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Com puc solventar els problemes dels diagnòstics dels meus pacients? 
 

 

La pantalla Maneig de diagnòstics de les Tasques pendents permet solucionar de forma 
ordenada aquests problemes. 

Per a més informació: 
 
0  
Al llarg de la història de l’ECAP s’ha anat generant una bossa de problemes de salut dels 
pacients amb problemes de registre per diversos motius: 

• Per canvi de criteri en la codificació de determinats problemes de salut. 
• Per canvis al catàleg de diagnòstics de la CIM10. 
• Per descripcions equívoques en el catàleg CIM10, que podien induir a una selecció 

equivocada d’un codi diagnòstic. 
• Perquè els diagnòstics no s’extingien automàticament. 
• Perquè durant la època en que els problemes de salut es donaven d’alta per 

defecte en l’estat de sospita, una proporció molt important no es confirmaven mai. 
 
Aquesta bossa de diagnòstics possiblement problemàtics te diverses conseqüències: 

• Incrementa de forma important el nombre de problemes actius del pacient, amb el 
risc de que quedin fora de la pantalla problemes importants. 

• Generen problemes amb les comunicacions amb altres estaments: CatSalut, 
Departament de Salut, recepta electrònica, etc. 

• Donen una imatge equivocada dels problemes de salut actius del pacient per altres 
professionals via HC3 i pels propis pacients a través del portal La Meva Salut. 
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Per resoldre aquests problemes es portaran a terme 3 accions seqüencials: 
• Es farà un procés automàtic de resolució dels problemes que estan clarament 

identificats i que són inequívocs. 
• Es presentaran als professionals un llistat de situacions possiblement 

problemàtiques per que les pugui resoldre en bloc per tots els pacients que la 
presentin o pacient a pacient. El professional tindrà 6 mesos per fer aquest procés 
de revisió. Es farà una única extracció al començament del procés. Per aquest 
motiu els diagnòstics i els pacients que es veuran a la pantalla seran els que 
queden per resoldre dels problemes i pacients existents en el moment de fer la 
extracció i no s’inclouen els nous que s’hagin generat mentre duri el procés de 
revisió. 

• Es farà un últim pas de canvis automàtics per tots els problemes de salut que 
quedin per resoldre de forma manual una vegada transcorregut aquest període de 
6 mesos. 

 

Pantalla Maneig de diagnòstics 

Accés a la pantalla 

S’accedeix a la pantalla prement el botó  que hi ha a la barra de botons de la pantalla Tasques 

pendents . 
 

Estructura de la pantalla 
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La pantalla s’estructura en 4 àrees: 
1. Barra de pestanyes. Permet seleccionar els 3 grups de problemes de salut millorables 

detectats: 
• Sospita. Problemes que porten en situació de sospita més de 6 mesos. 
• Extinció. Problemes de salut actius que han superat la durada que consta en el 

catàleg com a temps que ha de transcórrer per que passin a situació d’inactiu o de 
resolt. 

• Canvi de codificació. Problemes que són sospitosos de tenir una codificació errònia, 
però dels que no es disposa de prou informació com per fer un procés de canvi 
automàtic. 

2. Panell de diagnòstics problemàtics. Mostra la llista de diagnòstics possiblement 
problemàtics i per cadascun d’ells, el nombre de pacients afectats i una barra de botons per 
triar una de les solucions possibles per aquell tipus de problemàtica. 

3. Panell de pacients afectats pel diagnòstic ressaltat en el Panell de diagnòstics. Per cadascun 
d’ells mostra la data d’alta del problema de salut i la data de la última visita per aquell 
problema. A més presenta el mateix conjunt de botons per resoldre els problemes que en el 
panell superior. 

4. Selecció de l’acció a fer i data en la que es portarà a terme l’últim procés automàtic 
d’actualització dels problemes de salut. 

 

Resolució dels problemes 
 
Hi ha diversos tipus de botons que fan diferents accions: 
 
Botó Pantalles afectades Acció 

Sospita Extinció Canvi 
codificació 

Confirmar Sí   Passa a confirmat un problema de salut en 
estat de sospita 

Inactiu Sí Sí  Passa a inactiu un problema de salut actiu 
Resolt Sí Sí  Passa a resolt un problema de salut actiu 
Mantenir Sí  Sí Manté el problema de salut sense canvis 
Sense 
extinció 

 Sí  Manté el problema de salut com a actiu 

Canviar   Sí Fa el canvi de codificació proposat 

Sigui quin sigui el tipus d’acció que es demani, el programa intentarà processar el/s pacient/s per als 
quals s’ha demanat el canvi. 
 
Abans de processar-ho, en cas que s’hagi fet ús dels botons Inactiu o Resolt, el programa 
comprovarà si el pacient te associat al problema de salut: 

• Una IT activa 
• Un pla de cures actiu 
• Una nota en el curs clínic en els últims 30 dies. 

 
Si es dona alguna d’aquestes circumstàncies: 

• En cas que es tracti d’una actuació en bloc per un diagnòstic, no farà el canvi i el pacient 
quedarà sense processar en el panell inferior. 



Nota formativa 

Pàg. 4 de 4 
 

• En cas que es tracti d’un procés per un pacient en concret, apareixerà un quadre de diàleg 
informant al professional d’aquest fet. Des de la mateixa finestra podrà confirmar el canvi o 
podrà mantenir-ho inalterat. 

Si el pacient es pot processar sense problemes, desapareixerà de la llista. De la mateixa manera, si 
d’un diagnòstic no queda cap pacient afectat, aquest diagnòstic desapareixerà de la llista de 
pendents. 

En quin moment seran efectius els canvis? 
Si es premen els botons del panell del pacient, els canvis seran efectius al moment. 
Per no afectar al rendiment de l’ECAP en l’horari en el que hi ha un major nombre de professionals 
treballant, si es premen els botons del panell de diagnòstics, els canvis es faran en un procediment 
periòdic en hores de baixa activitat. 


