
>>>Nota formativa 
  25 / novembre / 2014 

Ara, per fer una baixa laboral d’un pacient, cal que 
s’hagi introduït a l’ECAP el codi de la seva ocupació. 
Saps com ferho? 
 

 

El codi de l’ocupació del pacient es pot enregistrar des de qualsevol d’aquestes pantalles: 
dades de l’usuari, IT i gestió d’usuaris de l’ECAP administrativa. 

 

Per a més informació: 
Vés al document que s’adjunta amb aquesta nota. 
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INTRODUCCIÓ DEL CODI DE L’OCUPACIÓ DEL 
PACIENT A L’ECAP 

La nova normativa requereix que, abans de cursar l’IT a un pacient, aquest ha de tenir 
enregistrat el codi de l’ocupació. Cal  especificar que l’ocupació del pacient no sempre 
correspon a la seva professió. El fet d’haver d’introduir aquest codi es  deu a què el 
programa calcula un període òptim de durada de la baixa segons el diagnòstic, 
l’ocupació i l’edat del pacient. 

Com s’ha d’introduir el codi de l’ocupació? 

El codi de l’ocupació es pot registrar des de tres pantalles diferents, però el cercador 
del codi és el mateix per a totes les pantalles. 

1- Des de Pacients, s’ha d’anar a Dades personals del pacient, i buscar-hi 
l’Ocupació 
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2- Des de la pantalla de Manteniment d’ Usuaris de l’ ECAP Administrativa o 
fent un doble clic a sobre del nom del pacient des de Recerca d’usuaris. 
 

 

 

3- Des de la pantalla d’IT 
 

 

 

Com s’ha de canviar el codi de l’ocupació? 

Si un pacient ha canviat d’ocupació, cal codificar la que està fent actualment. Per 
canviar-la, només cal cercar la nova professió i guardar-la. Es pot fer des de qualsevol 
de les tres pantalles esmentades anteriorment. 

   

 

Com es pot esborrar una ocupació introduïda per error? 

En el cas d’haver introduït un codi d’ocupació erroni, properament el podrem esborrar 

des de la pantalla de l’ECAP administrativa i des de la pantalla d’IT  fent clic a  . 

Des de la pantalla de Dades personals del pacient, cal cercar el codi de l’ocupació que 
s’ha introduït i esborrar-lo. Quan es prem el botó Guardar, queda eliminada l’ocupació. 
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            Clic 

Cal esborrar el codi que apareix en blau i prémer Guardar. 

 

 

Així, queda eliminada l’ocupació. 
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