
Entra a lamevasalut.gencat.cat/alta 
i segueix les indicacions.

Per donar-te d’alta a La Meva Salut has de 
facilitar un telèfon mòbil i una adreça 
electrònica on rebre les notificacions 
relatives al procés d’alta i a la renovació 
de la contrasenya. 

A continuació t'arribarà un correu 
electrònic amb un enllaç per crear-te una 
contrasenya i un SMS amb un codi que et 
servirà per validar-la. 

Un cop finalitzat aquest procés, ja podràs 
accedir a tots els serveis.

Quins serveis ofereix
La Meva Salut?

/ Informes i resultats
Consulta els informes clínics 
i els resultats de proves de laboratori 
o altres dades de salut. Descarrega't 
els informes que necessitis.

/ Medicació
Consulta la teva medicació 
i descarrega't el pla de medicació 
actualitzat per anar directament 
a la farmàcia.

/ Consulta en línia
Contacta amb els professionals  
d’atenció primària i d’algunes 
especialitats mèdiques per fer 
consultes no urgents i sol·licitar 
informes.

/ Cita 
Demana cita per a les teves visites 
amb els professionals del teu equip 
d’atenció primària.

/ Agenda
Consulta les teves cites per a proves 
i les visites programades amb els 
serveis d’atenció primària i els hospitals.

/ Vacunes 
i certificat COVID UE
Consulta el teu estat vacunal 
i descarrega’t l’informe on apareixen
totes les vacunes que t’han administrat. 
També pots generar justificants 
vacunals i triar les vacunes 
administrades que et cal justificar.

/ Voluntats i donacions
Fes-te donant d’òrgans 
i descarrega’t el carnet de donant.

Com donar-te d’alta
a La Meva Salut?
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/ Diagnòstics
Consulta els diagnòstics mèdics 
i resultats de proves i exploracions.

/ Dades personals
Accedeix a les teves dades 
personals i modifica o actualitza 
la teva informació personal i les 
dades de contacte en cas necessari.



El teu espai personal 
de salut digital.

La Meva Salut és una nova forma de 
relacionar-te, de manera no presencial, 
amb el sistema de salut. Aquest espai et 
dona accés a serveis assistencials des 
del telèfon mòbil, l'ordinador a la tauleta. 

Et permet consultar i descarregar de 
manera senzilla els teus informes clínics 
i resultats de proves, el teu pla de 
medicació, el teu estat vacunal i altres 
dades de salut. 

A més, pots fer consultes als teus 
professionals de la salut, actualitzar les 
teves dades de contacte, demanar cita 
i consultar la teva agenda. 

També pots accedir a La Meva Salut 
dels teus fills i filles menors de 16 anys, així 
com als espais personals de salut de les 
persones de les quals siguis responsable 
legal.

Dona’t d’alta a La Meva Salut
i connecta amb una nova forma de 
relacionar-te amb el sistema de salut.S
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Què és
La Meva Salut?

La Meva Salut t’estalvia 
temps i desplaçaments.
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Fes-te digital
en salut

Descarrega’t 
La Meva Salut

Dona’t 
d’alta aquí

Accedeix-hi a través del web 
lamevasalut.gencat.cat


