
 

>>>Nota formativa 
18 d’abril de 2017  

Pàg.1de 3 

 

 
Novetats a la pantalla PREALT 
 

 

 
 

  

Pots veure els canvis que s’han realitzat a la pantalla PREALT fent un doble clic a l’alerta d’aquesta pantalla  
o a través de les pantalles Situacions especials de cures. 

Per a més informació: 

Canvis a la pantalla PREALT 

 
La publicació de PREALT a l’HC3 que fan els centres hospitalaris i sociosanitaris  genera per als professionals  
de referència del pacient (de medicina, infermeria i infermeria gestora de casos, en cas que al pacient ja 
tingui un professional gestor de casos assignat) una alerta a ECAP.  
 
Aprofitant aquesta comunicació, s’han fet unes millores a la pantalla de registre del PREALT, des de 
Situacions especials de cura, o fent un doble clic des de l’alerta. 
 
 
Nova pantalla 
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La procedència, si ve informada la UP,  apareixerà automàticament.  Les opcions Soci sanitari i Nivell 
hospitalari mostraran el camp addicional obligatori, com fins ara. El camp Salut mental s’ha de triar de 
manera manual. 
 

 
 
El desplegable Servei dona opció a escollir el servei que ha fet el PREALT. 
A  Informes publicats hi ha l’opció de cercar informes publicats relacionats amb el pacient en un temps 
màxim d’un mes anterior i posterior a la data de l’alerta PREALT. La pantalla permet consultar o afegir (si 
estan publicats a HC3) tres tipus d’informes: 
 PREALT 
 Alta hospitalària 
 Alta hospitalària d’infermeria 
 

 
 

El botó Afegir i el botó Consultar mostren la mateixa pantalla. L’opció Afegir mostra els informes existents 
d’uns tipus particulars, en un període definit (un mes anterior a la data).  L’opció  Consultar només mostra 
els informes que ja s’han lligat. Perquè el botó Afegir mostri informació és necessari que s’hagi emplenat el 
camp Data probable d’alta. Quan l’informe PreAlt de l’ECAP tingui vinculats informes, el boto Consulta 
apareixerà dins d’un marc de color verd. 
 

 
 

Si el sistema té les dades dels pacients ja identificades, els criteris d’inclusió PCC i MACA s’ompliran 
automàticament, però seran modificables. 
 
A costat del Resultat del test de Barthel es mostrarà un botó d’accés i es visualitzarà el resultat i la 
interpretació del test, si està fet. Al costat del botó Altres, quan estigui seleccionat, es mostrarà un camp de 
text lliure. 
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S’ha afegit la possibilitat d’accedir al PIIC , tant per fer-lo com per consultar-lo. 

IMPORTANT: Pel fet de ser una pantalla on s’omplen les dades de manera automàtica quan s’hi 
accedeix, encara que manualment no s’empleni cap camp, cal esborrar les opcions  que ha carregat 

de forma autònoma abans de sortir amb el botó .  El programa mostrarà un missatge on 
s’indicarà l’acció. 

 


