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Què has de fer si tens problemes amb una dosificació del TAO que has 

demanat a l’hospital?  

 

 

Has d’anar a les noves pantalles Gestió TAO i Alertes del TAO, que permeten recuperar 
els controls existents a l’hospital que no han arribat a l’ECAP. 

Per a més informació: 
 
0  
Des de fa uns mesos s’està implantant als diversos territoris un nou model d’atenció a 
l’anticoagulació que permet compartir les dades entre l’atenció primària (ECAP) i l’hospital 
(TAONet). Tot i que el model funciona correctament en la majoria de casos, pot passar 
que el procés quedi interromput en un dels passos o que el document de l’hospital no vagi 
a parar a la nostra base de dades (en el cas de pacients desplaçats, per exemple). 
 
Les pantalles Gestió TAO i Alertes TAO permeten detectar els problemes que hi ha hagut 
en el procés, per poder resoldre’ls. 
 
  



Nota formativa 

28/10/2015 

Pàg. 2 de 4 
 

Pantalla Alertes TAO 
 
A la pantalla Alertes TAO s’ha afegit un botó per accedir a les alertes generades per 
problemes en el procés de comunicació ECAP-TAONet. 
 
Tots els problemes que es produeixin durant el procés generaran una alerta. Algunes 
d’aquestes alertes són només informatives, encara que s’hagi completat el procés; altres 
requeriran que el professional faci alguna acció per poder completar-lo. 
 
La pantalla té dues seccions: 

• A la part central, hi ha una taula amb una fila per a cadascun dels problemes 
detectats. 

• A la part de sota, hi ha una informació detallada de quin ha estat el problema i les 
mesures que s’han de fer per resoldre’l. 
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Pantalla Gestió TAO 
 

La pantalla Gestió TAO funciona de forma similar a la pantalla Gestió SIRE. A la columna 
de l’esquerra es mostra tota la informació relativa a les dosificacions del TAO que té 
l’ECAP i a la de la dreta, les de l’hospital (TAONet). 
 
Si se selecciona una de les dosificacions de l’hospital i es fa clic a la fletxa , aquesta 
dosificació quedarà incorporada a l’ECAP. 

Des d’on pots accedir a la pantalla Gestió TAO? 
 
Des del menú Prescripció: 
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Des de la pantalla de dosificació del TAO: 

 
 
Des de la pantalla Alertes TAO: 
 

 
 


