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Puc fer una nova baixa a un pacient que està vinculat a l’ICAM? 
 

 

 
 

Si en els últims 6 mesos l’ICAM ha donat d’alta un pacient, i aquesta persona està 
vinculada a l’ICAM per fer-li baixes, legalment només se li pot fer una nova baixa si és per 
una altra malaltia diferent a la que havia motivat l’alta. 
 
Si es dona una nova IT a un pacient que està vinculat a l’ICAM, en el moment de guardar-
la, l’ECAP consulta automàticament l’ICAM. Si aquest considera que la baixa és per la 
mateixa malaltia, impedirà continuar amb la IT i s’haurà d’enviar el pacient a l’ICAM amb 
un informe. 
 

Per a més informació: 
 

Gestió de les IT vinculades a l’ICAM 

Si l’ICAM dona l’alta a un pacient, durant sis mesos no se li pot donar una baixa per la 

mateixa malaltia per la qual se li ha donat alta en la IT anterior, però sí que se li pot donar 

per un altre motiu. Amb aquesta actualització de l’ECAP s’introdueix un canvi en la gestió 

de les IT vinculades a l’ICAM. 

Si el professional de medicina pensa que ha de fer una nova baixa a un pacient vinculat a 

l’ICAM, haurà d’introduir les dades de la baixa amb normalitat. En el moment de guardar-

la, l’ECAP farà una consulta en segon pla al sistema informàtic de l’ICAM per veure si 

l’algoritme d’aquest autoritza a obrir el nou episodi d’IT. En cas afirmatiu, s’enregistrarà la 

nova IT de forma transparent per a l’usuari. En cas contrari, l’ECAP mostrarà un missatge 

en què avisa al professional del fet que no se li pot donar la baixa al pacient per aquest 

motiu i que se l’ha d’enviar a l’ICAM amb un informe. 
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Aquest nou model de funcionament obliga a algunes altres modificacions: 

 En cas que l’ECAP no es pugui comunicar amb l’ICAM en aquell moment, el 

programa mostrarà un missatge d’avís. 

 Infermeria no podrà proposar una IT als pacients vinculats a l’ICAM. 

 Si hi ha moviments anteriors pendents d’enviar a l’ICAM, s’haurà d’accedir a la 

pantalla Gestió IT per tal de sincronitzar la informació dels dos sistemes abans de 

poder introduir la baixa. 

Detecció de les discrepàncies entre l’ECAP i l’ICAM 

S’ha instaurat un mecanisme automàtic per detectar les discrepàncies d’informació entre 

l’ECAP i l’ICAM. En el moment que el professional entri a la pantalla Manteniment IT, 

l’ECAP farà en segon pla una consulta al sistema informàtic de l’ICAM. En cas que detecti 

una discrepància rellevant, mostrarà un missatge en què informarà el professional 

d’aquest fet i obrirà automàticament la pantalla Gestió IT per tal que el professional pugui 

fer les correccions adequades per fer coincident la informació entre els dos sistemes. 

Si no es pot comunicar amb el sistema informàtic de l’ICAM, també mostrarà un missatge 

en què indicarà aquest fet. 

Gestió de les IT dels pacients que retornen després d’haver-se traslladat de 
província 

En el moment que un pacient en situació de baixa laboral es trasllada de província la seva 

IT queda tancada a l’ECAP amb la data de l’últim comunicat de confirmació emès, per un 

motiu administratiu i legal, i per això no es pot reobrir.  

A partir d’ara, si el pacient retorna a la base de dades d’origen, cal tenir en compte que: 

 Si continua de baixa, només s’haurà d’emetre un nou comunicat de confirmació i la 

IT es reobrirà automàticament. 

 Si se li ha donat l’alta mentre estava fora de la província, l’ICAM ’haurà d’entrar la 

data i motiu reals de l’alta. No se li podrà donar cap nova baixa mentre no s’ajustin 

a l’ECAP les dades de la IT anterior. 

Canvis derivats del tancament automàtic de processos d’IT antics 

S’ha fet un tancament automàtic dels processos d’IT que tenen una duració superior als 

730 dies. En aquests moments no es poden fer IT per recaigudes en aquests processos. 

Si cal, en algun cas s’haurà d’emplenar la data i el motiu d’alta reals (en comptes d’F - Fi 

de procés). 

 



Nota formativa 
24 / maig / 2017 

Pàg.3 de 3 

 

Canvi en les IT de durada propera als 365 dies 

Es va introduir un canvi en la gestió de les IT amb duració propera als 365 dies, pel qual el 

camp ‘Data màxima de la propera visita’ queda en blanc si la durada estimada pel 

professional supera els 12 mesos. Aquesta modificació ha generat problemes de 

comunicació amb el sistema informàtic de l’ICAM, per la qual cosa l’ICAM demana que 

aquest camp no quedi en blanc i que hi surti el de la data en què es compleixen els 365 

dies. 

De totes maneres, per evitar problemes de comunicació amb l’ICAM, a l’imprès el camp 

Data màxima de la propera visita apareixerà en blanc. 

 
 

  
 


