Como criar um novo painel
Para criar um novo Painel e solicitar a discussão do caso clínico, será necessário
inscrever um novo doente.

Como inscrever um novo doente
1. Faça login no CPMS no link a seguir usando a sua conta do EU login
https://cpms.ern-net.eu/login/.
2.

Clique no “Center” usando o menu rápido ou através do link da página inicial

3. Clique no “on enrol a patient”

4. Preencha as informações do doente e lembre-se de fazer download e fornecer
ao doente os Formulários de Consentimento (os formulários de consentimento
informado estão disponíveis em diferentes idiomas da UE).

5. Assim que todas as informações clínicas estiverem incluídas nos formulários,
clique no botão inferior “Enroll Patient” para guardar a documentação sobre o
doente.

6. Agora o doente está adicionado à lista dos doentes do seu centro e pode solicitar
uma consulta através do CPMS.

Como criar um novo painel
1. Faça login no CPMS no link https://cpms.ern-net.eu/login/ usando o seu EU login
2. Vá ao seu Centro usando o menu rápido ou através do link da página inicial

3. Clique no “patient list”

4. Uma vez clicado, verá a lista de todos os doentes do seu Centro de ERN.

5. Clicando em cada doente, verá todos os painéis criados para aquele doente e
também pode criar um novo painel clicando em “open new panel”.

6. Ao clicar em “open new panel” verá isto no seu ecrã.

À esquerda, tem a secção de informações opcionais adicionais que pode clicar para
adicionar ao painel (ou seja, comorbilidades ou história familiar) e à direita o
formulário para inserir as informações básicas para o painel mais a eventual secção
opcional adicional.

Resumo geral do painel
Depois de abrir um painel (criar ou ser convidado), verá este ecrã

1. Informações gerais sobre o painel
2. Menu de navegação para navegar nas diferentes secções do painel
3. Área de conteúdo onde uma secção é exibida de acordo com a sua navegação
(via menu de navegação ')
4. “Timeline” do painel onde pode ver todos os convites, comentários dos
participantes e o estado do painel.

Painel - Como convidar membros
Na secção de membros do painel, pode ver e convidar membros para participarem
num painel.

A secção de membros do painel consiste em 4 subsecções diferentes:

1. Convidado - exibe todos os membros convidados para um painel.

2. Disponível - Veja todos os membros disponíveis para convidar do ERN.

3.Adicionar membros convidados: convide membros de uma ERN diferente para
participar no painel. Seleccionando primeiro o ERN, em seguida os membros e
depois convidar como convidado.

4. Painel de encaminhamento: O CPMS permite encaminhar um painel para um ERN
diferente.
Se for esse o caso, encorajamos a entrar em contacto primeiro com o helpdesk por
e-mail helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it
ou directamente pelo ERN
ReCONNET em ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it.

Como criar um painel - anexos
Na secção de anexos pode ver todos os arquivos enviados para um painel e clicando
no botão “attach file / image” pode enviar um novo arquivo para um painel.

Uma vez que a janela modal abre, pode arrastar e soltar arquivos da pasta do seu
computador directamente para esta janela, para carregá-los na lista de anexos do
painel.

Como configurar reuniões
O CPMS permite-lhe organizar reuniões para discutir o seu caso clínico
através da ferramenta de conferência-web no CPMS.

Na secção de reuniões (“Meetings”) pode ver todas as reuniões agendadas
e agendar uma nova reunião. Pode agendar 3 tipos diferentes de reuniões:
1. Reunião recorrente ERN: Agendar uma reunião recorrente com os
membros convidados.
2. Reunião individual para um intervalo de tempo específico com
membros convidados.
3. Proposta de reunião: proponha diferentes horários disponíveis para
a reunião, assim os membros convidados podem escolher o melhor
horário disponível.

Uma vez criada a reunião, já pode convidar os membros a partir da secção de
Participantes (“Participants”) e deixar comentários para a reunião.

Pode também utilizar a secção de sumário (“Summary”) para escrever um resumo para
a reunião.

Contribuições e Resultados
Nas contribuições e nos resultados, pode escrever a sua contribuição para
o painel juntamente com os arquivos anexados da sua contribuição.

Assim que os membros do painel cheguem a uma conclusão, o responsável
do painel pode escrever um resultado geral para o painel, editando a secção
de resultados. Isso vai deixar um resumo do painel fechado para futura
consulta.

