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Novetats en les propostes de validació d’infermeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara, les actuacions d’infermeria (com ara una prescripció i/o una IT) que, en alguns moments, requereixen  
per ser validades la signatura electrònica d’un professional de medicina generaran una visita virtual a 
l’agenda de la metgessa o del metge seleccionat, a l’hora en què s’han produït. A l’agenda d’infermeria la 
visita quedarà com a pendent i tindrà una marca per saber si  la proposta de validació està acceptada o 
rebutjada. 
  

Per a més informació: 
 
Algunes actuacions d’infermeria, com ara una prescripció i/o una IT, en alguns moments, requereixen  per 
ser validades la signatura electrònica d’un professional de medicina. 
S’han fet uns canvis a l’ECAP que permeten que aquestes visites generin a l’agenda del professional de 
medicina seleccionat una visita virtual (VV), a l’hora en què s’han produït. 
També a l’agenda d’infermeria quedarà la visita com a pendent i tindrà una marca per saber si la proposta 
de validació feta està acceptada o rebutjada. 
 
Imatge de l’agenda de medicina  amb una visita per validar
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Imatge de l’agenda d’infermeria  amb una  visita per validar 

 
 
ENVIAMENT D’UNA PROPOSTA DE VALIDACIÓ 
L’agenda d’infermeria té les visites presencials del dia i si s’envia alguna validació de prescripció i/o d’IT 
s’incorporarà al camp de situació en què es troba la validació de la visita, a la part dreta de la visita a 
l’agenda. 
El camp de situació de la visita pot estar en una d’aquestes tres fases, diferenciades pel color de la marca: 

- Verd: El professional de medicina ha validat o modificat totes les propostes del CIP.  Infermeria pot 

imprimir-les i entregar-les al pacient.  

- Ambre: Resten pendents de validar propostes del CIP.  

- Vermell: El professional de medicina ha rebutjat alguna proposta del CIP. 

Fent un doble clic a sobre del camp Situació de la proposta, obtindràs un resum de la situació de les 
propostes i dels motius de rebuig. 
 

 
 
La visita pendent (VP) no es marcarà automàticament com a realitzada mentre tingui propostes pendents 
de validar. 
Quan el professional d’infermera surti de la sessió de l’ECAP i tingui propostes pendents de validació (en 
color ambre) es mostrarà un missatge: 
 

 
Sí:  permet tancar la sessió de l’ECAP. 
No:  cancel·la el tancament. No se surt de la sessió. 
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Si la VP té diverses propostes i una s’ha rebutjat, no sortirà un missatge d’avís quan se surti de la sessió. 
ACCÉS A VALIDAR UNA PROPOSTA 
El professional de medicina, per validar una proposta, podrà accedir-hi des de la icona de la rodeta, com 
fins ara, o fent un doble clic a sobre de la visita. 
 
 
 Per veure des d’infermeria la situació en què es troba  la visita virtual de validació, 
 és imprescindible accedir fent-hi un doble clic a sobre o des de la rodeta. 
 
 
En tots dos casos s’accedeix a la pantalla de validació on apareix tot el que hi ha pendent. 
Si només hi ha una proposta, anirà directament a la pestanya que correspon. 
 

 
 
Si el professional de medicina surt de la pantalla i resta alguna proposta per validar, es visualitzarà un 
missatge on se l’avisa del fet que hi ha propostes pendents de validar per a aquell CIP. Aquest 
comportament només s’aplica quan s’hi accedeix per la VV. 
 

 
 
En cas que calgui fer qualsevol canvi en una proposta, s’haurà de seguir el circuit d’acceptació. Un cop 
acceptada apareixerà en verd a infermeria, es podrà imprimir i tancar la visita. 
 
 
 


