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Nou! Millores a les ordres clíniques 
 

 
 

S’han modificat  les ordres  clíniques perquè es puguin  adjuntar  a  les derivacions documents  i 
imatges. També s’ha modificat el Catàleg per codificar els tipus de biòpsies i per filtrar les alertes 
de recepció de proves de l’ASSIR. 

 
Per a més informació:  

Vés al document tècnic que adjuntem amb aquesta nota. 
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Manteniment d’ordres clíniques    (com annexar a  l’ordre 
documents, imatges, arxius publicats, etc.) 
 
S’ha afegit la possibilitat d’adjuntar informes i imatges amb les ordres clíniques. Un cop 

afegida aquesta informació, queda relacionada amb l’ordre clínica i està disponible 

quan es consulta l’ordre.  

 

La informació només es pot enviar al centre de destí responsable de fer la prova quan 

s’utilitza la tramitació PIPA amb el nou estàndard de missatgeria WiFIS. La 

parametrització dels fluxos de treball es realitza des de la informàtica territorial, que 

serà qui podrà informar sobre si està oberta aquesta possibilitat a cada àmbit. 

 

L’operativa de treball és la següent: 

S’ha d’entrar en la funció d’ordre clínica, on es mostren les ordres del pacient. S’ha de 

prémer el botó que hi ha al requadre per crear una nova ordre clínica. 

 

 
 
  



 
 

A continuació, s’enregistra la nova ordre i es tria la prova. 

 
 
Es demana la prestació de Consultoria a distància (sense malalt) per al Servei 

de Dermatologia i per adjuntar documents a l’ordre s’ha de seleccionar el botó 

del requadre: 

 



 
 

Els documents i les imatges que es volen annexar es relacionen amb una prestació o 

prova concreta de l’ordre clínica. No es poden adjuntar documents que siguin comuns 

a tota l’ordre clínica. La selecció s’ha de fer per línia.  

 

La pantalla mostra la relació de documents o imatges disponibles d’un pacient. 

 
 
Es poden utilitzar les funcions següents: 

 Adjuntar fitxers locals  

 Adjuntar un esquema corporal  

 Adjuntar documents publicats del pacient 

 Consultar tots els documents o imatges annexats. 

 
1) Adjuntar fitxers locals:  

S’anomena fitxer local, qualsevol  fitxer que és accessible des de l’ordinador (tant 

si està a l’ordinador mateix, com si està a un dispositiu extern o a la xarxa). 

 
  



 
 

 
2) Adjuntar dades de localització:  

Hi ha un conjunt d’imatges del cos humà, d’un home o d’una dona, on es poden 

posar marques per assenyalar-hi una part concreta. 

 

 
 

3) Adjuntar documents publicats del pacient  
Es consulta qualsevol informe o imatge del qual l’ECAP té informació, tant si està 

publicada en HC3 com si no (es poden mantenir informes publicats de pacients 

que no tenen CIP i que, per tant, no estan accessibles a l’HC3). Hi ha tots els 

informes que ha publicat l’ICS, tant a l’atenció primària com a hospitals, de 

qualsevol territori, així com aquells documents o imatges dels quals l’ECAP ha 

tingut informació, ja sigui perquè estan a HC3 o perquè estan guardats en el 

sistema d’informació d’un proveïdor. 

  
 
Només cal seleccionar els documents o imatges triats i prémer el botó Adjuntar fitxers 

publicats. Està en desenvolupament la funcionalitat que permetrà sincronitzar aquesta 

relació de documents amb altres documents que es puguin tenir publicats a l’HC3. 

Quan estigui disponible, s’haurà de prémer Sincronitzar informes, quan es vulgui 

comprovar si l’HC3 té algun document o imatge nova que encara no aparegui a l’índex 

de documents de l’ICS.  Quan se seleccioni un document, el programa es guardarà el 



 
 

punter del document, que és la informació que circularà en el missatge d’enviament 

electrònic de l’ordre clínica al centre responsable de fer la prova o prestació. 

4) Consultar tots el fitxers annexats: 
La pantalla, a la part superior esquerra, sempre ens informa del nombre de fitxers 

annexats. Si es fa un clic a sobre de la informació, es pot veure el detall d’aquests 

fitxers. Si s’hi fa un  nou clic, s’amaga la informació. 

  
 
Quan s’ha acabat d’annexar tota la informació que es vulgui associar a la prova, s’ha 

de prémer el botó Guardar per tornar a la pantalla de Manteniment d’ordres clíniques. 

Tota aquesta informació queda relacionada amb la prestació. Si s’utilitza la nova 

missatgeria WiFIS, en el moment de tramitar-la s’enviarà al centre destí. Es pot enviar 

el fitxer dins del missatge o només els punters dels fitxers, per a documents publicats a 

l’ICS (incloent-hi els pacients sense CIP) o a HC3 (només per a pacients que tinguin 

CIP).  
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