ACTUALITZACIÓ IMPLANTACIÓ TABLETS TSU – ECDE SEM
Abril 2019
Unitats diana:




N401 (USVAi Hospital Municipal de Badalona; 24h)
N726 (USVB Base Badalona; 24h)
N729 (USVB Base Sta. Coloma; 24h)

NOVETATS MÉS IMPORTANTS
- Instal·lació app nova (Guies Clíniques per USV TSU).
- Actualització ECDE 2.0 per USVB i USVA/I:




Nou disseny intuitiu
Accés HC3 en ECDE USVA/I
Transferència de fitxers entre USV (enviament i descarga en pdf)

- Instal·lació impressora en USVA/I connectada a tablet per l’obtenció
d’informes físics, en casos d’alta voluntària/mèdica, defunció i en
afectats sense CIP (no beneficiaris de la prestació del CatSalut).
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Noves funcions de l’estació clínica d’emergències 2.0.
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Aquesta nova versió conté un disseny totalment diferent, més usable, modificable i fàcil de
mantenir, pensant amb les noves opcions que anirem veient en la present i en les properes
versions.
No obstant, les pantalles i els camps que mostra són força semblants.

1. Canvis a l’entorn SVA i SVB
Després de realitzar un login, escollir unitat i reomplir equip de treball, anem a la pàgina inicial,
on ens mostra els informes desats.
Veiem un menú a la part esquerra de la pantalla. On es troba la safata de SITREM, l’informe
OffLine. L’estat de les connexions, per saber si de debò tenim connectivitat, també es mostra
altres opcions de connectivitat que només afecten a les unitat SVAm i SVAi.

A la part superior esquerra d’aquesta pantalla, tenim tres símbols .





El primer (a l’esquerra) serveix per canviar el password.
Les sagetes del centre, per canviar l’equip de treball.
I el de la dreta, per sortir de la sessió fent un logout.
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El requadre que es mostra al centre, serveix per mostrar o amagar el menú principal de
l’esquerra.

La safata de Sitrem es mostra de manera molt semblant.

La diferència està en que inicialment s’actualitza sola.

però la sageta circular que es mostra a la cantonada superior dreta, igualment ens permet
actualitzar quan ens faci falta.

Es pot obrir l’informe com abans, mantenint el dit sobre el rectangle verd de l’afectat assignat,
o prement un instant la carpeta groga que es mostra a la última captura.
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Un cop dins l’informe, es pot obrir el menú d’opcions d’informe (3 punts de la cantonada
superior dreta).
A part de les opcions habituals podem trobar la nova opció d’altres informes. Una nova
funcionalitat que serveix per mostrar els informes d’altres unitats involucrades al mateix
afectat i incident.
Cal tenir en compte que per a funcionar correctament, la tablet de l’altre unitat ha d’haver
enviat l’informe i la nostra tablet ha d’haver actualitzat l’ernviament de dades temporals.

Aquí trobarem tots els informes que han estat enviats per altres unitats, i també el de la nostra
unitat. I ens permetrà obrir un PDF per consultar l’informe. Com és de sentit comú, aquests
informes d’altres assistencials, no es poden eliminar, ni editar.
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El disseny de les pantalles de l’informe que estem reomplint nosaltres, porta una capçalera
amb el títol de la pantalla actual com a la versió anterior, però s’ha afegit una segona
capçalera amb més informació rellevant. Un ID de l’informe únic, que és:




La unitat - codi d’incident – codi d’intervenció – codi d’afectat,
La data
I tots els símbols referents a la connectivitat que veiem al menú principal.

2. Canvis a l’entorn SVA.
El segon símbol de la barra. És la consulta a la història clínica compartida HC3.

Que podem veure a la nova capçalera. Si està sense la ratlla vermella és que tenim
connectivitat amb l’HC3.

Si premem al símbol se’ns obra el HC3 del pacient. (Abans, cal que tinguem informat i validat el
CIP del pacient). L’ús inadequat d’aquesta nova funció, és sota la responsabilitat de cadascú.

Abril 2019

Pàgina 5/5

Un cop se selecciona l’afectat (només se’n mostrarà un), arribem al resum amb tots els
informes del pacient. Podem obrir el PDF que sigui necessari.

L’altre nova opció que només es permet si es porta una impressora bluetooth a l’ambulància,
és la impressió de l’informe assistencial.
Abans caldrà generar el PDF de l’informe. Segona opció del menú d’opcions d’informe
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I s’obrirà l’informe en format PDF, a la cantonada superior dreta hi ha la icona de la
impressora, que si la impressora està engegada, té connectivitat bluetooth i es troba
configurada a l’aplicació, es procedirà a imprimir l’informe sencer .

Un cop imprès l’informe, es mostra el missatge d’informe imprès correctament i cal prémer
acceptar.

I sortir de l’informe PDF. Mitjançant el Símbol < de la cantonada superior esquerra.

Abril 2019

Pàgina 7/7

Per qualsevol problema d’impressió cal tenir en compte els següents passos:


Engegar impressora i veure que el paper es trobi preparat i els llums encesos.
o Els leds; Power encès, status parpellejant i el de bluetooth també encès. Si
aquest últim es troba apagat , hi ha un botó proper al botó de posar en marxa
la impressora que activa o desactiva el bluetooth.



Assegurar que la Tablet tingui encesa la connexió bluetooth.



Prémer la icona d’impressora de la pantalla principal.
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Assegurar que tenim una impressora disponible i si la tenim, premem-la per a que es
mostri com a connectada.



Un cop connectada, opcionalment, podem fer una prova d’impressió amb el botó de
prova d’impressió.

ja podem sortir d’aquesta opció amb el símbol < de la part superior esquerra, i anar al menú de
generació del PDF per poder seguir intentant la impressió de l’informe.
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