
>>>Nota formativa 
  16 / febrer / 2015 

Nou! Millora dels informes clínics a l’ECAP 
 

 

A partir del 17 de febrer a Girona i el 18 a la resta de territoris disposaràs d’una nova versió dels 
informes clínics que permet afegir notes clíniques. 

Per a més informació:  
 
L’opció del menú Pacients/Informes Clínic connecta amb la nova pantalla, a on apareix la llista dels 
informes que se li han fet al pacient des de l’ECAP. 
Si encara no se li ha fet cap informe, mostra la frase “No s’han trobat registres” . 
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Si vols fer un informe nou, cal que premis la icona del full en blanc . 
 

 
Pel que fa a les dades identificatives de l’informe, els camps Tipus d’informe i A petició de 
disposen d’una llista de valors a la qual pots accedir prement la icona de la lupa  perquè es 
desplegui la llista. 

 
 Per escollir un valor, cal que premis la icona  corresponent. 
La resta de camps són de text lliure. 
 
Per redactar el contingut de l’informe, la pantalla disposa de dues funcionalitats de suport:

. 
 

 
 

Si prems la icona  se’t mostra la llista d’al·lèrgies, diagnòstics i prescripcions del pacient, per 
tal que puguis escollir quines vols traspassar automàticament a l’informe. 
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Per traspassar la informació al text de l’informe, cal que premis la icona . Si ja has escrit un 
text i vols afegir-hi aquesta informació, però vols conservar el text ja escrit, has de prémer la icona 

. Automàticament, apareix escrit a l’informe el text següent: 
 

 

Quan cliques a la icona , apareix una pantalla on es mostren totes les notes de seguiment del 
pacient que corresponen al període que s’indica a la part superior de la pantalla.  
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Si vols seleccionar un tipus de notes concret, cal que premis el botó del desplegable:  
 

. 
 

S’obrirà la llista dels tipus de notes disponibles: 
 

 
 

Un cop hagis escollit el tipus de nota, has de prémer la icona  per fer una recerca només 
d’aquell tipus concret de nota. Això mostrarà únicament les notes que compleixin la  condició 
indicada. En el cas d’aquest exemple, només és una: 
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Si la marques  i prems la icona , podràs traspassar la informació al text de 
l’informe. Si has escrit un text i vols afegir-hi aquesta informació conservant el text ja escrit, has de 

prémer la icona .  
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Automàticament, apareix escrit a l’informe el text següent: 

 

Pots modificar el text de l’informe, si ho consideres convenient i has de prémer la icona  
perquè la informació quedi guardada. 

Prem la icona  per imprimir l’informe. 

La icona  et permet esborrar-lo. 

La icona  et permet sortir de la pantalla i retornar a la pantalla de consulta de la llista 
d’informes del pacient, que mostrarà ja el nou informe registrat. 

 
Fent clic a sobre del títol de l’informe  podràs accedir a la pantalla 
que et permetrà visualitzar-ne totes les dades i/o modificar-lo. 
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