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Com he de resoldre les discrepàncies entre l’ECAP i l’ICAM en les IT? 

 
 

Per comprovar les discrepàncies entre les IT que consten a l’ECAP i a la base de dades de l’ICAM 

s’ha d’anar a la pantalla Gestió IT. 

 

Aquesta pantalla mostra la informació de les IT que hi ha als dos sistemes i permet traspassar les 

dades entre l’un i l’altre. En poc temps substituirà la pantalla Quadrar dades ICAM. 

Per saber-ne més:  

Novetats IT juny de 2017 

Modificacions a la pantalla de Gestió d’IT 

 

En poc temps la pantalla Quadrar dades ICAM desapareixerà. La pantalla Gestió IT et permet fer 

les mateixes funcionalitats i algunes més. Per afavorir el canvi i resoldre alguns problemes 

detectats, s’han incorporat les següents millores. 

 S’ha eliminat la possibilitat d’esborrar dades de l’ICAM. 

 Es poden veure els episodis eliminats, tant a l’ICAM com a l’ECAP (s’ha de triar l’opció 

Tots). 

 S’han afegit textos explicatius que apareixen quan et poses a sobre dels elements. 

 En cas que, en alguns dels episodis, l’alta l’hagi donada l’ICAM, apareixerà la icona d’una 

xinxeta. 

 Si es prem el botó Quadrar dades ICAM apareix un missatge on s’adverteix que aquesta 

pantalla està obsoleta i que és preferible anar a la pantalla Gestió IT. 
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Gestió de les recaigudes 

Per evitar errades en el moment d’emplenar un diagnòstic d’una IT que és la recaiguda d’una IT 

prèvia (en el cas de les IT per recaiguda): 

 S’inhabilita el botó Problemes usuari. 

 Mitjançant un desplegable només es podrà triar algun dels diagnòstics de la IT de la qual 

l’actual és una recaiguda. 

 En cas que es vulgui marcar com a recaiguda una IT que s’havia donat d’alta per una altra 

via, només es permetrà continuar si el diagnòstic és un dels de la IT prèvia. 

Reimpressió dels documents, passats més de 3 mesos 

 

Un professional només podrà reimprimir documents dels tres últims mesos. Si s’ha sobrepassat 

aquesta data, els haurà d’imprimir el responsable d’UP (de la UP del pacient o de la UP del  

professional que va signar el document). 

Altres 

Es bloqueja la possibilitat d’allargar una IT molt curta, mitjançant un comunicat de confirmació. 

S’ha de fer baixa per recaiguda. 

 


