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Ja està disponible la nova eina de l’HES per 

prescriure qüestionaris de salut als pacients 

(PROMs) 
Permet enviar qüestionaris de salut als pacients perquè els responguin a través de La 

Meva Salut i fer-ne el seguiment. 

 

Temps de lectura: 10 minuts  

 

 

1. Introducció 

Els PROMs (patient reported outcomes mesuraments) són mecanismes de recollida de 

resultats en salut reportats pels pacients mitjançant escales validades autoadministrades. 

Aquests resultats inclouen l’autoavaluació de símptomes, qualitat de vida, funcionalitat i altres 

dimensions de la salut percebuts per part del pacient i no pel clínic. 

 

L’HES ha desenvolupat una eina que permet a qualsevol professional sanitari del SISCAT 

enviar formularis PROM electrònics a un pacient i que el pacient els pugui respondre des de 

La Meva Salut. Així mateix, l’eina permet al professional fer un seguiment de l’estat de resposta 

dels formularis PROM enviats, rebre notificacions de resposta, enviar recordatoris i consultar 

l’evolució dels resultats dels qüestionaris PROM enviats als seus pacients. 

 

L’accés a l’eina i els resultats s’han integrat a l’ECAP per fer-ne més fàcil l’ús. 

 

 

2. Accés i estructura general de les pantalles PROMs HES 

L’eina té tres pantalles diferents: 

 La pantalla de PROMs del pacient. 

 La pantalla de PROMs enviats pel professional. 

 La pantalla de prescripció de PROMs amb un cercador de qüestionaris.  
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3. Accés des de l’ECAP 

A les pantalles dels PROMs, s’hi pot accedir des de l’ECAP per dues vies: 

a. Pantalla d’alertes per anar a PROMs del professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha creat un apartat d’alertes de respostes dels PROMs.  

 

b. Des d’intel·ligència activa per anar a PROMs del pacient  

 

 

S’ha creat un nou botó PROMs a intel·ligència activa que redirigeix a la pantalla de PROMs del 

pacient de l’HES ❶. 

1 
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4. Prescripció d’un PROM des de l’ECAP 

La prescripció dels PROMs per part del professional que fa servir l‘ECAP es fa des 

d’intel·ligència activa clicant el botó (+) de la variable de l’escala corresponent ❷. Les escales 

en què hi ha un PROM associat, en fer clic al símbol (+), s’obre la pantalla de prescripció del 

PROM a la pestanya de PROMs més utilitzats pel professional. 

Inicialment, aquestes escales són quatre, tot i que se n’hi aniran incorporant de noves 

progressivament. 

 Escala internacional de símptomes prostàtics IPSS 

 Escala de depressió PHQ-9 

 Escala d’ansietat generalitzada GAD-7 

 Euroqol 5D-5L 

També es pot fer servir el botó de PROMs d’IA ❶ per anar a la pantalla de PROMs del pacient 

i prescriure un nou qüestionari (4.2.). 

 

4.1. Pantalla de prescripció d’un nou qüestionari PROM  

A la pantalla “Prescriure un nou qüestionari”, hi ha dues formes de trobar el PROM que es vol 

prescriure:  

 Qüestionaris més emprats per tu: el sistema mostra els qüestionaris més prescrits 

pel professional. 

 Cerca oberta al catàleg general de qüestionaris PROMs disponibles a l’HES.  
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Fent clic a sobre del qüestionari a prescriure, es desplega l’apartat de configuració de 

l’enviament que permet configurar l’enviament: 

 Data de prescripció: data en què el pacient rep la notificació i pot emplenar el 

qüestionari. 

 Data de caducitat: per defecte són tres mesos, però es pot canviar.  

El desplegable conté informació de l’estat d’activació de notificacions del pacient per rebre el 

PROMs: 

 Últim accés a La Meva Salut: en cas de no tenir activada La Meva Salut, s’indica. 

 Notificacions actives a La Meva Salut: sí/no. 

 Canal d’enviament de notificacions: pot ser mòbil (SMS), correu electrònic, ambdós 

o cap. 

Una vegada configurat l’enviament, s’ha de clicar sobre el botó prescriure .  

 

L’enviament del formulari es fa sempre a través de La Meva Salut.  

El pacient rep una notificació el dia que pot començar a contestar. Aquesta notificació s’envia 

per la via triada a La Meva Salut per rebre notificacions (correu electrònic, SMS o ambdues). 

Pot ser que el pacient tingui desactivades aquestes notificacions; per aquest motiu, el 

professional s’ha d’assegurar que el pacient canvia la configuració a La Meva Salut.  

En cas que el pacient no tingui activada La Meva Salut o li hagi caducat la contrasenya, el 

sistema retornarà un avís de “No s’han pogut recuperar les dades de La Meva Salut”. 
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5. Alerta de resultat de PROM disponible 

Quan el pacient hagi respost un PROM, el professional rep un avís a la pantalla d’alertes de 

l’ECAP. L’indicador de PROMs mostra el nombre de PROMs contestats pels seus pacients des 

de la darrera connexió a l’ECAP. El color indica la gravetat del PROM més patològic. 

 

 

 

 

 

 

Clicant la icona de PROMS, el sistema obre la pantalla de PROMS del professional de la 

iniciativa HES on es poden revisar totes les respostes del PROMS prescrits pel professional. 

 

 

El resultat també es pot consultar directament a la pantalla d'intel·ligència activa com la resta 

d’escales clíniques emplenades pel professional.  

 

 
 

 

6. Pantalla de PROMs del pacient 

Permet consultar tots els PROMs prescrits a un pacient, fer una valoració i el seguiment dels 

resultats, així com prescriure nous PROMs.  
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La pantalla es troba dividida en tres parts:  

 

 

a) Capçalera: mostra nom i cognoms, CIP i edat del pacient, la icona amb el manual 

d’usuari i una icona per tancar la sessió.  

b) Barra de títol: 

 Accés a l’ajuda de la pantalla. 

 Botó de “PROMs del professional”: permet anar a la pàgina de qüestionaris 

PROMs prescrits pel professional.  

 Botó de “Prescriure qüestionari”: permet anar a la pantalla de cerca de 

PROMs per prescriure un nou qüestionari. 

c) Matriu de resultats: 

 Nombre de qüestionaris: total de qüestionaris PROMs que té prescrits aquell 

pacient. 

 Prescrits per mi: és un filtre que mostra només els qüestionaris prescrits pel 

professional.  

 PROMs del pacient: apareixen agrupats per tipus de formulari i en ordre de 

més recent a més antic. Cada fila mostra l’últim PROM enviat amb els camps 

següents: 

o Nom del PROM. 

o Estat del PROM: prescrit, en curs, respost, revisat i caducat.  
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Icona Descripció 

 

Estat “Prescrit” 

Indica que el qüestionari s’ha prescrit, però que encara no ha arribat el dia 

per contestar-lo i el pacient encara no l’ha rebut.  

 

Estat “En curs” 

Indica que el qüestionari ja es pot respondre perquè ha arribat el dia per 

fer-ho, però el pacient encara no l’ha respost. Estarà disponible fins que 

caduqui (180 dies per defecte). 

 

Estat “Respost” 

Indica que el pacient ha respost i finalitzat el qüestionari, però el 

professional encara no n’ha revisat el resultat. 

 
Estat "Revisat” 

Indica que el qüestionari ha estat revisat pel professional. 

 
Qüestionari caducat  

Indica que el qüestionari ha caducat perquè el pacient no ha contestat el 

PROM en el termini marcat pel professional. (Tota la línia de la taula apareix 

deshabilitada en color gris.)  

 

 Resultat: informa de forma breu del resultat del PROM amb un número i 

uns colors que en faciliten la revisió, i que indiquen: 

o Normal: color verd. 

o Alterat: color taronja. 

o Patològic: color vermell. 

o Sense resultat: color blanc. 

 Alarma: hi ha PROMs que tenen definides alarmes específiques. Quan es 

detecten, apareix una campana vermella al costat del resultat. Un cop 

revisada, la campana passa a color gris. Es pot consultar el detall de l’alarma 

amb la fletxa a la dreta de la fila. Actualment, només el PHQ-9 té definides 

alarmes quan hi ha algun punt a la pregunta de risc suïcidi o el resultat és 

>20 (depressió greu). 

 

Icona Descripció 

 Qüestionari amb una alarma: pendent de revisar.  

 
Alarma revisada 

Indica que el professional ha revisat el qüestionari i s’ha desactivat l’alarma. 

 

 Nom del professional que fa l’enviament del PROM. 

 Accions: es poden realitzar una sèrie d’accions sobre el PROM amb les 

icones següents: 
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Icona Descripció 

 

Qüestionari no revisat pel professional  

Si l’usuari fa clic en aquest botó, el sistema canvia l’estat del qüestionari de respost a 

revisat (fons de la icona de color blau). 

 

Qüestionari respost i revisat pel professional 

Si l’usuari fa clic en aquest botó, el sistema canvia l’estat del qüestionari de revisat a 

respost (fons de la icona de color blanc). 

 

Qüestionari caducat 

Indica que el qüestionari ha caducat. No es pot realitzar cap acció sobre aquest 

qüestionari (tota la línia de la taula surt deshabilitada de color gris). 

 

Visualitzar un qüestionari 

S’obre el qüestionari perquè pugui ser revisat pel professional. 

 

Desplegable multiacció 

Aquest menú desplega accions a fer sobre la prescripció seleccionada. 

 

Selector múltiple 
Per seleccionar més d’un qüestionari per dur a terme accions com “Anul·lar 

qüestionaris” o “Revisar qüestionaris”. 

 

Agrupació per nom de qüestionari 

Aquesta icona indica que hi ha més d’una resposta del mateix PROM agrupades. En 

fer clic, es despleguen els resultats anteriors.  

 

Vegeu detall 

El sistema visualitza informació complementària del qüestionari i accions a fer. 

Aquesta informació inclou: la data de prescripció, la data d’enviament al pacient, la 

data de resposta, la data de revisió, el nom del centre, el nom del professional que 

l’ha revisat, el detall de l’alerta i la interpretació clínica del resultat i especialitat del 

PROM. 
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 Icona multiacció   

Permet dur a terme més accions sobre el PROM. Les accions habilitades depenen 

de l’estat del PROM i són les següents: 

o Anul·lar PROMs: només es poden anul·lar els PROMs prescrits no 

respostos. Abans de l’anul·lació s’ha de confirmar l’avís. 

 

 
 

o Emplenar: el sistema obre un qüestionari perquè l’empleni el professional 

(només els que estan en curs). 

o Modificar prescripció: permet modificar la configuració d’un qüestionari ja 

prescrit (només als prescrits o en curs). 

o Enviar recordatori de compleció mitjançant La Meva Salut (només a les 

prescripcions de qüestionaris que estan en curs). 

 

Des de la pantalla de qüestionaris PROMs del pacient, clicant el botó de “Prescriure 

qüestionari” permet anar a la pantalla de prescripció de nous qüestionaris PROMs. 
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7. Pantalla de PROMs del professional 

Permet consultar tots els qüestionaris PROMs prescrits per un professional. 

Els camps i les accions de la pantalla són els mateixos que a la pantalla anterior. 

Addicionalment inclou: 

 Nom del pacient: clicant a sobre del nom es pot navegar a la pantalla de PROMs 

d’aquest pacient.  

 Caducitat: mostra els dies que queden perquè el PROM caduqui. Quan queden menys 

de set dies, la casella passa a color taronja. 

 

 

 

 

8. Filtres  

A les pantalles de PROMs del pacient i PROMs del professional hi ha filtres amagats que es 

poden desplegar amb el símbol de filtres. Es poden filtrar per:  

 Nom de qüestionari: es pot cercar pel nom d’un o més qüestionaris.  

 Data d’inici i data de fi d’estat. 

 Estat: es pot triar un o més estats. 

Una vegada s’han seleccionat els filtres, es fa clic a “filtra”. 

 

Es creen unes etiquetes a sobre del llistat per indicar els filtres que s’han aplicat. Els filtres es 

poden netejar tots clicant “netejar” o bé d’un a un fent clic a la creu de l’etiqueta.   
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9. Visualització per professionals que treballen amb Oracle Forms 12 

Per professionals que estiguin fent servir el nou accés a l’ECAP amb Oracle Forms 12, les 

pantalles de PROMs s’obren incrustades a dins l’ECAP: 
 

 
 

Es pot ampliar la finestra i sortir del PROMs clicant els botons de sota. 

 

10. Emplenar un PROM pel professional 

Els PROMs els han de completar els pacients. En cas que el pacient no pugui fer-ho, ho pot fer 

el professional. Es fa clicant la icona d’emplenar  que es troba a la pantalla de prescripció 

de nou PROM, la de PROMs del pacient i la de PROMs del professional dins la icona multiacció 

o al desplegable del detall. 

 

S’obre el qüestionari HES corresponent per emplenar: 
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11. Consulta dels PROMs a La Meva Salut 

El pacient pot trobar els PROMs per respondre a La Meva Salut al nou apartat “Qüestionaris 

de Salut”. 

Els qüestionaris pendents de respondre apareixen en blau. 

 

 

Els qüestionaris contestats apareixen en blanc i es poden consultar les respostes. 



 

Nota formativa 

Sistemes d’informació

Desembre  

2022 

 

 

 

 
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 13 de 14 
 

 

Els qüestionaris prescrits que no estan en curs (no ha arribat la data per respondre) no 

apareixen a La Meva Salut. 

 

 

 Canvi de via de notificacions a La Meva Salut 

El pacient pot canviar les seves preferències per rebre les notificacions de nous PROMs i 

recordatoris a la icona de ninot a la superior dreta.  
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