
 

Nota formativa 

Sistemes d’informació

Octubre   

2021 

 

 

 

 
Oficina del Pla Director de Sistemes d’Informació 

Model de servei i coordinació funcional 

En cas de dubte, contacteu amb el referent ECAP del 

vostre centre 

 

Pàgina 1 de 3 
 

 

 

Per enviar pacients d’una agenda a un aparell cal 

fer ús del nou botó Bolcar agenda a aparell 
A partir d’ara, també es pot seguir l’estat d’enviament de les imatges en la mateixa pantalla 

Temps de lectura: 2 minuts. 

 

A partir d’avui, canvia el procediment per enviar els pacients d’una agenda a un aparell 

integrat, com per exemple, els electrocardiògrafs (ECG), els ecògrafs, l’app web de captura i 

integració d’imatges, etc. Fins ara, els professionals enviaven els pacients als aparells 

mitjançant els botons individuals que hi havia assignats a cadascun d’aquests dispositius. Ara, 

el procediment canvia i, en tots els casos, els pacients s’enviaran utilitzant el nou botó Bolcar 

agenda a aparell. 

 

Al clicar damunt d’aquest botó, s’obre una pantalla on s’ha d’especificar el tipus d’aparell al 

qual es vol fer l’enviament i quins pacients de l’agenda es volen transferir. Un cop seleccionats, 

s’ha de prémer el botó Enviar WorkList. 
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Un cop s’ha capturat una imatge amb un aparell integrat, es pot seguir el procés d’enviament 

d’aquesta al Servidor d’Imatge Mèdica de Catalunya (SIMDECAT). Per a fer-ho, hi ha dos 

procediments diferents segons si es coneix la data de l’enviament o no. 

 

Seguiment del procés d’enviament de les imatges d’un pacient en una data concreta 

Per conèixer l’estat del procés d’enviament d’una imatge enviada en una data concreta, s’ha 

de fer clic, de nou, damunt el botó Bolcar agenda a aparell. Tot seguit, s’obre la mateixa pantalla 

que al principi, però aquest cop amb dues icones noves. 

 

    Permet tornar a enviar la imatge al SIMDECAT 

    Mostra la pantalla de seguiment del procés d’enviament de la imatge 
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Seguiment del procés d’enviament de les imatges d’un pacient sense conèixer-ne la data 

Per consultar l’estat de l’enviament de les imatges d’un pacient sense saber quin dia es van 

enviar, cal fer clic damunt del nou botó Historial de proves programades en la pantalla Informes. 

 

 

Aquesta acció obre una llista amb totes les imatges que s’han enviat relacionades amb 

aquesta persona. Per accedir al seguiment de la realització i publicació d’una de les proves, 

s’ha de fer clic damunt la icona . 

 


