pugui fer servir aquesta 

exploració, marcant la opció d’Anestesia (veure Manteniment Línies activitat) 
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2.4.3.2. PROGRAMACIÓ ONE_CLICK 

Permet donar d’alta una sol·licitud programant-la alhora, seleccionant  prèviament un 

aparell. 

 

Un cop seleccionat un aparell es mostra el calendari amb els dies amb programació per 

aquest aparell, mostrant a la dreta l’agenda. 

Si polsem a sobre de l’agenda, sobre el dia i la franja en la que volem crear una 

programació ens redirecciona directament a la pantalla de l’alta de sol·licituds. 
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Des d’aquesta pantalla l’usuari pot buscar dades del pacient tal i com es fa en altres 

pantalles com la Sol·licitud d’Exploració Radiològica ( ver 2.3.1. SOL·LICITUD EXPLORACIÓ 

RADIOLÒGICA). 

També es podran consultar altres exploracions del pacient. 

 

 

L’usuari podrà fer una cerca de les sol·licituds d’un pacient, introduint l’Identificador del 

pacient i polsant el botó . 

 

Les dades d’aparell, Línia d’activitat i data de programació són només informatives. 

Per defecte es mostraran les hores lliures calculades on es podrà generar una cita. 
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Si l’usuari te permisos per programar forçadament, al clicar sobre una franja horària 

programada se li permet entrar a la programació, on seleccionant el check de Programació 

Forçada se li mostraran les franges lliures (hh:mm) i ocupades (hh:mm – PF). 

 

 

Si l’usuari selecciona una franja horària ocupada realitzarà una programació forçada, 

sobrecarregant l’agenda en cas necessari. 

S’afegeixen noves funcionalitats per poder reprogramar i desprogramar una cita 

programada. 

Al clicar sobre una cita programada, es mostraran les dades de pacient en una pestanya i 

en una altra els motius de desprogramació. També es podrà desprogramar informant el motiu 

de desprogramació. 

Si s’arrossega una cita programada sobre una franja horària lliure, informant el motiu de 

reprogramació, es reprogramarà la cita automàticament en la franja horària disponible que 

millor s’adapti. 
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2.4.3.3. GESTIÓ DE NOTIFICACIONS 

La gestió de notificacions gestiona el medi de contacte amb el pacient i si se li ha notificat 

o no l’exploració que té programada. 

 

 

 

Al prémer sobre la icona  d’Afegir notes s’obre la següent pantalla amb la que es 

donarà d’alta la notificació a realitzar, informant: 

 Professional 

 Mitjà de contacte (carta, correu electrònic, SMS, telèfon) 

 Motiu de la notificació (programació, desprogramació, desnotificació, 

reprogramació) 

 La persona de contacte (pacient, mare del pacient,  avi del pacient, etc.) 

 Nota amb un breu descripció. 
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2.4.3.4. LLISTAT TREBALL 

 

 

Aquesta pantalla es multicentre, es carregaran els aparells que tenen assignat el mateix 

centre que té assignat l’usuari que està utilitzant l’aplicació, tant si té un sol centre assignat o 

varis. 

Inicialment es mostraran únicament els aparells actius, però marcant el check 

 apareixeran també els passius. 

Seleccionem data i hora inici, data i hora fi i aparell, son camps obligatoris i fem la cerca. 

 

Es cercaran les sol·licituds amb estat Programada, Afegida, Confirmada, Desconfirmada, 

afegida confirmada, afegida desconfirmada. 

Per defecte es veuen les sol·licituds pendents de confirmar/desconfirmar, les confirmades 

amb radexp_pacs=0 i radexp_timg diferent de Analògic i No imatge. 

Les desconfirmades amb radexp_pacs=1 

Si marquem veure totes , es filtrarà per totes les exploracions del interval 

seleccionat i de l’aparell (confirmades, no confirmades….) 

 

 

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 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 de SISDINet 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 
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 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). 

 

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. 

 

Es mostra una nova columna  que indica amb la icona que el pacient té 

altres proves programades el mateix dia,  al donar a la icona  es mostra una nova finestra 

amb una grid que mostra les exploracions del pacient. 

 

 

 

 

Apareixerà un nou botó, , i si el premem apareixerà una nova finestra amb els noms 

de columna de la graella, els quals podrem canviar la selecció perquè apareguin o no. 
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Si cliquem al check, es guardarà la configuració i tornarem a la grid, si es clica a l'aspa 

tornarem a la grid sense guardar la configuració però mantenint la visualització tal com l'hem 

posat en el pop-up. 

Des d’aquesta pantalla es pot fer la confirmació en bloc si l’aparell ho permet mitjançant el 

botó ,  al seleccionar més d’una línia de la grid, s’obre una finestra emergent per 

introduir les dades necessàries per fer la confirmació en bloc.  
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La finestra emergent que s’obre es el següent: 

 

 

En aquesta finestra es demana el tècnic responsable, el radiòleg, si té o no informe i el 

camp observacions, l’únic camp que es obligatori informar es el tècnic responsable. 

 

Al fer doble-clic sobre un registre o bé seleccionant una filera i polsant el botó ens 

redirigeix a la pantalla de confirmació. 

 

 

La pantalla de confirmació mostra: 

 Dades del pacient. 
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 Dades de la sol·licitud, mostrarà un llistat amb totes les exploracions que te el 

pacient en aquell interval de temps i per un aparell concret. 

 Es mostrarà el motiu de la sol·licitud, la informació addicional i les observacions del 

tècnics. 

      Al polsar el botó de confirmar exploració s’obre la següent pantalla: 

   
 

Si es confirma la exploració, aquesta canviarà d’estat a estat confirmat. 

Si es cancel·la, no es fa res. 

Si la exploració a confirmar és inespecífica (si a la taula de catàleg l’hem marcat com a 

inespecífica) el sistema dóna avís de que per poder confirmar s’ha de canviar la exploració. 

Per poder confirmar una exploració s’ha d’informar el tècnic o l’infermer o els dos. 

 

   

Al polsar el botó  de desconfirmar exploració s’obre la següent finestra. 
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Al desconfirmar una exploració a més de canviar l’estat, hem de indicar el tècnic 

responsable o l’infermer o informar els dos, el motiu de la desconfirmació, el metge responsable 

i observacions. 

Al polsar el botó  d’afegir exploració s’obre la següent finestra 

 

 

  Per afegir una exploració indiquem:  
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- Aparell,  

- òrgan sistema,  

- tipus de prova,  

- tipus d’exploració,  

- exploració (si s’informa primer aquest camp, s’autocompleten els camps anteriors),  

- lateralitat (que s’activarà si la exploració seleccionada requereix que s’informi la 

lateralitat),  

- motiu de la nova exploració,  

- metge , que serà igual per defecte al seleccionat a la pàgina mare. 

- tècnic o infermer o els dos a la vegada, que seran iguals als seleccionats a la pàgina 

mare. 

- Sense informe (si es selecciona, l’exploració quedarà marcada com Sense Informe i no 

apareixerà com a pendent d’informar. 

- Embaràs: es marcarà en cas de que se sàpiga que la pacient està embarassada. El 

radiòleg veurà aquesta marca quan vagi a informar la exploració. 

Es pot configurar que les exploracions a afegir es restringeixin a les que pot demanar el 

client per contracte. 

Al polsar el botó  de modificar exploració  s’obre la següent pantalla. 

 

Es  mostren les dades de la exploració seleccionada a la pàgina mare per tal de poder fer alguna 
modificació. 
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Es podrà modificar, l’òrgan sistema, l’aparell, tipus prova metge, tipus imatge, si està 

impresa, si te o no informe i si la pacient està embarassada. 

Si la exploració seleccionada és inespecífica (si a la taula de catàleg l’hem marcat com a 

inespecífica) es permetrà canviar la exploració per tal de que es pugui confirmar. 

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 

ni l’infermer de l’exploració. 

Es obligatori informar el tècnic o l’infermer o els dos. 

 

 

        

Al polsar el botó  de consultar la petició es mostrarà la petició escanejada si es que 

en té. 

Al polsar el botó  s’obrirà, en el cas que existeixi, el protocol relacionat amb 

l’exploració seleccionada; en el cas que no existeixi un protocol relacionat es mostrarà un avís 

Al polsar el botó  de sortir, tornarem al llistar de treball. 

Al polsar el botó per afegir o modificar una observació del tècnic 

 

, s’obrirà la següent pantalla. 
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Si al llistat de treball seleccionem un aparell i fem clic a aquesta icona  de 

sol·licituds urgents ens redirecciona a la pantalla d’alta de sol·licitud passant per paràmetre 

l’aparell seleccionat. 
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La pantalla d’alta de sol·licituds es la mateixa pantalla que tenim al punt (2.3.1) però amb 

algun petit canvi: 

Tenim la prioritat per defecte urgent. 

Tenim informada la data programada. 

Només sortiran les exploracions que té associades  l’aparell seleccionat. 

Podem cercar pacients  i donar-los d’alta si no existeix. 

Alhora de guardar l’exploració es obligatori informar el tècnic. 
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2.4.3.5. RELACIONAR EXPLORACIONS I IMATGES 

 

 

A aquesta pantalla es pot accedir des de: 

 el menú, si l’usuari te permisos per accedir-hi, 

 o bé  des del Llistat de treball polsant sobre la icona de ‘Lligar’. Si s’accedeix des 

del llistat de treball, es mostrarà la icona de sortir  per tornar a la pantalla 

Llistat de Treball. 

 

Aquesta pantalla permet assignar un estudi del PACS a una exploració del SISDI. 

Criteris de selecció: 

 Data inici, Data fi, hora inici y hora fi, són obligatoris. 

 Aparell: es pot seleccionar per qualsevol dels valors carregats en la llista o dels valors 

carregats a la taula d’aparells polsant la lupa. 

 

Aquest camp permet la selecció de la llista de codis o la selecció a partir de la lupa, 

accedint a la cerca per codi o per descripció. 
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 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. 

 

 

 Check Número d’ història:  si aquest check 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. 

 

 Check Teleradiologia/Exploracions externes: si 

aquest check està marcat 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 
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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. 

 

 Check Veure Totes:  si està seleccionat mostra a la llista d’Estudis del 

PACS tots els estudis, estigui o no informat el camp tipus estudi. L’usuari veurà aquest 

check si te permisos per veure tots els tipus d’estudis.  

 

També veurà dues columnes més a la taula de resultat: Tipus Estudi i Modif. 

 

En aquesta última columna podrà polsar el botó   per accedir a modificar el 

tipus d’estudi de la filera seleccionada. 

 

 

 

 A nivell d’ estudis de PACS pendents de relacionar es poden seleccionar per un 

número d’ història (identificador del pacient PACS) 

 

 

 A nivell d’exploracions SISDI es poden seleccionar per Número d’història: amb el 

botó cercar del pacient situat just al costat de número d’història (botó de lupa) 

s’accedirà a la pantalla de cerca de pacients. Al informar aquest paràmetre es 

desmarca el check de número d’història. 
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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 estudis del PACS què no s’han associat a cap exploració 

del SISDI. Si està marcat el check 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 el check número d’història no està marcat 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. 

 

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 tenim configurat a nivell de SISDI un prefix per Accession Number, al costat de 

l’Accession Number SISDI apareixerà una etiqueta amb aquest prefix: 

 

Al generar el nou Accession Number que se li assignarà a l’estudi  se li posarà aquest 

prefix. 

Si l’usuari veu que l’associació entre estudis e 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. 

 

Relacionar exploracions amb el mateix estudi 

En cas de voler lligar una exploració prèviament lligada amb una/es altra/es l’usuari 

haurà  de seleccionar els registres de la llista d’ EXPLORACIONS DEL SISDI que vol lligar i 

polsar el botó per relacionar exploracions amb el mateix estudi.  

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 
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En cas que es detecti un estudi lligat a una exploració incorrecta els passos a seguir son 

els següents: 

o Informar el professional que realitza l’ acció. 

o Buscar de la llista d’exploracions del SISDI l’exploració. Aquesta cerca es pot 

filtrar pel Número d’història del pacient i l’aparell. 

o Polsar el botó Deslligar  

o 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. 

Aquesta pantalla permet exportar les dades de la llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE 

RELACIONAR cercats a un fitxer Excel polsant el botó . 

 

El botó  permet visualitzar la imatge de l’estudi seleccionat de la llista d’ ESTUDIS RAIM 

PENDENTS DE RELACIONAR. 
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2.5. GESTIÓ RESULTATS 

 

 

2.5.1. GESTIÓ D’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. 

 

Criteris de cerca (usuari amb accés a alta informes i/o assignació radiòlegs) 
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  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. 

 

 

Criteris de cerca (usuari administratiu amb consulta informes (no alta)) 

 

 

Els paràmetres de selecció amb els que es pot fer la cerca són els següents: 

 Metge responsable, seleccionant un dels metges que apareixen en la llista es 

podran cercar les exploracions assignades a un determinat Metge. L’assignació la 

pot fer el tècnic en el moment de confirmar l’exploració, o un usuari administrador 

encarregat d’assignar a cada radiòleg els informes que ha de fer. Si l’exploració ha 

estat informada, el metge responsable serà l’autor de l’Informe. En cas de no 

seleccionar cap metge o deixant el camp en ‘no selection‘ es buscaran totes les 

exploracions sense accedir per aquest filtre. La opció ‘none) cerca per les 

exploracions que encara no tenen assignat un metge responsable de fer el informe. 

 Data d’exploració, informant data des de l’inici i data fins s’acota la cerca de 

sol·licituds. Aquesta dada és obligatòria si no s’ha informat el número d’història 

clínica. 

 Identificador de pacient  o número d’història, permet cercar les sol·licituds fetes a un 

determinat pacient a partir del seu número d’història clínica. Amb el botó de tres 

punts  l’usuari pot accedir a la 
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funció de cerca de pacients en cas de no recordar l’identificador. Si no es vol filtrar 

per l’Identificador de pacient caldrà deixar el camp sense informar. Donat que des 

de SISDI client tenim la possibilitat de relacionar Números d’història de pacient amb 

Identificadors de pacient de Teleradiologia, a l’informar aquest filtre amb un 

Identificador de pacient que tingui un altre identificador associat, ens apareixeran 

les exploracions tant del identificador de pacient informat com les del Identificador 

de pacient relacionat amb l’anterior. 

 Seu, es pot seleccionar totes les seus deixant el camp com ‘no selection‘ o bé una 

seu determinada seleccionant una de les que apareixen en la llista. 

 Centre sol·licitant, es pot seleccionar tots els centres (marcant ‘no selection’) o un 

centre determinat seleccionant un dels centres que apareixen en la llista. 

 Tipus d’exploració, es pot seleccionar si l’exploració és preferent, urgent o ordinària, 

o bé tots els tipus d’exploració deixant el camp en ‘no selection‘. 

 Client, si no es vol filtrar per Client es deixarà marcat com ‘no selection‘, en cas de 

tornar a filtrar la cerca caldrà seleccionar un client de la llista. 

 Servei sol·licitant, si no es vol filtrar per Servei sol·licitant es deixarà marcat com ‘no 

selection‘, en cas de tornar a filtrar la cerca caldrà seleccionar un servei sol·licitant 

de la llista. 

 Estat de l’informe, seleccionant un dels estats possibles d’un informe es filtrarà per 

aquest camp la cerca (Pendent d’informar, Informat, Signat, Lliurat o sense informe). 

Si l’usuari no vol filtrar haurà d’informar el camp amb ‘no selection’. 

 Estudi lligat, filtra si l’estudi està lligat o no, és a dir si l’exploració te una imatge en 

cas de seleccionar un dels dos estats. Si no es vol cercar per aquest filtre l’usuari 

haurà d’informar el camp amb ‘no selection’. 

 Teleradiologia  , aquesta caixa d’opcions per defecte 

apareix marcada la opció de Tots. Si es marca Sí, es seleccionaran únicament 

aquelles exploracions de Teleradiologia, és a dir, aquelles que tenen un aparell 

marcat com a Extern. Si es marca No se seleccionaran todas las exploraciones que 

no son de teleradiologia. 

 Identificador de l’exploració, si s’informa no caldrà informar més camps. Es podrà 

buscar una exploració informant l’accession number o bé informant l’identificador 

de  l’exploració concatenat amb el mòdul 97. 

 Prioritat, es pot seleccionar la prioritat  

 Àmbit de procedència, es carreguen valors passius i actius de l’àmbit de 

procedència i permet el filtre per aquest camp. 

 Metge sol·licitant, permet selecció per metge sol·licitant. 

 Tipus de Centre sol·licitant, si no està informat no es permet informar el centre 

sol·licitant. Permet selecció per tipus de centre sol·licitant. 

 Tipus de Centre destí, si no està informat no es permet informar el centre destí. 

Permet la selecció per tipus de centre destí. 
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 Centre destí,  es podrà seleccionar pel centre destí. 

 Àrea, check que serà visible si existeix configuració en el client. Afegirà una columna 

en el resultat de la cerca. 

 Estat de revisió d’informe, permet el filtre per l’estat de les revisions d’informes, si 

aquests són susceptibles de ser revisables/valorables. 

 Exploració, permet el filtre per catàleg. 

 Tipus de sol·licitud, permet el filtre entre sol·licituds programades o urgents. 

 Veure Contrast, aquest check serà visible si l’usuari té la funció que permet la seva 

visualització. En aquest cas es mostrarà només a mode informatiu i el resultat de la 

cerca mostrarà un nou camp a la grid. 

 Patologia Urgent, aquest check serà visible si l’usuari té permís per veure aquest 

check. 

 Tipus informe permetrà la selecció de veure sols informes primers, o bé sols informes 

addicionals. 

 Veure No confirmats, aquest check serà visible si existeix la configuració per client. 

Permetrà mostrar en la cerca les exploracions que encara no estan confirmades, per 

tal que el radiòleg pugui anar fent l’informe. L’informe només es podrà salvar si la 

exploració ha estat confirmada. 

 

Polsant el botó Òrgan Sistema  s’estén un arbre amb els diferents Òrgan Sistema que es 

poden consultar on es podrà, prèviament a la cerca marcar tant l’òrgan sistema, com el tipus 

de prova que es vol consultar. 
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Un cop informats els camps per fer la cerca d’exploracions i informes l’usuari haurà de 

prémer el botó de la lupa  per obtenir en la pantalla les sol·licituds que responen a 

aquests filtres. 

En cas que hi hagi sol·licituds amb més d’una exploració, s’ompliran tantes línies com 

exploracions contingui la sol·licitud. 
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Apareixerà un nou botó, ,si punxem al apareixerà una nova finestra amb els noms de 

la columna de la grid, els quals podrem canviar la selecció perquè apareguin o no. 

 

 

 

Si cliquem al check, es guardarà la configuració i tornarem a la grid, si es clica a l'aspa 

tornarem a la grid sense guardar la configuració però mantenint la visualització tal com l'hem 

posat en el pop-up. 

 

Si no hi ha resultats es mostrarà a la part de sota de la pantalla el següent missatge: 

 

Si hi ha resultats a la cerca es mostrarà una llista d’exploracions com la següent: 
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La cerca de les exploracions es realitza sobre les exploracions que tinguin els estats 

següents: 

 06 Confirmada 

 09 Afegida confirmada 

 

 

 

Les dades que es visualitzen a la llista d’exploracions obtinguda són les següents: 

 Número d’Informe, si no té informat vol dir que l’exploració encara no té informe 

assignat 

 Tipus d’exploració, descripció 

 Lateralitat, en cas de tenir l’exploració 

 Estat de l’Informe 

 Identificador de Pacient, número d’història del pacient 

 Nom del pacient 

 Data d’exploració 

 Imatge, bola de diferents colors que indica l’estat de la imatge assignada a 

l’exploració 

o Blau, l’exploració està associada a un estudi del PACS 

o Negre, l’exploració té assignat un tipus d’imatge no digital (tipus d’imatge 

Analògica, o Sense imatge) 

o Gris, l’exploració té assignat el tipus d’imatge Digital però no té un estudi del 

PACS associat 
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 Prioritat 

 Procedència (centre sol·licitant) 

 Codi de Radiòleg, permet l’assignació de radiòleg des del llistat 

 Ingressat 

 Número de sol·licitud extern 

 Àrea de procedència 

 Contrast 

 Lector (per cribratge de mama) 

 Lectura (per cribratge de mama) 

 Versió: versió de l’informe. Apareixerà informat en cas de que l’informe s’hagi fet 

tenint la configuració de “Versionat d’informes”. 

 

 

Consulta informes (usuaris administratius, externs) 

 Des de la pantalla de Gestió d’exploracions i informes, si l’usuari NO té accés a l’alta 

d’informes, pot  accedir a veure i imprimir informes que estiguin en estat Signat o Lliurat.  

 Es pot accedir a visualitzar un informe en concret seleccionant directament el registre 

corresponent de la llista. Per poder visualitzar-lo l’informe ha d’estar en estat Signat o 

Lliurat. 

 El botó Alta Informes  també permet a l’usuari consultar un informe seleccionant 

prèviament de la llista. 

 Imprimir l’informe, polsant el botó . Si la exploració seleccionada té més d’un 

informe assignat, accedim a la llista d’informes d’aquests, i seleccionant un registre de la 

llista visualitzarem l’informe corresponent 

 El botó  permet obtenir un fitxer zip contenint els informes en format pdf dels 

registres que haguem seleccionat prèviament. El sistema no permet seleccionar informes 

que no estiguin en estat Signat o Lliurat 

 El botó  permet esborrar els filtres de la pantalla. 

 

 Si l’usuari té accés a veure les imatges des d’aquesta pantalla li apareixerà el botó del  

Visor RAIM Viewer . 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 146 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

 El botó  permet canviar una exploració de tele-radiologia de Urgent a 

programada y viceversa. 

 

 El botó permet marcar la exploracio com exploració sense informe 

 

 

 El botó  permet, seleccionant un registre d’un informe que tingui versions 

anteriors, consultar aquestes versions. Es visualitzarà la impressió de l’informe anterior 

amb una marca d’aigua indicant que l’informe és obsolet.  

 

 

 

Assignació de Radiòleg 

 Des de la pantalla de Gestió d’exploracions i informes podem assignar radiòleg tant des 

del quadre d’assignació de Radiòleg com des de la Grid en els informes amb estat 

pendents d’informar, en aquest últim cas seleccionant un registre. 

Per l’assignació de radiòlegs des del quadre d’Assignació de radiòleg l’usuari ha de tenir 

prèviament configurat el permís d’assignació de radiòleg. En cas de necessitar-ho, 

l’usuari podria demanar a l’administrador del sistema l’alta d’aquesta funcionalitat des 

del Manteniment de Permisos d’Usuari. 

En cas de tenir permisos, l’usuari selecciona un radiòleg i ha de marcar en el llistat els 

informes als que vol assignar aquest radiòleg.  

 

 

Un cop marcat cal prémer el botó  per fer que l’assignació sigui efectiva. 

Amb el botó  l’usuari té accés a l’agenda del radiòleg. 

La opció  permet deshabilitar el filtre de cerca per radiòleg 

assignat. 
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 L’usuari també pot assignar radiòleg directament a una exploració en concret 

seleccionant una exploració de la llista i clicant al botó de “Seleccionar radiòleg”  

. En clicar al botó apareix una llista des de la que pot seleccionar un radiòleg. El 

sistema valida que l’estat de la exploració sigui “Pendent d’informar” o “Sense informe”. 

 

Accés a l’alta d’informes 

El botó Alta Informes  permet a l’usuari crear un informe seleccionant una o més 

exploracions del mateix pacient. 

D’aquesta manera s’accedeix a la pantalla d’Informes, on es podrà tant fer l’alta d’un 

informe nou com modificar un informe existent. 

Si seleccionem exploracions sense informe de diferents pacients com es mostra en la 

següent imatge: 

 

 

 

 s’obtindrà el següent missatge d’error al final de la llista d’exploracions: 

 

Si les exploracions seleccionades són del mateix pacient i estan Pendents d’informar o 

marcades com a Sense informe es podrà accedir a crear un mateix informe de les dues o 

més exploracions marcades, com es pot veure en la següent imatge: 

 

 

Marcant el CheckBox de la última columna ‘X’ i seleccionant un dels informes l’usuari té 

accés a la pantalla d’informe amb més d’una exploració. 

 

A l’informe d’una sola exploració s’accedeix seleccionant una única filera de la llista 

d’exploracions. 
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2.5.1.1. ALTA D’INFORMES 

Aquesta funció permet enregistrar els informes de resultats de les exploracions realitzades en 

el sistema, tant el primer informe com els addicionals. Es poden enregistrar informes 

corresponents a una o més exploracions d’un mateix pacient. 

Al accedir a la pantalla d’Alta d’informes es visualitzen dades que no es podran modificar 

com: 

 Dades de pacient: número d’història, nom, edat, sexe del pacient. 

 Dades de les sol·licituds associades a l’informe: nom del centre sol·licitant. 

 Dades de les exploracions associades a l’informe: nom de l’exploració, lateralitat, dosi 

radiació i unitats, embaràs. Per configuració poden aparèixer també les següents 

columnes: el codi d’aparell, el codi del tècnic que ha realitzat la prova i/o l’òrgan-

sistema. 

 Arbre amb els informes anteriors i els seus informes addicionals respectius, i de les 

exploracions sense informe.  

o També apareixen els informes dels identificadors de pacient associats al de 

l’informe (al seleccionar un informe amb Id de pacient diferent al del informe 

actiu, ens apareixen en vermell les dades del pacient associat al informe que 

estem consultant).  

o Si tenim activada la connexió a HC3 i l’usuari té resultats de Diagnòstic per la 

imatge d’un centre diferent al propi publicats, 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  

o En el cas d’UDIVOR a través d’una crida especial per consultar resultats d’HC3 de 

diversos centres, també s’accedeix a consultar resultats publicats. Les icones que 

precedeixen a cada branca ens indiquen el tipus de resultat de que es tracta: 

= Informe Diagnòstic per la Imatge,  = Informes Anatomia Patològica,  

= Informes de Laboratori,  = Altres informes. 
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Si es tracta d’una exploració pendent d’informar, i el tècnic al realitzar la prova ha fet 

anotacions dirigides al radiòleg, o la sol·licitud té informació clínica del pacient registrada, o hi 

ha anotacions d’infermeria, a l’accedir a l’informe en lloc dels quadres de Motiu, Informe i 

Conclusió es mostra un quadre amb aquesta informació: 

 

El botó   serveix per que desaparegui aquest quadre i es mostrin els camps de 

l’informe. 
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Amb el botó  es pot tornar a visualitzar les observacions del tècnic, les anotacions 

d’infermeria i la informació clínica sempre que es vulgui. 

 

 

En aquesta pantalla hi ha alguns camps que es poden modificar o no en funció de l’estat 

del resultat: 

 Codis ACR, es poden informar fins a tres codis ACR 

 Motiu de l’informe, si el motiu de la petició està enregistrar en el sistema apareix a la 

caixa de Motiu 

 Text de l’informe 

 Conclusió de l’informe 

 Informe rellevant (aquest check apareix o no en funció de la configuració de la 

instal·lació. Pot aparèixer amb una etiqueta diferent: Patologia urgent, en funció de 

la configuració) 
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 Activitat extra: check visible o no per configuració. Permet marcar informes realitzats 

com a Activitat extra. 

 

 Cas  sessió: Si se marca l’informe como a cas de sessió, es podrà buscar des de la 

pantalla de consulta de sessions. Serveix per generar una llista de casos que es 

presentaran en una sessió.  

 Cas Presentat: Si se marca como a cas de sessió es pot marcar com a cas presentat. 

Aquesta informació es podrà modificar encara que l’informe ja estigui signat. Permet  

marcar els casos ja presentats en una sessió, d’aquesta manera es poden fer 

cerques per casos encara no presentats. 

 

 

D’altra banda, depenent del que s’hagi seleccionat a la pantalla anterior de Gestió 

d’exploracions i informes es podran realitzar unes accions o altres: 

 Una exploració amb estat Pendent d’informar: es pot enregistrar el primer informe de 

l’exploració corresponent, però no es poden crear informes addicionals. 

 Més d’una exploració: en aquest cas sempre es tracta d’exploracions pendents 

d’informar. Es pot enregistrar el primer informe corresponent a totes les exploracions 

seleccionades. No es poden crear informes addicionals. 

 Una exploració que ja té un informe associat: el sistema cerca possibles exploracions 

addicionals amb el mateix número d’informe i comprova l’estat de l’informe: 

o 02 Informada: es permet la modificació de les dades però no es poden crear 

informes addicionals 

o 03 Signada: les dades són únicament de lectura i es poden crear informes 

addicionals 

o 04 Lliurada: les dades són únicament de lectura i es poden crear informes 

addicionals 

Segons les configuracions d’usuari i del sistema es tindrà accés als botons de visualització 

d’estudis, Gestió d’agrupacions clíniques i al botó d’accés a HIS. 

 Accés a Raim Java 

 Accés a RaimViewer 

 Accés al visor Alma 
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 Accés a visor Local 

 Accés a HIS 

 Gestió d’Agrupacions clíniques 

 Copiar l’informe previ que estem visualitzant en el informe que estem editant. 

Aquest botó es visualitza quan estem situats sobre un informe previ. El que fa és copiar el 

text i la conclusió de l’informe. El motiu únicament es copia si estem copiant un informe 

sobre un addicional d’aquest informe. 

 Copiar una imatge de RAIM Viewer que s’ha guardat en el porta-papers 

 

 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 temporal. Al polsar el botó, es 

mostra una finestra amb l’aderça i permet copiar-la al porta papers amb el botó 

. 

 

 

 

 

Des d’aquesta pantalla es podrà enviar correu electrònic al metge sol·licitant des del botó 

amb la següent icona: 

 Enviar correu 
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S’accedirà a la següent pantalla, on es permet al radiòleg que realitza l’informe enviar un 

correu al metge sol·licitant per indicar una troballa d’algun problema al realitzar 

l’exploració. 

Clicant aquest botó es mostrarà la pantalla d’enviament de correu. 

 

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 de correu electrònic 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 

- Missatge: Mostrarà dades prèviament configurades 

- Clau d’accés SISDI: es verifica abans d’enviar el correu la clau de l’usuari connectat. 

Motiu, informe i conclusió: 
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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. 

 

Altres camps amb funcionalitats especials: 

 Macros, al prémer el botó   es permet la cerca de macros per codi o nom: 

 

 Imprimir, al prémer el botó imprimir  s’obre una pantalla per facilitar imprimir 

l’informe. 

 Eines d’edició: 

 

 Consulta versions anteriors de l’informe: 

 

En l’arbre d’informes previs, els informes versionats tenen una icona específica que 

els distingeix dels no versionats:  

 

 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. 

 

 

 

Funcions addicionals a l’enregistrament d’un informe: 
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 Alta informe, prement el botó  l’estat de l’exploració o exploracions i de 

l’informe s’actualitzen de la següent manera: 

o Primer informe: estat de l’exploració o exploracions i de l’informe 02 Informat 

o Informe addicional: estat de l0informe 02 Informat 

 Sortir, prémer el botó  fa que es torni a la pantalla de Gestió d’informes. Si hi 

havia modificacions pendents de salvar, apareix el següent quadre: 

 

El botó verd fa que sortim de la pantalla sense salvar. El botó vermell fa que restem a 

la pantalla d’Informes, sense salvar encara els canvis. 

 EAmb las fletxes  i , es pot navegar per la llista d’informes que s’han 

filtrat a la pantalla de gestió d’exploracions i informes sense necessitat de tornar 

cada cop que finalitzem l’informe que estem editant. 

 

 Esborrar l’informe , es demana la confirmació per esborrar l’informe. Si es 

confirma l’eliminació s’assigna automàticament l’estat 01 Pendent d’informar a 

l’exploració o exploracions en cas de que es tracti de l’informe principal. Només es 

pot eliminar un informe que no ha estat Signat. 
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 Signar l’informe , aquesta funció permet signar digitalment els informes de les 

exploracions donant-los com a definitius. 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.  

L’estat de l’informe passa a 03 Signat, enregistrant la data i hora en què es signa. 

Només es poden signar informes que estiguin en estat 02 Informat.  

Si l’informe signat és un informe primer es canviarà l’estat de resultat de les 

exploracions corresponents a 03 Signat. 

 

Abans de signar es demana guardar els canvis realitzats. 

 

 Informe addicional/Nova versió informe : en funció de la configuració del 

sistema, l’usuari, a partir d’un informe signat, pot accedir: 

o  a fer un informe Addicional que complementi/corregeixi el anterior. En 

aquest cas els dos informes seran sempre visibles com a informes del pacient 

o A fer una nova versió del informe que substitueixi a l’informe anterior. En 

aquest cas, com a informe del pacient sols es veurà la última versió d’aquest, 

i es podrà consultar les versions anteriors a través d’un botó específic. 

 Protocol : s’obrirà, en el cas que existeixi, el protocol relacionat amb 

l’exploració seleccionada; en el cas que no existeixi un protocol relacionat es 

mostrarà un avís. 

 Cancel·lar , demana l’acceptació de cancel·lar les modificacions i 

s’esborraran les modificacions realitzades en l’informe en cas d’Acceptar el missatge 

següent. 
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 Marcar estat de l’exploració sense informe fa que l’estat de l’informe quedi a 

05 Sense Informe. 

 Amb aquest botó  podem accedir als informes del pacient a HC3. 

 

Depenent de la configuració WFindExploracionsCH.aspx 

 

Des de la pantalla d’alta d’informes, si es un informe de mamografia de cribratge es pot 

realitzar l’informe estructurat mitjançant el botó , i la pantalla que mostra es la següent: 

 

 

Des d’aquesta pantalla es realitza l’informe estructurat de la mamografia de cribratge es 

guarda. 
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2.5.1.1.1. VALORACIÓ INFORMES RESIDENTS 

En el cas d'instal·lacions a on tinguem configurat el sistema per fer Valoració d’informes de 

residents, a la pantalla d’informes, quan l’informe l’està elaborant un Resident, i si l’informe té les 

característiques configurades per ser valorat, al sortir de l’informe es demanarà si es vol marcar 

l’informe Per Valorar o Per no Valorar: 

 

Si es prem el botó  el sistema es manté a la pantalla de l’informe i apareixen dos 

caselles per marcar si s’ha de Valorar o no: 

 

Si es selecciona la casella Per valorar, es marca l’informe com a Pendent de revisar, i el 

sistema guarda una còpia del text de l’informe considerada la versió realitzada pel Resident. 

Si es prem el botó  es sortirà de l’informe sense haver de marcar cap de les opcions. 

Si s’intenta signar aquest informe, el sistema avisa de que no es pot signar l’informe per que 

abans s’ha de marcar l’informe Per Valorar o Per no valorar: 

 

 

 

2.5.1.2. NOTIFICACIÓ DE PROVA DE TELE-RADIOLOGIA 

El sistema permet configurar un grup d’usuaris per tal que rebin un correu electrònic cada 

cop que arribi una nova petició de tele-radiologia y aquesta es relacioni amb el seu estudi. El 

correu s’enviarà a tots els usuaris que tinguin habilitada aquesta funcionalitat i que el seu codi 

professional, pertanyi al òrgan-sistema al que pertany la prova que arriba. Els correus electrònics 

es configuren al manteniment d’usuaris a les columnes correu electrònic i correu electrònic 

alternatiu. El correu s’envia en l’idioma que tingui configurat l’usuari. Si no hi ha text definit per 

l’idioma, s’envia en l’idioma per defecte de l’aplicació. 
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2.5.2. MONITORITZACIÓ D’INFORMES 

La monitorització d'informes permet obtenir un resum de les tasques realitzades per un 

professional.  

 

 

Per realitzar la cerca es pot filtrar pels següents camps: 

 Metge Responsable 

 

 Data de Sol·licitud  Des de-Fins. Es fa servir com a filtre la data d’entrada de la 

sol·licitud en el sistema. 

 

 Identificador de pacient 

 

 Centre Sol·licitant 

 

 Prioritat de la prova 
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 Si es una sol·licitud de Teleradiologia, marcant el check   

 Per Òrgan-Sistema 

 

 

El resultat de les consultes ofereix un total de nombre d'informes i temps emprat pel 

professional per a cada tipus de prova i segons prioritat. 
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2.5.3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA D’INFORMES 

 

Permet consultar les exploracions guardades en el sistema i imprimir els informes. L’estructura 

de la pàgina és similar al apartat de Gestió d’Informes. Els criteris de selecció i les funcions del 

botons segueixen el mateix funcionament que a l’apartat abans esmentat, en el cas d’usuaris 

administratius (no radiòlegs amb accés a alta d’informes). 

 

Aquets 3 botons són els que ens donen la nova funcionalitat descrita a continuació. 
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2.5.3.1. DADES LLIURAMENT 

Marcant un o més registres de la taula i en funció dels seus estats accedirem a l’apartat a 

on podrem omplir les dades de lliurament. 

 

Accedint al botó de Salvar, apareix el següent missatge: 

 

Amb el botó d’Acceptar passem directament a la pantalla de Lliurament d’informes. 
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2.5.3.2. LLIURAMENT INFORMES 

Omplim les dades de lliurament de remeses en el següent Pop-Up. 

 

Quan cliquem a Salvar ens demana si volem imprimir els informes seleccionats i 

seguidament es demana si volem imprimir les remeses i/o les etiquetes. En cas afirmatiu 

navegarem a la pantalla de consulta de remeses i es ,mostraran les dades de la remesa actual, 

podent des d’aquesta funció imprimir el que es necessiti. 
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2.5.3.3. CONSULTA DE REMESES 

Permet consultar remeses generades des del punt de Lliurament d’informes. 

 

 

Com a criteris de selecció s’han d’informar obligatòriament o un interval de dates, o el 

Número de remesa. 

Altres criteris de selecció: 

- Per pacient 

- Per centre destí (cal informar primer el tipus de centre destí, i un cop seleccionat 

podrem informar el centre destí). 

Al realitzar la consulta clicant al botó de Cerca ( ) apareix una primera llista a on es 

mostren les remeses que compleixen els criteris de selecció 
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Seleccionant un registre i fent clic sobre ell apareix una segona llista amb els informes de la 

remesa seleccionada: 
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Des d’aquesta funció es pot, clicant al botó corresponent i havent seleccionat prèviament 

una remesa de la primera llista: 

- Imprimir la remesa:  

- Imprimir la etiqueta de la remesa:  

- Imprimir els informes de la remesa:   

 

2.5.4. SEGUIMENT DE SMS D’INFORME 

 

Aquesta pantalla permet consultar l’estat de l’enviament de SMS dels informes per data de 

signatura i identificador de pacient. 
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Un cop feta la cerca es podrà tornar a enviar l’SMS al pacient prement el botó . 

Aquest procés avisa a l’usuari que pot trigar uns minuts, perquè el temps estipulat es 

configura per sistema. 

 

En cas que l’SMS hagi estat enviat però no hagi estat rebuda la justificació de l’enviament 

com a correcta, l’usuari podrà tornar a demanar el justificant de recepció de l’SMS prement 

el botó . 
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2.5.5. CONSULTA D’EXPLORACIONS 

 

Aquesta pantalla permet consultar l’estat de les proves que han sol·licitat els clients. 

Des d’aquesta pantalla es permet fer la cerca mitjançant diferents criteris.  

Uns criteris principals que són, data de sol·licitud, data d’exploració, identificador de 

pacient, identificador de pacient extern, tipus de centre, centre sol·licitant, metge 

sol·licitant, identificador de petició externa, òrgan sistema, centre gestió i aparell.  

I mitjançant altres criteris que apareixen en un altre panel desplegable que son tipus 

sol·licitud, àmbit de procedència i exploració. 

També hi ha un check per mostrar en els desplegables només els registres actius o mostrar 

els actius i passius. 

El resultat de la cerca mostra la següent taula: 

 

 

 

Des d’aquesta pantalla l’usuari pot tenir accés, si té les configuracions adequades, a les 

següents funcions: 
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 Imprimir l’informe, polsant el botó . Si la exploració seleccionada té més d’un 

informe assignat, accedim a la llista d’informes d’aquests, i seleccionant un registre 

de la llista visualitzarem l’informe corresponent 

 Visualitzar la imatge de l’exploració, polsant el botó  

 Veure la petició escanejada, polsant el botó  

 Netejar la pantalla polsant el botó  

 I configurar la sortida de la taula, polsant el botó  i escollint els camps que vol 

mostrar. 
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2.5.6. CONSULTA HC3 per CIP 

Informant un número de CIP, tan si el pacient existeix en el nostre sistema com si no, 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 el check  es mostren sols resultats de Diagnòstic per la Imatge 

 

Es retorna una llista de resultats que poden correspondre a Informes o a Imatges. 

Els 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 
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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 Raim Viewer. 
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2.5.7. CONSULTA CASOS SESSIÓ 

 

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. Es la mateixa pantalla que la de Gestió 

d’exploracions i informes, però al fer les cerques sols es mostren els casos marcats com a Cas 

sessió. 

 

A la part superior de la pantalla apareix una etiqueta a on ens indica que estem a Consulta de 

sessions: 

 

Seleccionant un registre podem accedir a la pantalla d’Elaboració d’informes, des de la que 

podrem marcar l’informe com a Presentat. 

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: 
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2.5.8. ACCÉS A INFORMES D’UNA EXPLORACIÓ 

Des de diverses pantalles de l’aplicació es pot accedir a visualitzar un informe en format 

impressió, o si estem seleccionant una exploració amb més d’un informe, a la llista d’informes 

d’aquesta exploració. 

Es pot donar aquest cas quan s’ha fet un informe addicional d’un informe primer d’una 

exploració: 

 

, o en el cas de Cribratge de mama, a on es poden fer diverses lectures d’una mateixa 

mamografia, i un informe de Fi de Ronda. 

 

 

 

2.5.9. 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 
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 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 

 

S’ha d’informar obligatòriament el Motiu de desconfirmació de l’informe i la clau 

d’accés a SISDI del professional signant. 
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2.5.10. QUADRE DE COMANDAMENT 

En aquest punt de menú es poden obtenir dos gràfics sobre les activitats realitzades. 

El primer és un gràfic estil PIE (pastís) agrupat segons el Tipus d’activitat: 

- Tipus de prova. 

- Òrgan Sistema. 

- Client. 

- Centre Sol·licitant. 

-  Radiòleg (com a primer signant d’informes primers i informes addicionals). 

El segon és un gràfic de dues línies comparatiu entre els estat de les exploracions (entrants 

vs sortints) amb les següents opcions: 

- Estat Exploracions Entrants: 

o Exploracions registrades (Data d’entrada de la petició en el sistema). 

o Exploracions realitzades (exploracions en estat Confirmades o Afegides 

Confirmades). 

- Estat Exploracions Sortints: 

o Exploracions realitzades (exploracions en estat Confirmades o Afegides 

Confirmades). 

o Exploracions Signades (inclou les Lliurades, i sols es tenen en compte els informes 

primers, no els addicionals o versions posteriors de l’informe). 

Les dues gràfiques comparteixen una sèrie de filtres per focalitzar més la cerca en cas de 

esser necessari, els filtres son els següents: Rang de dates, òrgan sistema, tipus de prova, client i 

centre sol·licitant; sent obligatori només el rang de dates.  

El filtre per dates s’aplica de la següent manera: 

- gràfic estil PIE: sempre es farà a partir de la data de realització de la exploració (quan 

agrupem per radiòleg signant, comptarem els informes fets per cada radiòleg associats a les 

exploracions realitzades dins l’ interval de dates seleccionat, encara que els informes s’hagin 

realitzat posteriorment). 

- gràfic Activitat entrant vs Sortint 

 - Activitat entrant:  

o Exploracions registrades: es filtrarà a partir de la data de registre de la petició 

en el SISD, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X. 

o Exploracions realitzades: es filtrarà a partir de la data de realització de la 

prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X. 

  - Activitat sortint:  

o Exploracions realitzades: es filtrarà a partir de la data de realització de la 

prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X. 
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o Exploracions signades: es filtrarà a partir de la data de signatura de l’informe, 

i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.  

 

Per defecte apareixerà com a marcada la opció d’utilitzar una connexió alternativa a 

preproducció evitant així sobrecàrregues amb consultes grans a la base de dades de 

producció. Si la opció no està marcada existeix un rang màxim de dates configurat en el 

sistema. 

Si està marcada l’opció de fer servir la connexió alternativa a preproducció però no existeix 

la configuració, dona un avís de si es vol realitzar la consulta a producció.  

  

Si se indica que sí, se mostrará el resultado de la consulta. 
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2.5.11. QUADRE DE COMANDAMENT TÈCNICS 

En aquest punt de menú es poden obtenir dos gràfics sobre les activitats realitzades. 

El primer és un gràfic estil PIE (pastís) agrupat segons el Tipus d’activitat: 

- Tipus de prova. 

- Òrgan Sistema. 

- Client. 

- Centre Sol·licitant. 

-  Tècnic que realitza la prova, 

- Aparell 

El segon és un gràfic de dues línies comparatiu entre els estat de les exploracions (entrants 

vs sortints) amb les següents opcions: 

- Estat Exploracions Entrants: 

o Exploracions registrades (Data d’entrada de la petició en el sistema). 

- Estat Exploracions Sortints: 

o Exploracions realitzades (exploracions en estat Confirmades o Afegides 

Confirmades). 

o Exploracions NO realitzades (exploracions en estat Desconfirmades o Afegides i 

desconfirmades). 

Les dues gràfiques comparteixen una sèrie de filtres per focalitzar més la cerca en cas de 

esser necessari, els filtres son els següents: Rang de dates, òrgan sistema, tipus de prova, client i 

centre sol·licitant, aparell; sent obligatori només el rang de dates.  

El filtre per dates s’aplica de la següent manera: 

- gràfic estil PIE: sempre es farà a partir de la data de realització de la exploració  

- gràfic Activitat entrant vs Sortint 

 - Activitat entrant:  

o Exploracions registrades: es filtrarà a partir de la data de registre de la petició 

en el SISD, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X. 

 - Activitat sortint:  

o Exploracions realitzades: es filtrarà a partir de la data de realització de la 

prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X. 

o Exploracions signades: es filtrarà a partir de la data de programació de la 

prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.  

 

Per defecte apareixerà com a marcada la opció d’utilitzar una connexió alternativa a 

preproducció evitant així sobrecàrregues amb consultes grans a la base de dades de 

producció. Si la opció no està marcada existeix un rang màxim de dates configurat en el 

sistema. 
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Si està marcada l’opció de fer servir la connexió alternativa a preproducció però no existeix 

la configuració, dona un avís de si es vol realitzar la consulta a producció.  

  

Si se indica que sí, se mostrará el resultado de la consulta. 
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2.6. SISTEMA 

 

 

 

2.6.1. GESTIÓ SISTEMA 
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2.6.1.1. GESTIÓ D’USUARIS 

Pantalla de manteniment d’usuaris 

 

Indicant el nom de l’usuari i mitjançant el botó  es mostra les dades de l’usuari i des 

de la pantalla que s’obre es permet cambiar les dades necessàries, o desbloquejar l’usuari si 

està bloquejat. També permet Resetejar la clau de l’usuari si aquest l’ha oblidat, enviant un 

correu electrònic indicant la nova clau si l’usuari té informada una adreça de correu electrònic. 

Des d’aquest punt es pot informar/modificar l’adreça de correu electrònic associat a l’usuari. 

Aquesta adreça serà la que s’utilitzarà en cas de que es sol·liciti un reseteig de la clau. 

 

 

2.6.1.2. MANTENIMIENT D’USUARIS 

Pantalla de manteniment d’usuaris, es poden crear nous usuaris, modificar i eliminar usuaris 

existents, des d’aquesta pantalla també es pot accedir a la pantalla de manteniment de 

professionals i a la d’assignació de grups de funcions a usuaris. 
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A la pantalla apareixen els usuaris existents, podent filtrar per acotar la cerca per tipus de 

professional, subgrup tipus de professional, grup d’usuaris, grup secundari i poder veure només 

els usuaris que estan en actiu o tots. 

 

 

 

Les diferents accions a realizar sobre els usuaris es realitzen mitjançant els botons: 

 

Es poden modificar les dades d’un usuari fent doble click sobre el registre corresponent de 

la llista. En aquest cas s’accedeix a la mateixa pantalla d’alta d’usuari, mostrant les dades del 

pacient seleccionat. 

A continuació es detalla cada un dels botons: 

 El botó serveix per fer la cerca d’usuaris quan s’ha informat algun filtre dels 

indicats anteriorment. 
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 El botó  serveix per crear un nou usuari, s’accedeix a una pantalla per poder 

introduir les dades necessàries per a la creació. La mateixa pantalla s’utilitza per 

modificar les dades d’un usuari existent. 

 

Les dades que són obligatòries per crear un nou usuari o modificar un d’existent són: 

codi de l’usuari, nom, primer cognom, grup d’usuari i data de caducitat. 

Amb el botó  es guarda el nou usuari o es modifica l’usuari que s’està editant. 

Amb el botó  sortim de la pantalla d’edició i es torna a la llista d’usuaris. 

 

Es pot realitzar una cerca en el desplegable de grup d’usuaris, del de professional i 

del metge sol·licitant mitjançant el botó  que apareix al costat de cada dada, i 

s’accedeix a una pantalla per poder fer la cerca tant per codi com per descripció. 

 

 

 

Un cop realitzada la cerca es selecciona una línia i amb el botó  s’afegeix al 

desplegable o la caixa de texte corresponent. 

El botó  permet tornar a la pantalla d’edició de l’usuari cancel·lant la cerca. 
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 El botó  permet esborrar els filtres aplicats per poder fer una altra cerca.  

 El botó  permet eliminar un usuari, per fer això cal tenir seleccionat un usuari 

de la taula o estar dins de la pantalla d’edició de l’usuari. 

 El botó  permet accedir a la pantalla de manteniment de professionals que 

s’explica en el punt 2.6.1.4 

 El botó  permet accedir a la pantalla d’assignació de grups de funcions a 

usuaris que s’explica en el punt 2.6.1.6 

 

2.6.1.3. MANTENIMIENT DE PROFESSIONALS 

Pantalla de mantenimient de professionals, es poden crear nous professionals i modificar 

professionals existents. 

 

Si s’accedeix al manteniment de professionals des de la pantalla de mantenimient 

d’usuario, amb el botó  tornarem al manteniment d’usuaris. 
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A la pantalla apareixen els professsionals existents, es pot mostrar tots els professionals o 

només els actius i es poden crear nous professionals mitjançant el botó , i s’accedeix a la 

pantalla d’edició del professional. 

 

Les dades que son obligatòries per crear un nou professional són: codi del professional, nom, 

primer cognom i tipus de professional. 

Amb el botó , de la part de d’alt, es guarda el nou professional o es modifica el 

professional que s’està editant. 

Amb el botó  permet sortir de la pantalla d’edició i es torna a la llista de professionals. 

Es pot realitzar una cerca de tipus de professional i província mitjançant el botó  que 

apareix al costat dels dos desplegables, i s’accedeix a una pantalla per poder fer la cerca tant 

per codi com per descripció. 

 

Un cop realitzada la cerca es selecciona una línia i amb el botó  s’afegeix al 

desplegable corresponent. 
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El botó  permet tornar a la pantalla d’edició del professional cancel·lant la cerca. 

 

Des de l’edició del professional es pot assignar els òrgans sistemes al professional. 

 

S’ha de seleccionar un òrgan sistema o un tipus de prova per poder fer l’assignació al 

professional amb el botó  . 

Per poder eliminar una assignació d’òrgan sistema, s’ha de seleccionar l’òrgan sistema de 

la taula i amb el botó  es realitza l’eliminació. 

 

2.6.1.4. MANTENIMIENT GRUPS DE FUNCIONS 

Pantalla de manteniment de grups de funcions, es poden crear nous grups de funcions o 

modificar els existents. 
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A la pantalla apareixen els grups de funcions existents, es pot mostrar tots els grups o només 

els actius i es poden crear nous grups de funcions mitjançant el botó , amb el que 

s’accedeix a la pantalla d’edició del grup. 

 

Per crear un nou grup, cal informar el codi, la descripció i el nivell de grup. Aquest últim pot 

contenir els valor 0 si és un grup principal o 1 si és un grup secundari.  

 

Amb el botó  s’elimina el grup de funció seleccionat o el que estem editant.  

Amb el botó  s’accedeix a la pantalla d’assignació de grup de funcions a usuaris, 

que s’explica a l’apartat 2.6.1.6. 

2.6.1.1. MANTENIMENT FUNCIONS DE GRUPS 

Pantalla pel manteniment d’usuaris i assignació de funcions, a nivell d’usuari o a nivell 

d’aplicació.
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La llista que apareix en el camp Perfil d’usuari mostra els grups de funcions definides, 

apareixent primer els grups principals (els que corresponen al rol que té l’usuari)i després els 

secundaris (grups de funcions addicionals que poden assignar-se a usuaris). 

El camp usuari permet filtrar la llista de perfils d’usuari només pels grups que l’usuari té 

assignats (segons el comentat al paràgraf anterior, apareixerà primer el grup principal assignat 

a l’usuari). ENCARA QUE S’INFORMI UN USUARI, LES MODIFICACIONS REALITZADES S’APLICARAN A 

TOTS ELS USUARIS ASSIGNATS AL GRUP SELECCIONAT. El camp usuari serveix sols per trobar 

fàcilment el grup al que pertany l’usuari. 

El camp aplicació permet filtrar les funcions per l’aplicació a la què pertany. 

El camp perfil d’Usuari permet escollir un dels grups als que pertany l’usuari i assignar en 

aquest grup les funciones o treure’n. 

La pantalla mostra les funcions de sistema que el grup d’usuari/perfil d’usuari seleccionat te 

assignades a la dreta, mentre que a l’esquerra mostra les funcions de sistema que el grup 

d’usuari seleccionat no te assignades (no apareixen les funcions que no estan actives en el 

sistema). 

 

2.6.1.2. ASSIGNACIÓ DE GRUPS DE FUNCIONS A USUARIS 

Pantalla des d’on s’assignen grups de funcions a usuaris. 
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A aquesta pantalla es pot accedir des del punt de menú, des de la pantalla de 

manteniment d’usuaris i des del manteniment de grups de funcions. Quan no s’accedeix des 

del punt de menú, amb el botó  tornarem a la pantalla des de la qual ha estat cridada. 

 

Si s’accedeix des del manteniment d’usuaris, el desplegable d’usuari s’informa amb l’usuari 

seleccionat a la pantalla i no es pot canviar, s’assignaran els grups de funcions a aquest usuari. 

 

Si s’accedeix des del manteniment de grups de funcions o des del punt de menú, es pot 

seleccionar un usuari en el desplegable per poder assignar els grups de funcions. 

Amb el botó  es pot realitzar la cerca d’un usuari tant per codi com per descripció. 

 

Al seleccionar un registre de la taula amb el botó  es carrega en el desplegable 

l’usuari seleccionat. 

Per assignar un grup de funció a l’usuari s’ha de seleccionar un grup de funció de la taula 

de tots els grups i amb el botó  queda assignat el grup a l’usuari. 

Per deixar de tenir assignat un grup de funció s’ha de seleccionar un registre de la taula de 

grups assignats  a l’usuari i amb el botó  deixa de tenir el grup assignat. 
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2.6.1.3. ÚLTIMES NOVETATS 

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

 

 

S'ha d'escriure el contingut i donar-li al botó  

Aquesta informació es veurà des de el menú Ajuda --> Millores  

2.6.1.4. CONFIGURACIÓ SISD WEB 

A aquest punt de menú tindran accés els administradors de l’aplicació. 

El botó  permet veure i editar la configuració del WebConfig. En 

cas de voler guardar els canvis harurem de prémer el botó . 
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El botó d’Usuaris Online mostra els usuaris actualment 

connectats a l’aplicació. 
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2.6.1.5. CONFIGURACIÓ SISD GC 

Pantalla on es podran configurar alguns paràmetres del programa de cribratge. 

 

 

2.6.1.6. CONFIGURACIÓ INTEGRACIÓ 

2.6.1.6.1. TAULES CONVERSIÓ 

Aquest manteniment permet la integració del centre SISD amb diferents centres externs. 
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Per poder fer la cerca cal informar els filtres obligatoris: Codi d’aplicació i Tipus Valor. 

El Tipus Valor el podrem cercar per codi o fent una cerca polsant el botó . 

Aquest mateix tipus de cerca es permet fer també amb el camp CodiSISI, que es carregarà 

amb els valors corresponents al Tipus Valor seleccionat. 

Un cop informats els codis i polsant la lupa de Cerca  es mostrarà el resultat de la 

cerca en una taula seguit d’ un panell amb les dades del registre seleccionat, que es podrà 

modificar o eliminar. 

Per efectuar una modificació cal seleccionar un registre de la taula, modificar les dades 

pertinents i polsar el botó acceptar . 

Es mostrarà per pantalla un missatge per confirmar l’acció, que es portarà a terme un cop 

polsat el botó d’acceptar. 

El botó Cancel·lar  anul·la l’acció d’alta o modificació si encara no s’han efectuat 

els canvis. 
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Polsant el botó  es permet l’alta del nou codi de conversió per l’aplicació i el Tipus 

Valor seleccionats com a criteris de Cerca. 

Les dades s’han d’introduir en el panell de DADES DE CONVERSIÓ DE REGISTRES. 

El panell mostra una etiqueta a l’usuari amb el literal ‘Alta’ per informar que s’està efectuant 

un alta.  

 

Un cop informades les dades caldrà polsar el botó d’Acceptar   per efectuar l’alta. 

Es mostrarà doncs un missatge per confirmar l’alta, i en cas d’acceptar es donarà d’alta el 

registre. 

 

 

El botó  permet l’eliminació del registre seleccionat de la taula de TRADUCCIÓ DE 

CODIS A INTEGRACIÓ  PER APLICACIÓ (CODI SISD – CODI HIS). 

Es mostrarà un missatge per confirmar l’eliminació del registre i en cas d’acceptar es donarà 

de baixa el registre. 
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2.6.2. MANTENIMENT TAULES 

 

2.6.2.1. MANTENIMENTS GENERALS 

Pantalla des de la que es realitza el manteniment de diverses taules: 

- Règims econòmics 

- Tipus de centre 
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A l’accedir a la pantalla apareixen els registre corresponents a cada taula. 

Es pot cercar un registre en concret informant el camp de Cerca:  

El botó  permet donar d’alta registres nous: 

 

Seleccionant un registre es mostren les dades d’aquest i es pot modificar: 
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El botó  permet eliminar el registre seleccionat. 
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2.6.2.2. CENTRES 

 

2.6.2.2.1. MANTENIMENT CENTRES 

 

Pantalla utilitzada pel manteniment de centres 

 

 

Selecció d’un centre: clicant sobre un dels registres es mostren les dades d’aquest. 
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El manteniment permet afegir o eliminar centres, i al editar-los modificar dades.  

2.6.2.2.2. ASSIGNACIÓ CENTRES A METGE 

 

Pantalla utilitzada per assignar centres a metges prèviament donats d’alta. 

 

 

L’usuari pot cercar el metge al què vol assignar centres seleccionant per cognom i 

nom o bé buscar-lo per codi o descripció prement la el botó de la lupa i cercant com indica la 

següent pantalla: 
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Un cop seleccionat el metge, obtindrà la llista de centres que el metge no te assignats a 

l’esquerra, i la llista de centres assignats al metge a la dreta. 

Seleccionant un registre o varis, de la taula corresponent, es poden afegir o eliminar centres 

assignats al metge. 

2.6.2.2.3. ASSIGNACIÓ CENTRES CRIBRATGE 

Pantalla que permet de tots els centres configurats a l’aplicació indicar quins son centre de 

cribratge 

Seleccionant la icona  seleccionem un dels centres que es mostren a la següent 

taula, es poden seleccionar varis centres clicant la tecla Control i movent-nos amb les dates del 

teclat. 
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Un cop seleccionats i polsant la icona carreguem els centres seleccionats a la 

pantalla principal, aquests quedaran assignats com centres de cribratge. 

Polsant la icona  es cancel.la l’acció d’assignació de centres de cribratge. 
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Seleccionant un dels centres i polsant   s'eliminarà el centre i deixarà d'estar 

assignat com a centre de cribratge. 

 

 

2.6.2.3. CLIENTS 

2.6.2.3.1. MANTENIMENT CLIENTS 

 

En aquesta pantalla podrem mantenir la taula de clients, editant, afegint i fins i tot eliminant 

registres d'ella i de totes les seves taules associades. 

 

La pantalla principal és la que es mostra en la imatge.  

 

Disposa d’un botó al costat del camp ID. Client que ens portarà a la finestra de cerca de 

client. 

 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 203 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

 

 

Els camps que ens mostren la informació del client una vegada hem buscat un són: 

 Id. Client 

 Nom 

 Cod. Factura 

 Direcció 

 CP 

 Població 

 Tlf1 

 Tlf2 

 Fax 

 Email 

 NIF 

 Reg. Econ. 

 Comentari informe: aquest comentari s’afegirà al final de l’informe quan es facin 

informes per aquest client. No és obligatori. 

 Mostrar sempre metges del client 

 Passiu 

 No permet múltiples exploracions (es marcarà quan el client no vulgui acceptar més 

d’una exploració per sol·licitud) 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 204 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

 

 

També se'ns carreguen les cinc taules associades a clients. Les quals podrem mantenir des 

d'aquí. Aquestes quatre taules són: 

 Metges 

 Centre 

 Relació Centre Sol·licitant - Centre Destí 

 Tipus de Notificació 

 Assignació de Seus al Client 

 

Accions sobre els clients: 

- Es poden cercar les dades del client polsant el botó . Si el client no existeix 

mostrarà un avís indicant si es vol donar d’alta o cancel.lar l’acció. 

 

- Modificar client: podem actualitzar les dades del client, modificant les dades i donant-li al 

botó  

- Eliminar un client : amb el botó . Al fer-ho, el client no serà eliminat de la taula, sinó 

que serà marcat com a passiu, així tindrem un control de tots els registres de la taula, tal com 

s'indica en el cartell que apareixerà. 
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- Donar d'alta un client, al posar el Id.Client si no el troba es poden introduir les dades y 

salvar amb el botó  

- Es permeten esborrar les dades del formulari prement el botó  

 

 

Al fer la cerca d’un client o informar el id. Client es busca les seus que te assignades, si no té 

cap da el següent missatge 

 

I l’usuari haurà d’assignar una seu al client. 

 

Una vegada hàgim seleccionat un client se’ns emplenaran les dades de metges. Aquí ens 

trobarem una llista amb tots els metges relacionats amb el client triat.  

 

Podrem fer servir les següents funcionalitats:  

 creació ,  

 eliminació  i  

 edició dels registres: seleccionant una línia de la grid. 

 

 

Diferent informació a mostrar: 

 

 

 

 

Metges 
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Quan fem clic sobre una fila dels registres de la llista de metges s'obre un panell amb tota la 

informació d'aquest, aquesta informació serà editable i podrem modificar-la i guardar-la amb 

el botó  

 

 

Si el que volem és eliminar la relació del metge seleccionat amb el client, simplement una 

vegada seleccionat en la llista, premerem sobre el botó d'eliminar i aquest serà 

eliminat, que en aquest cas es posarà a passiu i surt aquest missatge: 
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Per crear un nou metge es fa amb el botó , s'introdueixen les dades i es guarda amb 

el botó . 

 

 

 

Centres 

 

Quan fem clic sobre una fila dels registres de la llista de centre s'obre un panell amb tota la 

informació d'aquest, aquesta informació serà editable i podrem modificar-la i guardar-la amb 

el  botó  

 

Si el que volem és eliminar la relació del centre seleccionat amb el client, simplement una 

vegada seleccionat en la llista, premerem sobre el botó d'eliminar i aquest serà 

eliminat, que en aquest cas es posarà a passiu i surt aquest missatge: 
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Per crear un nou centre es fa amb el botó , s'introdueixen les dades i es guarda amb 

el botó . 

 

 

 

 

Relació Centre Sol·licitant - Destí 

 

 

Quan fem clic sobre una línia de la grid s'obre un panell amb tota la informació de la relació 

centre sol·licitant i destí, aquesta informació serà editable i podrem modificar-la i guardar-la 

amb el  botó  

 

Si el que volem és eliminar la relació, amb el botó d’eliminar s’elimina la relació i 

apareix el missatge: 

 

 

Per crear una nova relació es fa amb el botó , s’introdueixen les dades i es guarda 

amb el botó  
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Tipus de Notificació 

 

Quan fem clic sobre una línia de la grid, s'obre un panell amb tota la informació, aquesta 

informació serà editable i podrem modificar-la i guardar-la amb el  botó  

 

 

Si el que volem és eliminar el tipus de notificació premerem sobre el botó d'eliminar 

i serà eliminat, surt aquest missatge: 

 

 

Per crear un nou tipus de notificació es fa amb el botó , modifiquem el tipus de 

notificació i guardem amb el botó , si el tipus de de notificació ja existeix surt aquest 

missatge: 

 

 

Seus assignades a un Client 
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Per assignar una nova seu a un client, amb el botó , seleccionem la seu i es guarda 

amb el botó  

 

 

Si la seu ja està assignada al client dona el següent missatge: 
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2.6.2.3.2. MANTENIMENT DE CATÀLEG EN CLIENTS 

 

En aquesta pantalla podrem mantenir els catàlegs associats a Centres/Clients en sistemes 

on aquest tipus de manteniment estigui permès. 

Cercant pel Codi del Catàleg (Tipus d’Exploració) es mostra el resultat en dues taules, una 

amb els clients que no tenen aquest catàleg assignat, i una altra amb els clients que sí tenen 

aquest catàleg assignat. 

La cerca per catàleg permet cercar catàlegs actius i passius. Clicant el botó de la lupa de 

catàleg es permet fer cerques per Codi i Descripció. 

La cerca de clients i l’alta de catàlegs es farà per clients amb contracte vigent. 
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2.6.2.3.3. MANTENIMENT CONTRACTES 

En aquesta pantalla podrem mantenir la taula de contractes, editant, afegint i fins i tot 

eliminant registres d’aquesta i de totes les seves taules associades. 

Al principi se'ns presenta la pantalla buida de dades i hem d'inserir un client, ja sigui escrivint 

directament el codi del client o donant-li a la lupa i navegant a la pantalla del llistat de clients 

per seleccionar un. 

 

Una vegada fet això, clicant el botó  del camp de contracte podrem veure un llistat 

amb tots els contractes associats a aquest client. 

 

 

 

Si cliquem en la lupa de cerca de contracte abans d'haver introduït un client ens sortirà el 

següent missatge. 

 

En el llistat de contractes que se'ns mostra deurem seleccionar un d'ells i després clicar en el 

CheckBox de confirmació perquè així se'ns carregui en la pantalla principal tota la informació 

referent a aquest. 
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Tot seguit es carrega tota la informació referent a aquest contracte en els camps superiors 

de la finestra i a sota en les quatre pestanyes, igual que en l'apartat de clients, se'ns carregarà 

tota la informació referent a: 

 Demores / Prioritat 

 Especificacions de Programació 

 Períodes Tarifaris 

 Tarifes 

 

Les accions que podem fer amb la informació referent al contracte són Afegir i Modificar, ja 

que en aquest punt no ens deixarà eliminar contractes de manera íntegra. 

 

Per modificar les dades d'un contracte ja carregat hem de fer clic en el botó de 

modificar .  

Tot seguit tots els camps exceptuant el dels ID’s se'ns tornaran editables, per la qual cosa ja 

podem editar tota la informació. Els podem modificar i per salvar els canvis solament haurem 

de fer clic en el CheckBox que ens ha aparegut a la zona dels botons. i si tot ha anat 

correctament ens mostrarà el missatge oportú.  

 

Si el que volem és afegir un contracte nou a aquest client clicarem en el botó  se'ns 

mostrarà una finestra emergent amb totes les dades a emplenar per a la creació del registre. 
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Cadascuna de les quatre opcions de cerca està relacionada amb una taula. La primera 

pestanya és Demores / Prioritat. 

 

Si no existeixen demores polsant el botó  es podrà donar d’alta una demora i   

 
es mostrarà el següent missatge. 

 

 

En aquesta secció es tractarà el manteniment de la taula de demores / prioritat, en 

seleccionar un contracte se'ns ha carregat un grid en aquesta secció amb totes les dades 

referents al contracte seleccionat, aquestes dades, com sempre, podrem Editar-los , 

Eliminar-los  o fins i tot afegir  un registre mes. Una nova funcionalitat que tenim 

pel que fa al manteniment de clients és l'opció de Copiar . 

 

Aquí podrem copiar totes les dades referents a Demores i Prioritat d'aquest client, per 

copiar-los sobre un altre client a través del seu panell especifico per a això. 
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Per editar els registres s'usés el panell inferior que apareix en clicar el registre que volem 

editar. 

 

 

Cada acció realitzada sobre aquesta taula obtindrà el seu corresponent missatge del 

sistema. 

 

Quan modifiquem una demora correctament: 

 

 

Quan eliminem una demora: 

 

Quan intentem copiar les demores sobre el nostre mateix contracte: 

 

 

 

Quan es copien les demores correctament: 
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Quan el contracte destino ja conté dades i per tant no poden ser copiades demores sobre 

ell: 

 

 

 

Aquesta funcionalitat es repetirà per a les tres pestanyes/taules més que componen 

aquesta secció. 

Especificacions de Programació: Tindrem també la mateixa funcionalitat que per a la 

pestanya de Demores, creació, eliminació i edició, mostrant els seus respectius missatges per a 

cada acció com vam mostrar a continuació. 

 

 

 

 

Es podrà afegir un registre mitjançant el botó i es mostrarà el missatge següent: 

 

 

Es podran copiar especificacions de programació prement el botó . 
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Al seleccionar un registre de la taula s’editaran els seus camps i acceptant les modificacions 

 es mostrarà el següent missatge. 

 

 

Seleccionant un registre i prement el botó  s’eliminarà el registre i es mostrarà el 

següent missatge per corroborar que es vol eliminar la relació. 

 

 

Up cop acceptat el missatge d’eliminació es mostrarà el següent missatge. 

 

 

 

Períodes Tarifaris: Tindrem també la mateixa funcionalitat que per a la pestanya de 

Demores, creació, eliminació i edició, mostrant els seus respectius missatges per a cada acció 

com vam mostrar a continuació. 
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Quan afegim: 

 

Quan eliminem: 

 

 

En aquest cas, clicant en el botó de copiar el contingut de les tarifes se'ns obrirà el següent 

panell. 

 

 

 

Aquí podem seleccionar tant el client, el contracte i el període d'origen com el de 

destinació a altra de sumar-li un increment percentual en el cas que sigui necessari. 

A Tarifes tindrem també la mateixa funcionalitat que per a la pestanya de Demores, 

creació, eliminació i edició, mostrant els seus respectius missatges per a cada acció com vam 

mostrar a continuació. 
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En aquesta secció en concret tenim un filtre que no existia en seccions anteriors. Període 

Tarificat. 

 

 

 

Ja que solen haver-hi molts registres sobre aquesta taula, s'ha decideixo incloure un filtre per 

fer mes fàcil la cerca d'informació. 

 

Quan s'intenta crear una tarifa que ja existeix o modificar una tarifa deixant-la igual a una 

que ja existeix el sistema et llança el següent missatge. 

 

 

Quant a la resta de funcionament és exactament igual als apartats anteriors. 

Quan editem o modifiquem: 

 

Quan donem d’alta: 

 

 

Quan eliminem: 
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2.6.2.4. MANTENIMENT DURADA EXPLORACIÓ 

En aquest manteniment es pot definir la durada de les exploracions segons tipus de pacient 

i aparell seleccionat. 

 

 

 

Seleccionant un registre de la taula es podran modificar les dades de l’exploració prement 

el botó guardar , i es podrà cancel·lar la modificació prement el botó 

Cancel·lar . 
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Tant la Modificació com l’Alta validen que no pugui existir un registre amb algun dels camps 

sense informar i avisarà a l’usuari que falta informar un dels camps. 

La Modificació d’un registre valida que els codis de Tipus d’Exploració, Tipus Pacient i 

Aparell estiguin actius. En cas de seleccionar un registre de la taula amb un codi passiu es 

mostrarà un avís per pantalla indicant que aquell registre conté un camp a passiu, i mostrarà el 

combo del camp en qüestió a ‘(no selection)’. Aquest registre no es podrà modificar fins que 

en aquest camp s’informi un codi actiu correcte. 

 

Prement el botó d’Alta l’usuari podrà donar d’alta un nou registre. 

 

 

Si el registre ja està donat d’alta s’informarà a l’usuari quan l’intenti guardar. 
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Seleccionant un registre de la taula i prement el botó d’eliminar l’usuari podrà 

esborrar un registre de la taula. 

 

 

2.6.2.5. MANTENIMENT RESTRICCIÓ DE RADIÒLEGS PER TIPUS DE PROVA 

En aquest manteniment es pot definir el tipus d’activitat (tipus d’informes) que podrà fer un 

radiòleg. Serveix per restringir l’activitat de cada professional a determinats tipus de proves i 

prioritats 

 

 

Seleccionant un registre de la taula i clicant al botó d’Editar es podran modificar les dades 

prement el botó guardar , i es podrà cancel·lar la modificació prement el botó 

Cancel·lar . 

 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 223 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

 

 

 

Tant la Modificació com l’Alta validen que no pugui existir un registre amb algun dels camps 

sense informar i avisarà a l’usuari que falta informar un dels camps. 

A cada camp, els valors que apareixen a la llista de valors possibles ( codis de Professional, 

Tipus de Prova i Prioritat) sempre són codis actius.  

 

Prement el botó d’Alta l’usuari podrà donar d’alta un nou registre. 

 

Si el registre ja està donat d’alta s’informarà a l’usuari quan l’intenti guardar. 

 

Seleccionant un registre de la taula i prement el botó d’eliminar l’usuari podrà 

esborrar un registre de la taula. 

 

I al acceptar: 
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2.6.2.6. MANTENIMENT AGENDES 

 

Aquesta pantalla permet el manteniment de les agendes afegint agendes noves  , 

modificant les dades de la següent pantalla o eliminant-les . 

També es pot filtrar per aparell i per línia d'activitat per fer el manteniment. 

Una Agenda es pot definir a partir d’un aparell i d’una línia d’activitat. Per determinar una 

exploració concreta a quina Agenda o Agendes la podem assignar haurem de tenir en 

compte la següent informació: 

 Actualment en el SISD disposem de la relació entre aparells i tipus d’exploració, de 

forma que a cada aparell se li assigna el tipus d’exploració que pot realitzar. 

 Cada tipus d’exploració té assignat un tipus de prova. 

 Es disposa de la relació entre tipus d’exploració i òrgan sistema. A cada tipus 

d’exploració se li assignen els òrgan sistemes amb els que pot treballar. Si la línia 

d’activitat no ve donada pel tipus de prova es determinarà a partir de l’òrgan 

sistema. 

 En alguns casos es reserven franges per realitzar exploracions amb anestesia, de 

qualsevol òrgan sistema, per tal de que pugui haver-hi present un anestesista. 
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Les agendes són organitzacions homogènies del temps, en les que s’assigna data i hora a 

les exploracions que realitzarà cada un dels dispositius de radiologia. 

Les agendes es definiran en cicles que no hauran de ser necessàriament setmanals. 

La Gestió d’Agenda i la configuració d’Agenda estan definides en els punts 2.4.1 i 2.4.2. 

 

2.6.2.7. MANTENIMENT LÍNIES D’ACTIVITAT 

Aquesta pantalla permet el manteniment de les línies d’activitat afegint de noves , 

eliminant-les ,  

 

 

o bé modificant alguna dada amb la següent pantalla. 
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Dades a informar: 

- Codi línia d’activitat: obligatori 

- Nom: obligatori. Descripció de la Línia d’activitat 

- Òrgan-sistema: opcional. Sols s’informarà si es vol que la línia d’activitat sigui específica 

per un òrgan-sistema. 

- Tipus exploració: opcional. Sols s’informarà si es vol que la línia d’activitat sigui específica 

per un Tipus d’exploració. 

- Grup exploracions: opcional. Sols s’informarà si es vol que la línia d’activitat sigui 

específica per un grup d’exploracions. 

- Client: opcional. Sols s’informarà si es vol que la línia d’activitat sigui específica per un 

determinat client. 

- Tipus centre i Centre: opcional. Sols s’informarà si es vol que la línia d’activitat sigui 

específica per un determinat centre. 

- Tipus Control: sols s’informarà en cas de línies d’activitat de Cribratge de mama 

- Programable: Es marcarà sempre que la Línia d’activitat no sigui específica per 

exploracions urgents. Si no es marca, sols es podrà programar de manera forçada en 

aquesta línia d’activitat. 

- Anestesia: es marcarà quan la línia d’activitat sols es pugui fer servir per exploracions 

que requereixen Anestesia 

- Standard: es marcarà quan la línia d’activitat sols es pugui fer servir per exploracions 

marcades com a Standard 

- Restricció: opcional. Si s’informa sols es podrà programar en aquesta línia d’activitat 

exploracions marcades amb aquesta restricció. 
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2.6.2.8. MANTENIMENT DEMOGRÀFICS 
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2.6.2.8.1. MANTENIMENT PAÏSOS 

 

Es poden realitzar les següents accions: 
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 Donar d'alta un nou país amb el botó   i apareixerà la següent pantalla on 

s'indicarà el codi del país i el nom. 

i 

 Modificar un país amb el botó  i apareixerà la següent pantalla on es podrà 

modificar les dades que siguin necessaris. 

 

 Eliminar un país amb el botó  

 

Un cop acceptat el missatge s’elimina el registre. 
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2.6.2.8.2. MANTENIMENT PROVÍNCIA 

 

Es poden realitzar les següents accions: 
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 Donar d'alta una nova província amb el botó   i apareixerà la següent 

pantalla on s'indicarà el codi de la província, el nom, el prefix de telèfon i el país. 

 

 Modificar una província amb el botó  i apareixerà la següent pantalla on es 

podrà modificar les dades que siguin necessàries. 

 

 

 Eliminar una província amb el botó  

 

Un cop acceptat el missatge, si està permès s’elimina el registre. 
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2.6.2.8.3. MANTENIMENT POBLACIÓ 
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Es poden realitzar les següents accions: 

 Donar d'alta una nova població amb el botó  i apareixerà la següent 

pantalla on s'indicarà el codi de la població, el nom i la província a la qual pertany. 

 

 Modificar una població amb el botó  i apareixerà la següent pantalla on es 

podrà modificar les dades que siguin necessàries. 

 

 Eliminar una població amb el botó  

 

Al acceptar el missatge s’elimina el registre. 
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2.6.2.8.4. MANTENIMENT CODIS POSTALS 

 

 

Es poden realitzar les següents accions: 
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 Donar d'alta un nou codi postal amb el botó  i apareixerà la següent 

pantalla on s'indicarà el codi postal, el nom i la població a la que pertany.  

 

 Modificar un codi postal amb el botó  i apareixerà la següent pantalla on es 

podrà modificar les dades que siguin necessàries. 

 

 Eliminar un codi postal amb el botó  

 

Al acceptar s’elimina el registre. 

 

 

 

 

 



 
Manual usuari 

Pàgina 236 de 258 

 

10/06/2020 

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí 

UDIAT Centre Diagnòstic, SA, 

Centre d’Imatge Mèdica Digital 
CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx 

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

2.6.2.9. ABS 

Pantalla on es gestionen els centres per poblacions. 

 

Si fem una cerca per una població en concret, es pintarà per pantalla un llistat amb tots els 

centres d’aquesta població. 

Podem eliminar centres mitjançant el botó  i afegir centres amb el botó . 

Si seleccionem un registre de la taula d’ABS s’editen les dades i es mostra la informació del 

ABS. 
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2.6.2.10. DEFINICIÓ CALENDARIS/FESTIUS 

Pantalla pel manteniment de festius 

 

Tenim dos llistats. 

Un per definir tots els calendaris i un altre on que per cada calendari seleccionat mostra els 

seus dies festius. 

Es poden afegir calendaris fent clic a la següent imatge: 
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I ho donem d’alta: 

 

 

 

Si seleccionem un calendari obtenim un altre llistat amb tots els dies festius  del calendari 

seleccionat.  

 

Es poden afegir o eliminar dies festius fent clic a la següent imatge. 
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Podem copiar els festius d’un any a un altre: informem el camp Any, i apareix el botó per 

copiar:  

Seleccionant un any i prement el botó de copiar  se’ns mostra un nou camp 

corresponent a l’any en què volem copiar els festius: 
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Al informar l’any destí, es mostra el botó d’enganxar :  

 

 

Clicant al botó d’enganxar, ens surt avís de si volem copiar, i si acceptem, es copien els dies 

festius d’un any a un altre. Si l’any destí ja tenia dies festius definits, es demana a l’usuari si vol 

sobreescriure’ls. 
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2.6.2.11. GRUP DE LECTORS 

Pantalla de manteniment de lectors i grups 

 

Les accions que es poden realitzar son: 
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 Crear un nou grup de lectors mitjançant el botó , apareixerà la següent 

pantalla i s’informaran les dades per donar d’alta el grup. 

 

 

 Crear un nou lector mitjançant el botó , apareixerà la següent pantalla i 

s’informaran les dades per donar d’alta al lector. 

  

 Eliminar tant grups de lectors com lector mitjançant el botó , s’ha de tenir 

prèviament seleccionat el grup o el lector. 

 Editar un grup de lector o un lector mitjançant el botó , s’ha de tenir 

prèviament seleccionat el grup o el lector. 
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2.6.2.12. MANTENIMENT DE MACROS 

Pantalla per l’edició i modificació de macros. 

Per modificar una macro haurem de seleccionar una Macro.  

 

 

 

La macro la podem buscar seleccionant un id.esquema del combo o bé cercant els 

existents de la grid resultant després de polsar el botó . 
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Si està marcat el check de Totes les plantilles es cercaran tant les macros actives com les 

passives i podrem modificar l’estat de la macro.  

Per escollir una macro cal seleccionar un resultat de la grid del pop-up i polsar el botó 

acceptar . Per cancel·lar la cerca polsarem el botó  del pop-up. 

 

 

 

Un cop cercada la macro, podem modificar l’estat a passiu o actiu, i afegir tipus 

d’esquemes i prestacions o bé eliminar prestacions.  Per acceptar les modificacions caldrà 

polsar el botó acceptar de la pantalla de manteniment de macros . 

 

Si pulsem el botó netejar  de la pantalla de macros netejarà tots els filtres i dades de 

la pantalla. 
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Si polsem el botó cancel·lar  de la pantalla de macros ens avisarà de que perdrem 

els canvis realitzats a la macro. En cas de continuar amb l’acció perdrem els canvis. 

 

 

Si volem esborrar la macro haurem de polsar el botó . En cas de confirmar l’acció 

s’esborrarà la macro. 

 

 

Per donar d’alta una macro haurem de polsar el botó . 

Haurem d’informar un nom de macro, un tipus d’esquema i les prestacions que volem 

assignar a la macro. Per acceptar els canvis caldrà polsar el botó d’acceptar. 

 

 

Un cop tinguem la macro seleccionada o la nova macro gravada, sota de la macro 

apareixeran dos llistats: un amb totes les exploracions disponibles i un altre amb les exploracions 

assignades a la macro. 
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Per afegir o treure exploracions a la macro es farà a través dels botons: 

Afegeix totes exploracions seleccionades al llistat d’exploracions a la macro. 

 Desvincula les exploracions seleccionades al llistat de d’exploracions per macros de la 

macro. 
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2.6.2.13. MANTENIMENT AGRUPACIÓ CLIENT TELERADIOLOGIA 

Pantalla per crear agrupacions de clients de teleradiologia i poder realitzar l’assignació de 

l'agrupació als clients. 

 

Es poden realitzar les següents accions: 

 Crear una nova agrupació amb el botó  i apareixerà la següent pantalla per 

informar el codi de l'agrupació i el seu nom. 

 

 Modificar una agrupació amb el botó , apareixerà la següent pantalla per 

modificar les dades que siguin necessàries. 
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 Eliminar una agrupació amb el botó  

 

A la part inferior de la pantalla es mostra una taula amb els clients de Teleradiologia. 

Seleccionant ung rup de la taula superior i un client de la taula inferios, i polsant el botó 

 s’assignarà el client a l’agrupació. 

 

Aquesta assignació es podrà eliminar seleccionant el client de la qual es vol eliminar 

l’assignació i prement el botó . 
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2.7. AJUDA 

 Submenú que ens dóna accés al Manual d’usuari, la consulta de les Millores de la versió 

actual, i a la Informació general de l’aplicació. 

 

 

 

 

2.7.1. MANUAL USUARI 

A l’accedir a aquesta opció s’obre el Manual d’usuario de la aplicació en format pdf: 
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2.7.2. MILLORES 

Pantalla des de la que es poden consultar les millores que estan incloses en la versió 

 

Aquestes millores poden ser modificades, per un administrador, des de el punt de menú 

Sistema -> Gestió sistema -> Últimes novetats. 
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2.7.3. ABOUT (Quant a) 

Informació genèrica sobre el producte: 
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2.8. USUARI 

Submenú ubicat a la dreta de la pantalla. Mostra el codi de l’usuari connectat: 

 

2.8.1. CANVI PASSWORD 

Amb aquesta pantalla l’usuari pot modificar la seva clau d’accés a l’aplicació. 

 

 

Si el canvi es produeix de forma correcta es mostra el següent missatge i es pot tornar a la 

pantalla principal. 

 

 

En cas de produir-se un error es mostrarà el següent error: 
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En cas de voler cancel·lar l’acció polsarem el botó de cancel·lar 

 i es mostrarà el missatge d’operació cancel·lada: 
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2.8.2. DESCONNEXIÓ 

 

L’usuari pot desconnectar-se de l’aplicació i tancar la sessió des del punt de menú Usuari 

ubicat a la dreta de la pantalla 

 

   

mitjançant el punt Sortir   
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3. ALTRES 

 

 

 

Des de qualsevol menú l’usuari pot tornar a la pàgina principal amb el botó . Aquest 

botó el pot trobar a la part superior esquerra de la pantalla, dins del menú principal. 
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4. ANNEX 

    

    

4.1. ÚS DE NAVEGADORS 

 

4.1.1. Internet Explorer 

Sigui quina sigui la versió de l’Explorer, hem de fixar-nos a quin nivell de 

seguretat aplica el teu  equip a la pàgina del SISDWeb 

(https://<Servidor>/SISDWEB). Quan  Internet Explorer obre una pàgina 

web, la classifica entre Internet, Intranet, Sitios de confianza y Sitios Bloqueados. 

A l’estar a casa accedint via Internet, el teu Explorer hauria de  considerar aquesta 

pàgina com a Internet. En aquesta classificació, el nivell de seguretat per defecte és 

de seguretat Mitja-Alta. En aquest nivell, el Viewer no s’executarà. Per fer que 

funcioni has d’afegir la pàgina a Sitios de confianza. Per fer tot això has de seguir els següents 

punts: 

· Entra a https:// <Servidor>/SISDWEB. 

· Ves a Opciones de Internet. En el menú de Herramientas. Hi ha una entrada 

de nom "Opciones de Internet" 

· Anem a la pestanya Seguridad 

· Es  mostrarà como ha classificat Internet Explorer la pàgina. Si es 

mostra como una zona que tingui un nivell de seguretat "Medio bajo" o 

inferior, ja no hauríem de fer res i el Viewer s’obriria. 

· Si es mostra en una zona amb un nivell de Medio o superior, haurem d’afegir-lo 

a la zona de sitios de confianza. Per fer-ho, polsem sobre la zona 

"Sitios de confianza" i després sobre el botó "Sitios". 

· Ens marcarà ja la URL del lloc automàticament. Cliquem al botó 

"Agregar" i tanquem. 

· Tornem a la pantalla anterior a on  confirmem que per a la zona 

"Sitios de Confianza" el nivell de seguretat sigui de "Medio bajo" o inferior. Si 

indica , personalitzat a un altre nivell, cliquem a "Nivel predeterminado" per tal que 

ho canviï automàticament. Ho deixarà com a  "Medio". Ho baixem a "Medio 

bajo". 

· Podem sortir de la pantalla de Opciones a Internet. 

· Tanquem  Internet Explorer i tornem a obrir-lo per tornar a  entrar 

a https://<Servidor>/SISDWEB. 

· Tornem  a anar a "Opciones de Internet" pestanya "Seguridad" per 

comprovar que la “Zona de seguridad” i el nivell és el que hem modificat abans. 

Seguint aquests punts tot hauria de funcionar sense problema a Internet 

Explorer 7, 8 y 9. 

Si tens Internet Explorer 10 o 11, a part dels punts anteriors, si detectes algun problema hauries 

d’assegurar-te que tens desactivada  la “Vista de compatibilidad”. Per desactivar-la, 

simplement hauries de veure una icona a on  s’escriu la URL, a on es veu una espècie de 

pàgina trencada. Si el cliques, es desactiva la Vista de compatibilidad. Quan està 

activada la  icona està en blau. 
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4.1.2. Firefox 

 

Funciona perfectament sense necessitar configuracions específiques. 

Sols necessites instal·lar un complement per llançar el Viewer. Per fer-ho, ves 

al menú Herramientas del Firefox a la opció "Complementos". A la pestanya 

"Obtener Complementos" i fent servir el quadre de text per buscar, escrius 

".Net Framework". T’apareixerà una llista a on el primer element 

és "Microsoft .Net Framework Assistant". L’instal·les, te demana reiniciar el Firefox 

i tot hauria de funcionar sens problemes. 

 

 

4.1.3. Chrome 

 

Igual que Firefox, funciona perfectament sense  necessitat de 

configuracions específiques. De igual manera s’ha d’instal·lar una Extensió del 

navegador per cridar al Viewer. Per fer-ho anem al menú de 

"Configuración". Dins de la pantalla de "Configuración" a la pestanya 

"Extensiones" cliquem sobre "Obtener más extensiones" . Sobre el quadre 

"Buscar en la tienda" escrivim "ClickOnce". Ens apareixerà una de nom 

"ClickOnce for Google Chrome" cliquem "+Agregar a Chrome". S’instal·larà i 

 ja podem cridar al RAIM Viewer sense problemes. 

 

 

4.1.4. Safari 

 

Aquest navegador no està suportat per fer crides a RAIM Viewer. La 

resta de funcions del SISDWeb si estan operatives. 


