
 
 
 
 

                                                                                                                             

Servei de Comunicació del

 

La nova web 

els serveis del Consorci Hospitalari de Vic
 

 

 El nou portal potencia els serveis i la relació en

usuaris i posa a l’abast de manera 

i tràmits relacionats amb l’assistència

 

 

Vic, 16 de desembre del 2014

El Consorci Hospitalari de Vic

canal que neix amb la voluntat

amb pacients i usuaris, però també amb professionals d'altres centres, estudiants, 

proveïdors, entitats del territori...

 

El nou portal posa a l’abast dels usuaris d’una manera clara, senzilla i accessible 

tota la informació que poden requerir: com programar visit

els consells que han de seguir abans de sotmetre’s

com accedir als diferents serveis

 

Serveis en línia 

La nova web és només el primer pas

iniciativa engegada l’any 201

amb tot el que l’envolta. Així, e

de créixer i d’integrar, progressivament, les utilitats 

Consorci Hospitalari de Vic

 

La primera d’aquestes noves 

tracta d’una aplicació a través de la qual els usuaris 

des del seu mòbil, les visites i proves que tenen programades.

 

Transparència 
En línia amb la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, la nova web del CHV incorpora un Portal de la Transparència que 

disposició de forma oberta
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NOTA DE PREMSA  

a nova web ‘www.chv.cat’ posa en línia

els serveis del Consorci Hospitalari de Vic

potencia els serveis i la relació en  línia amb pacients i 

i posa a l’abast de manera clara i accessible tota la informació

relacionats amb l’assistència  

Vic, 16 de desembre del 2014  

Consorci Hospitalari de Vic posa en marxa la seva nova web: www.chv.cat

voluntat d’enriquir i potenciar els serveis i 

, però també amb professionals d'altres centres, estudiants, 

proveïdors, entitats del territori... 

posa a l’abast dels usuaris d’una manera clara, senzilla i accessible 

tota la informació que poden requerir: com programar visites amb l’especialista

que han de seguir abans de sotmetre’s una operació o a una prova, 

ls diferents serveis o com fer tràmits i gestions diverses

ova web és només el primer pas dins del macroprojecte Connecta'H Vic, una 

iniciativa engegada l’any 2013 i que té per objectiu "connectar” virtualment 

. Així, el portal s'ha dissenyat com una plataforma capaç 

integrar, progressivament, les utilitats 2.0 i els serveis 

Consorci Hospitalari de Vic preveu anar incorporant en els propers mesos i anys.

noves utilitats en línia veurà la llum a principis del 2015

una aplicació a través de la qual els usuaris del CHV 

les visites i proves que tenen programades. 

19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon 

, la nova web del CHV incorpora un Portal de la Transparència que 

oberta la informació actualitzada de l’entitat a nivell 
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posa en línia  

els serveis del Consorci Hospitalari de Vic  

línia amb pacients i 

clara i accessible tota la informació  

www.chv.cat . Un 

els serveis i la relació en línia 

, però també amb professionals d'altres centres, estudiants, 

posa a l’abast dels usuaris d’una manera clara, senzilla i accessible 

es amb l’especialista, 

una operació o a una prova, 

diverses, entre altres. 

dins del macroprojecte Connecta'H Vic, una 

virtualment el CHV 

s'ha dissenyat com una plataforma capaç 

serveis en línia que el 

preveu anar incorporant en els propers mesos i anys. 

a principis del 2015. Es 

podran consultar, 

19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon 

, la nova web del CHV incorpora un Portal de la Transparència que posa a 

actualitzada de l’entitat a nivell econòmic, 
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estadístic i institucional. 

en la seva anterior web des de feia més de cinc anys, però que ara s’ha agrupat i

completat d’acord amb la nova normativa.

 

Tot a un clic 

Els continguts de la nova 

• Usuaris: on els ciutadans i pacients poden trobar, de manera àgil i senzilla, tota 

la informació d’utilitat per accedir als diferents serveis o realitzar tràmits.

• Professionals: amb informació d’interès i utilitats p

des de futurs residents a investigadors, proveïdors o sol·licitants de feina.

• El Consorci: amb tota la informació corporativa

apartat “Portal de la Transparència”.

• Serveis: un canal ara bàsic, 

en línia per als pacients relacionades amb 
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 Una informació que, de manera pionera, el CHV ja oferia 

des de feia més de cinc anys, però que ara s’ha agrupat i

d’acord amb la nova normativa. 

nova web del CHV s'estructuren en quatre grans apartats:

: on els ciutadans i pacients poden trobar, de manera àgil i senzilla, tota 

la informació d’utilitat per accedir als diferents serveis o realitzar tràmits.

: amb informació d’interès i utilitats per a professionals externs, 

des de futurs residents a investigadors, proveïdors o sol·licitants de feina.

: amb tota la informació corporativa sobre l’entitat, notícies

t “Portal de la Transparència”. 

: un canal ara bàsic, que anirà incorporant continguts de salut

per als pacients relacionades amb cada especialitat. 
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Una informació que, de manera pionera, el CHV ja oferia 

des de feia més de cinc anys, però que ara s’ha agrupat i 

s'estructuren en quatre grans apartats: 

: on els ciutadans i pacients poden trobar, de manera àgil i senzilla, tota 

la informació d’utilitat per accedir als diferents serveis o realitzar tràmits. 

er a professionals externs, 

des de futurs residents a investigadors, proveïdors o sol·licitants de feina. 

sobre l’entitat, notícies i el nou 

continguts de salut i utilitats 


