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Canvis en la gestió de les IT vinculades a l’ICAM 
 

 

 
 

  

A partir d’ara només s’hauran d’enviar a l’ICAM si la nova IT és pel mateix diagnòstic que la IT que va ser 
motiu d’alta per a l’ICAM. 

 

Per a més informació:  

Document de suport 
 
En el lliurament de l’ECAP de març de 2017 s’han introduït els canvis següents en la gestió de la IT. 
 
Canvi en el sistema de gestió de les IT vinculades a l’ICAM  

Hi ha hagut un canvi en la normativa que s’aplica en la gestió de les IT vinculades a l’ICAM. Fins ara, si 
l’ICAM donava d’alta un pacient, en cas que el professional de medicina volgués tornar a donar-li una baixa 
durant els sis mesos immediatament posteriors, el pacient  s’havia de personar a l’ICAM amb un informe. 
A partir d’ara només caldrà enviar els pacients amb un informe a l’ICAM en cas que la nova baixa sigui pel 
mateix diagnòstic que la que va ser motiu de l’alta donada per l’ICAM. Per incorporar la novetat l’ECAP 
indica el canvi d’aquesta manera: 
En el moment de fer una nova IT, si el pacient té la marca d’estar vinculat a l’ICAM, l’ECAP comprova si té 
una alta per inspecció en els darrers sis mesos: 

a. Si no la troba, segueix apareixent el mateix missatge que ara i no permet fer la baixa: 

“Les IT d'aquest usuari les gestiona l'ICAM. Per a més detall, premi el botó Dades ICAM.” 
 

b. Si troba la IT,  la mostra amb el missatge informatiu següent: 

“Aquest pacient té una alta per inspecció donada per l’ICAM el  (dia/mes/any) pel diagnòstic: 
(codi-descripció). 
Només pot fer la baixa si es tracta d’una malaltia diferent.” 
i continua el registre de la IT. 
 
Quan se selecciona el diagnòstic, l’ECAP comprova que no coincideix amb l’últim codi de 
diagnòstic de la IT de la qual s’ha trobat una alta per inspecció dels últims sis mesos i dona, si és 
el cas, el missatge d’error següent: 
“Aquest pacient té una alta per inspecció donada per l’ICAM el (dia/mes/any) per aquest 
diagnòstic. 
Només es pot fer la baixa si es tracta d’una malaltia diferent.” 
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Novetats en la gestió de les IT llargues  

S’impedeix que la durada estimada total de la IT pugui superar la durada màxima que podria tenir un cop  
exhaurides totes les pròrrogues possibles (730 dies, és a dir, dos anys). En el cas de les IT per recaiguda d’un 
procés previ, es pren en consideració la durada acumulada de la IT. Si el professional intenta entrar en el  
sistema una durada estimada superior, el programa mostra un missatge d’avís i ajusta automàticament la 
durada estimada als 730 dies. 
 
A més, en cas que la durada estimada superi els 364 dies, el camp de la data màxima de la propera visita 
quedarà en blanc, atès que el control de la IT passa a l’ICAM. 
 

 
 

Reimpressió dels documents d’IT generats a instàncies diferents de les del professional  

Des del botó Gestió IT s’accedeix a una pantalla que permet importar els documents relatius al procés de la 
IT que consten en el sistema informàtic de l’ICAM (el SIGIT) i que han estat generats per altres territoris, 
entitats proveïdores o per l’ICAM mateix. 
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Una vegada importats al sistema de l’ECAP es podran reimprimir. Sortiran a nom del professional que els va 
generar originalment i portaran una marca d’aigua que indica que es tracta d’una còpia. 
 

 
 


