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Lliurament de setembre de 2015 

Activitats i variables 

Modificació de la selecció de les variables que es poden afegir a la pantalla o als fulls de 

monitoratge 
 
Al catàleg d’activitats i variables de l’ECAP coexisteixen dos tipus d’entitats: 

• Les entitats creades centralitzadament per a tots els territoris; 
• Les creades en un territori o territoris concrets. 

 
De vegades, aquests dos tipus se superposen i hi ha variables centralitzades i territorials amb 
continguts compartits. Això dificulta la utilització de sistemes comuns d’avaluació i de recerca. 
 
En cas de superposició és preferible utilitzar les variables centralitzades, atès que són les que tenen 
un nivell de consens més ampli i són les que s’utilitzen en els programes de salut. 
 
Per aquest motiu, s’ha modificat la pantalla de la Intel·ligència activa de forma que quan es vulgui 
afegir una variable a la pantalla o a un full de monitoratge només es mostrin les variables que 
formin part del catàleg centralitzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el moment d’editar un full de monitoratge nou, les variables que no formen part del catàleg 
centralitzat es veuen en un fons gris. 
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Visualització de les unitats i el rang de normalitat de les variables analítiques 
Es veuen, a l’apartat inferior de la pantalla, les unitats i el rang de normalitat de les variables 
analítiques enviades pel laboratori. 
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Actuació i seguiment de l’anticoagulació oral 
 
S’han afegit dues variables noves a l’actuació: 

• Factors d’alteració de la INR. Permet informar sobre els motius pels quals ha pogut sortir 
alterada una determinació de la INR. 

• Temps en rang terapèutic (%). Recull el percentatge de temps que el pacient ha estat dintre 
del rang terapèutic en els últims 6 mesos, d’acord amb la fórmula de Rosendaal. Es calcula 
automàticament quan s’entra a la pantalla de dosificació dels anticoagulants orals. Es 
considera que hi ha un bon control si el pacient es troba en un rang  > 65 % dels dies. 

 

 
 

PIIC 

• Incorporació del resultat de la nova variable Mini-Nutritional Assessment (MNA). 
• S’ha retirat del document l’adreça de correu electrònic del professional que l’ha modificat. 

Informes clínics 
S’ha instal·lat una nova versió de la pantalla que permet la importació de les notes del seguiment 
clínic.  

Notes formatives/informatives 
S’ha instal·lat la possibilitat de visualització de les notes formatives i informatives a la màquina de 
presons. 
 

Proves amb “lateralitat” 
Si la prova sol·licitada té “lateralitat”, i la marca corresponent al catàleg, es visualitzarà a l’ECAP la 
funció Ambdós, que genera dues prestacions (una a la dreta i l’altra a l’esquerra). 
En el moment de tramitar la prova l’administratiu veurà dues prestacions i les tramitarà com a dues 
prestacions individuals.   
Si cal modificar-les o esborrar-les, s’hauran de gestionar separadament (d’una en una). 
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TAO 
Publicació de les pautes de TAO fetes a ECAP  a HC3 i HCNet per facilitar l’accés  a les dades dels 
pacients traslladats. 

HC3 

Publicació del curs clínic de l’ECAP 
Es pot consultar a HC3 el curs clínic de l’ECAP. Aquesta prestació ja estava disponible prèviament 
a HCNet. Aquesta informació no estarà accessible des de La Meva Salut. 

 

 

Millores programa reaccions a Vacunes 
Avisar activament en la pantalla del calendari vacunal quan s’ha registrat una reacció adversa d’una 
vacuna, sigui a la vacuna sencera o a un antigen de la vacuna. El registre d’una reacció a una 
vacuna es visualitza tant a la pantalla de vacunes administrades com a la part de vacunes proposades 
per administrar. (punt vermell). 
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