Cum se creează un panou nou
Pentru a crea un nou panel și a solicita discutarea cazului clinic, va trebui să
înscrieți un nou pacient.

Cum să înscrieți un pacient nou
1. Conectați-vă la CPMS la următorul link utilizând contul Eu login
https://cpms.ern-net.eu/login/.
2. Go to “Center” either using the quick menu or via homepage link:

3. Faceți clic pe „enrol a patient”.

4. Completați informațiile despre pacient și nu uitați să descărcați și să
furnizați pacientului formularele de consimțământ (formularul de
consimțământ este disponibil în diferite limbi ale UE).

5. După ce toate informațiile clinice sunt incluse în formulare, faceți clic pe
butonul de jos Enrol Patient pentru a salva pacientul.

6. Acum pacientul este adăugat în lista de pacienți a centrului
dumneavoastră și puteți solicita o consultație prin intermediul CPMS.

Cum să creați un panel nou
1. Conectați-vă la CPMS la link https://cpms.ern-net.eu/login/ folosind EU
Login
2. Accesați Centrul fie utilizând meniul rapid, fie prin linkul paginii de
pornire:

3. Faceți clic pe Patient list

4. După ce ați făcut clic, veți vedea lista tuturor pacienților din Centrul ERN.

5. Făcând clic pe fiecare pacient, veți vedea toate panourile create pentru
acel pacient și puteți crea, de asemenea, un nou panou făcând clic pe
“open new panel”.

6. Făcând clic pe “Open New Panel” veți vedea acest ecran.

În stânga aveți secțiunea opțională de informații suplimentare pe care puteți
face clic pentru a o adăuga pentru panou (de exemplu, comorbidități sau istoric
familial), iar în dreapta, formularul pentru introducerea informațiilor de bază
pentru panou, plus eventuala secțiune opțională suplimentară.

Descrierea panelului
O După ce deschideți un panou (creat sau la care sunteți invitați), veți vedea
acest ecran

1.
2.
3.
4.

Informații generale despre panou
„Navigation menu” pentru a naviga în diferitele secțiuni ale panoului.
Zona de conținut în care este afișată o secțiune în funcție de navigare (via
navigation menu’)
Cronologia panoului în care vedeți toate invitațiile, comentariile
participanților și starea panoului.

Panel – Cum să inviți membrii
În secțiunea membrilor grupului, puteți vedea și invita membrii să participe la
un panou.

Secțiunea membrilor panoului are 4 subsecțiuni diferite:
1. Invitat – afișează toți membrii invitați la un panel.
2. Disponibil - Vezi tot membrul disponibil pentru a invita din tine ERN.

3. Invitați membri oaspeți: invitați membri dintr-un alt ERN să participe la
panel. Selectarea mai întâi a ERN, apoi a membrilor și invitația ca oaspete.

4. Forward panel: CPMS permite redirecționarea unui panou către un alt
ERN. Vă încurajăm dacă este cazul să contactați mai întâi biroul de
asistență prin e-mail helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it sau direct
ERN ReCONNET la ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it.

Cum se crează un panou - Atașamente
În secțiunea „Panel attachments” puteți vedea toate fișierele încărcate într-un
panou și făcând clic pe “attach file / image” puteți încărca un fișier nou într-un
panou.
După ce se deschide fereastra modală, puteți să trageți și să plasați fișiere din
folderul computerului direct pe acesta pentru a le încărca în lista de atașări.

Cum se configurează întâlnirile
CPMS vă permite să organizați o întâlnire pentru a discuta cazul dumneavoastră
clinic prin intermediul instrumentului de conferințe web integrat cu CPMS.

În secțiunea întâlniri puteți vedea toate întâlnirile programate și puteți
programa întâlniri noi. Puteți programa 3 tipuri diferite de întâlniri:
1. Întâlnire recurentă ERN: programați o întâlnire recurentă cu membrii
invitați.
2. Întâlnire individuală pentru un anumit interval de timp cu membrii
invitați.
3. Întâlnire propusă: propuneți diferite intervale orare disponibile pentru
întâlnire, astfel încât membrii invitați să poată alege singuri cel mai bun
timelot pentru ei înșiși.

După ce creați întâlnirea, puteți invita membri din secțiunea Participanți și puteți
lăsa comentarii și pentru întâlnire.

De asemenea, puteți utiliza secțiunea Summary pentru a scrie un rezumat
pentru întâlnire.

Contribuții și rezultate
În contribuțiile și rezultatul puteți scrie contribuția dumneavoastră la panou,
împreună cu atașarea fișierelor pentru contribuția dumneavoastră.

Odată ce membrii comisiei ajung la o concluzie, managerul comisiei poate scrie
un rezultat general pentru panel. Acest lucru va lăsa un rezumat al panoului
închis pentru referințe viitoare.

