
      www.vinaloposalud.com

GESTIONA LA TEUA 
SALUT EN LÍNIA

DISPONIBLE EN

Et podem ajudar en: 
portalsalud@vinaloposalud.com

Cap dubte?

ACCEDEIX AMB CONTRASENYA

Rebràs al teu telèfon mòbil una contrasenya 
amb la qual podràs accedir-hi.

3

REGISTRA’T

Introdueix el teu número SIP, 
el teu número de telèfon mòbil,

centre de salut i data de naixement.
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Descarrega-la al teu mòbil, ordinador o tauleta.
O entra en la nostra pàgina web 

on trobaràs un enllaç directe.
www.vinaloposalud.com
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DESCARREGA-LA

DISPONIBLE EN

On vulgues, quan vulgues

On vulgues, quan vulgues

On vulgues, quan vulgues



On vulgues, quan vulgues

UNA EINA ÚTIL CAPAÇ 
DE MILLORAR LA TEUA VIDA
i LA DE TOTA LA TEUA FAMÍLIA.

Demana cita o modifica 
les teues pròximes visites

DEMANA CITA

Compara l’evolució 
del teu estat de salut

GRÀFIQUES DE LA TEUA SALUT

Coneix el resultat 
de les teues proves

RESULTAT ANALÍTIQUES 
I CITOLOGIES

Rep atenció immediata
si algun indicador es troba

fora de rang

PACIENTS CRÒNICS

Consulta les imatges de
les teues proves

radiològiques

LES TEUES RADIOGRAFIES

Descarrega justificants 
d’assistència a cites

JUSTIFICANTS

Comunica’t amb el teu
metge/essa i infermer/a

XAT EN LÍNIA

ÀGIL

RÀPID

FÀCIL

SEGUR

INDEPENDENT

Accedeix de forma senzilla i aprofita tots els avantatges
al teu abast.

Pots gestionar totes les teues cites sense necessitat de 
moure’t de casa i així evitar desplaçaments innecessaris.

A través de YOsalud consulten informació 
sobre temes de salut relacionats amb la seua 
edat. Els consells dels professionals els  
ajuden a previndre malalties. 

Les teues dades s’emmagatzemen en un entorn segur.
Accedeix-hi sense riscos.

Podràs connectar-te en qualsevol moment, 
sense horaris i on vulgues.

Les possibilitats de comunicació amb els professionals 
sanitaris són infinites.

Mario i Carmen són xiquets sans.

Intercanvia missatges amb el seu metge a 
través d’internet i gestiona les cites de Carmen 
amb Pediatria.

Blas organitza el seu temps.

Cada dia registra en línia les seues dades de 
glucèmia perquè els professionals sanitaris 
puguen realitzar un seguiment de la seua malaltia.

José és diabètic.

Ana està veient els 
resultats de la 
seua última analí-
tica des de casa.


