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Simplificació del registre de les vacunes grupals 
 

  

 
 

 

Pots registrar de manera global els punts comuns i simplificar del tot el registre de les vacunacions 

dels grups diana amb característiques similars. 

Per a més informació: 
 

Pots accedir al mòdul des de  “Menú de vacunació grupal”, a través de la pestanya “Vacunes” on 

pots parametritzar l’agenda amb les característiques que convinguin i fer l’administració grupal. 

 

Registre de la vacunació grupal 
 

S’ha desenvolupat el requeriment pensant en dos escenaris habituals: 

 Escenari tipus vacunació de la grip: cada pacient que s’ha de vacunar té una visita 

programada en una agenda/dia.  Per a tots els pacients programats, es vacuna del mateix 

antigen i en general la vacuna és la mateixa (mateix producte farmacèutic / lot), però pot 

haver-hi variacions (per exemple: si el pacient pren anticoagulants).   

 Escenari tipus vacunació a escoles/residències: a diferència de l’escenari anterior, els 

pacients no s’assignen directament a una agenda/dia, sinó que la infermera rep una llista 

amb els pacients que es vacunaran i els dóna d’alta ella mateixa en una agenda/dia. A més, 

pot passar que el pacient tingui un metge assignat en un sector diferent del que treballa i, per 

tant, actualment ha d’anar recuperant dades de l’RCA, donar-los d’alta i després assignar-li 

visita. El programa permet carregar el llistat de pacients des d’un excel  

 

Per poder fer aquests registres s’han creat unes pantalles noves  dins del menú “Vacunes”, amb 

l’opció “Vacunació grupal” 

En fer clic s’accedeix a una opció de menú que permet triar entre  3 pantalles: 

- Carregar pacients a partir d’un excel: per a les escoles que faciliten les dades dels 

alumnes i que poden ser de diferents UP.  Si el pacient no existeix en el sector, el mateix 

programa el recuperarà de l’RCA. 
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- Parametrització d’una agenda: per a les vacunacions amb característiques similars (per 

exemple: grip) en què els pacients es programen i l’administració és d’un mateix antigen. 

- Administració grupal: recupera les visites d’una agenda/dia i la parametrització que 

s’havia configurat per a aquella agenda. A partir d’aquí permet: Validar, Anul·lar, 

Administrar, Imprimir i Modificar l’administració de vacunes per als pacients. 

 

 

 

Funcionament de les diferents pantalles: 

 

Assignar visita a una llista de pacients d’un excel 

 

Quan s’entra, la pantalla demana un seguit de dades: 

 
Hem de seleccionar l’agenda en el desplegable. Es visualitzaran les agendes assignades al 

professional connectat.  

 

 
 

Cal seleccionar  la data en què volem crear les visites. 

 

 

 
Seleccionarem el fitxer excel que conté el CIP.  
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Aquest excel (tipus.xls) ha de tenir unes característiques concretes per poder inserir-hi 

automàticament els pacients:   4 columnes amb el CIP del pacient, elnom, el primer cognom i el 

segon cognom. La primera línia de l’excel no ha de tenir els noms de les columnes “CIP”, “nom”, 

“cog1” i “cog2”. 

 

 

 

Per carregar el fitxer cal seguir els mateixos passos que per carregar un document  que hi hagi a 

l’ordinador: premem el botó “Navega...”, s’obrirà una finestra amb què accedirem a les carpetes  i 

haurem de seleccionar el document  excel per carregar-lo. 

 

 

Cal tenir identificat el full de l’excel que conté la llista de pacients a la carpeta i identificar el nom 

del full de l’excel a la pestanya 

  

 

Cal clicar el botó  

 

Exemple:  

Per cada línia de l’excel el programa primer determina que el CIP té 14 posicions, en cas contrari 

mostra un error: 
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Després el programa comprova si el CIP existeix al sector. Si existeix comprova que el nom i els 

cognoms són els mateixos que a l’excel. Si són els mateixos: 

 

 
 

Si són diferents mostra el que té al sector i dóna la possibilitat de dir que ja és correcte, que és 

aquell pacient: 

 

 
 

Si el programa no troba el CIP al sector, el buscarà a l’RCA. Si no el troba a l’RCA mostrarà 

l’error: 

 

 
Quan es mostri l’error “Pacient no trobat a l’RCA”, sortirà una altra icona al costat d’aquell registre 

que permetrà fer una cerca més acurada a l’RCA. En concret, permetrà buscar pels criteris que 

permet l’RCA que són: CIP de 14 posicions, DNI, cognoms + data naixement + sexe. Si hi ha 

resultats, es podrà seleccionar el pacient desitjat 

Si el troba a l’RCA comprovarà que el nom i els cognoms són els mateixos. Si són  els mateixos es 

mostra 

 

 
 

Si el nom o els cognoms no coincideixen ho indicarà i deixarà confirmar que es tracta del mateix 

pacient: 

 

 
 

S’ha de tenir en compte que els pacients que tenen errors no resolts o validats queden amb la casella 

desmarcada i, per tant, no es tenen en compte a l’hora de generar la visita. 

Un cop s’ha revisat la llista i es marquen o desmarquen els pacients, cal  prémer el botó  

 
 

El programa donarà d’alta els pacients que no existeixen al sector. Consultarà els forats en l’agenda 

d’aquell dia i generarà una visita a cada forat. Si  no hi ha prou forats per a totes les visites que 

s’han de generar (per exemple: hi ha 10 forats però 15 visites  per generar), a l’últim forat es 

forçaran tots els pacients restants (és a dir, en l’exemple anterior, al forat número 10 hi trobaríem 5 

visites). Si l’agenda no tingués cap forat o si fos necessari forçar-lo, però el tram d’agenda no ho 

permet, el programa donarà error i ho indicarà per pantalla. 

 

Pantalla parametrització d’agenda 

 

En el cas de tenir una agenda per vacunar a un grup de pacients amb característiques similars, l’ 

opció de parametritzar una agenda permetrà registrar els punts en comú de la vacuna que volem 

administrar i es registrarà alhora tots els pacients. 

 

El programa  demanarà seleccionar al desplegable l’agenda que volem parametritzar. El desplegable 

contindrà les agendes de l’usuari connectat 
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Clica el botó     

i se selecciona  l’antigen: 

 

 

 

 

 

 

Cal  seleccionar un o un grup d’antigens que s’apliquen amb el mateix lot i prémer el botó “Afegir 

seleccionats” 

 

 
Es configurarà si la vacuna és de magatzem o externa i les dades relacionades. 

 

Podem afegir-hi funcions especials que necessiten una configuració especial, clicant el botó “Afegir 

Funció”.  Aquesta acció donarà pas a parametritzacions específiques com: embarassades, 

anticoagulants i tram d’edat. En fer aquesta parametrització, en el llistat es visualitzaran els 

pacients que compleixen els requisits marcats. 

En seleccionar una funció s’afegirà a la pantalla principal i això permetrà una configuració diferent: 

 

 
En cas de tenir més d’una funció per un antigen o grup d’antigens podem establir l’ordre de 

prioritat. És a dir, si hi afegim la funció Embarassada i Anticoagulants, si un pacient compleix les 

dues, s’hi aplicarà la parametrització segons aquest ordre establert. 
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Finalment s’ha de clicar el botó “Guardar Parametrització” 

 

 

  

Pantalla “Administració Grupal” 

Aquesta pantalla s’encarrega d’administrar tota la llista de pacients amb la parametrització 

establerta. 

 

 

 

 

Primer, haurem de seleccionar l’agenda/dia on hi ha les visites generades que volem administrar.  

Es mostraran al desplegable les agendes parametritzades per “Vacunació grupal” i cal clicar  

el botó . 

 

Per cada visita de l’agenda/dia, es visualitzaran tantes línies com vacunes s’hagin d’administrar. Per 

exemple: si tenim una visita pel CIP AAA, però hem d’administrar 2 vacunes (hepatitis i 

papil·loma) es mostraran 2 línies.  

 

Si posteriorment s’hi afegissin usuaris o antigens a l’agenda, tornant a fer “Carregar” s’afegirien a 

la taula de vacunació grupal, el botó “Carregar” afegeix a la taula de “Vacunació grupal” els usuaris 

programats a l'agenda que encara no estan carregats per a cada antigen, i respectaria els que ja 

n’estiguessin. 

 

Per tant, si hi hagués algun canvi a l’agenda (canvi parametrització, hora visita...) i es volgués 

reflectir s’haurien d’esborrar les fileres afectades ( ) i tornar a “Carregar”. 

 

Si es volen esborrar totes les fileres es pot fer amb la mateixa icona  que hi ha a la capçalera. 

 

Hi ha un desplegable que permet ordenar la llista per hora de visita, alfabèticament, per antigen + 

hora de visita, per antigen + alfabèticament i per sexe. 

El  botó   permet anar a la pantalla del calendari vacunal d’aquell pacient.  

 

També hi ha un botó d’informació que amplia les dades que surten a la línia (. el lot que 

s’administrarà) i que també permet fer canvis concrets per a aquell registre en particular. Si canviem 

alguna d’aquestes dades, el botó sortirà d’un altre color. 
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També s’incorpora, al costat de cada CIP, una icona que dóna accés a la pantalla de problemes de 

salut d’HCCnet des d’on es permet navegar per tota la seva història clínica. 

 

 
 

En el cas de vacunació de la grip estacional, si el pacient no és de factor de risc, en lloc de demanar 

un motiu de vacunació, cas per cas, el programa posarà per defecte el motiu “Altres”. El 

professional pot modificar aquest motiu fent clic a la icona d’informació. 

 

Si el pacient té vacunes pendents (data proposada inferior o igual al dia d’avui) i que no són dels 

antigens que estan parametritzats en la pantalla, es mostrarà la icona de la xeringa amb fons taronja. 

Es miraran les vacunes administrades en el sector de connexió, per tant, si el pacient prové d’un 

altre sector i no té les vacunes introduïdes, igualment es marcarà de color taronja. 
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Després de carregar la llista cal clicar el botó “Validar”. Executa les mateixes validacions que la 

pantalla de vacunes (exclusions, pacient immunitzat, etc.). Els errors d’aquesta validació quedaran 

reflectits a la columna “Resultat procés / Error”. 

 

El procés de “Validació”, així com també el d’”Administració” o “Anul·lació” es farà per als 

usuaris i antigens seleccionats (per defecte, si es carreguen ja queden totes les fileres seleccionades 

). 

Els usuaris  que es vulguin excloure s’hauran de desmarcar del botó  o bé esborrar de la taula de 

“Vacunació grupal” ( ). 

La pantalla permet  imprimir aquesta llista (botó Imprimir) de manera que el professional la pot 

portar a  una escola i anar fent les anotacions corresponents (no vacunat, un altre lot, ...) 

 

La impressió es fa per a tots els usuaris carregats a la taula, i se n’indica l’estat: 

“Validat o bé NO Validat” (Pendent de Validació) o “Administrat” (si és el cas). 

Posteriorment el professional ha de marcar tots els pacients que realment s’han vacunat i dels quals 

vol introduir les dades de l’administració  i clicar  a “Administrar”. Aquest procés serà equivalent a 

com si hagués entrat pacient per pacient al calendari vacunal i hagués administrat la dosi 

configurada. 

Els errors del procés d’Administració, igual que els del procés de Validació estan reflectits a la 

columna “Resultat procés / Error”. 

 

Dels casos en què no s’hagi pogut fer el registre automàtic de la vacuna, per exemple, casos en què 

calgui informar sobre el motiu de la vacunació, caldrà enregistrar la vacuna de forma manual. 

 

Un cop feta l’administració la filera ja no es podrà esborrar ( ) ni modificar ni es tornarà a tractar 

en el procés de “Validació” ni en el d’”Administració”, encara que es mantingui seleccionada ( ). 

 

Si el professional s’ha equivocat i vol anul·lar tot el que ha administrat, pot clicar el botó 

“Anul·lar”, amb la limitació que no es podrà fer l’anul·lació de forma massiva si les vacunes ja 

s’han comunicat a SIVAC o bé s’han enregistrat altres dosis dels mateixos antigens posteriorment. 

ANNEX-1 

 

A la reunió de presentació amb els diferents referents de vacunes van sorgir dues millores: 

- Poder posar un filtre per sexe  per al cas de només haver de vacunar a un sexe d’una 

vacuna concreta. Per exemple: la vacuna de papil·loma humà que només s’administra a 

les nenes. 

- Posar la parametrització per edat. En el cas de la grip, hi ha vacunes per més de 65 anys i 

altres per menys de 65. 

Parametritzar l’edat s’ha de fer per tram. (De: ---     Fins:--)  i els camps no són d’obligatori 

compliment. 


