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Novetats i millores de juny de 2018 a l'ECAP sanitària 

 
 

 

 

A partir del 19 de juny a Girona, i del 20 de juny a la resta del territori, entren en funcionament les 

novetats i millores a l'ECAP sanitària. 

Per saber-ne més:    

Els GMA ja surten a la pantalla del Pacient crònic complex en situacions 
d’especial cura 
 

Seguint amb la política de l’ECAP de substitució dels CRG pels GMA, s’ha modificat la part de 

valoració d’inclusió del pacient crònic complex (PCC) a la pantalla de situacions d’especial cura. 

 

 

 
 

 

Des de fa temps a l’ECAP es va introduir el concepte dels GMA, que va anar substituint el dels 

CRG. A poc a poc s’han anat canviant totes les pantalles i aquesta era l’última pantalla on encara es 

trovaba la menció dels CRG.   
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A partir d’ara, l’ECAP marcarà la casella de multimorbiditat o malaltia greu quan el pacient tingui 

un GMA igual a 4. 

Publicar un informe d’infermeria a HC3 
 

En el moment d’imprimir pots seleccionar de publicar a HC3 o només imprimir els informes 

d’infermeria. 

L’avís apareix amb l’opció seleccionada ‘Imprimir i publicar a HC3’ i cal fer clic a ‘Imprimir’, si 

no es vol publicar. 
 

 
 

Amb aquesta millora també hem corregit que a l’informe apareguin els tests fets a l’usuari i algunes 

variables associades amb el seu valor numèric i interpretació. 
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L’alerta ICAM de proposta d’alta generarà una visita 9E 
 

L’alerta de l’ICAM generarà, en l’interval de 5 dies, una visita no presencial 9E-alerta ICAM a 

l’agenda del professional assignat, per tal de facilitar aquesta resposta. 

 

 
 

 Quan es rep una proposta de l’ICAM per fer l’alta a un pacient després de ser valorat per la 

Mútua, el professional de medicina d’atenció primària té 5 dies per donar-hi resposta, fent 

l’alta mèdica o contestant el missatge amb el motiu de la seva decisió de continuar la IT. 

 

 Si no s’ha contestat a la Proposta d’alta a la pantalla d’alertes, des de la visita 9E  

el sistema tornarà a readreçar-nos a la pantalla, per poder accedir al missatge que ens ha 

enviat el professional de l’ICAM (poden haver-hi documents adjunts amb proves de la 

mútua). 

 

 El professional té accés a la pantalla de Manteniment IT per fer-hi l’alta . 

 

 Si el professional creu que ha de continuar la IT, ha de motivar la decisió contestant el 

missatge del professional de l’ICAM (serà un camp obligatori, d’un mínim de 5 caràcters), 

fins ara, quan es clicava el botó d’Acceptar  es tancava l’alerta automàticament amb la frase 

“l’alerta ha estat revisada “, encara que no s’hagués justificat res.  

 

 

 
 

 

 

 Caldria reservar el curs clínic per escriure el seguiment del pacient, i fer servir la missatgeria 

interprofessional per a altres apreciacions sobre la IT i la resposta.  
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 Si no es respon al missatge, el sistema avisarà el professional. 

 

                                        S’ha d’escriure una resposta motivada  

 

 

 

 

 Des de l’alerta ICAM a la pantalla de Manteniment IT, s’obren les alertes actuals per 

professional. Des de la nova pestanya, es pot veure sempre, a la pantalla Missatgeria ICAM, 

si hi han hagut alertes . 
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El programa de gestió del TAO ha millorat la seguretat 
 

En el lliurament de l’ECAP de juny de 2018 s’han introduït diverses millores per reforçar la 

seguretat del procés: 

 

 Comprovació del rang terapèutic  

L’ECAP mostrarà un missatge d’avís, en cas que l’amplitud del rang terapèutic sigui atípica: 

o Si és < 0,5  

En cas que el límit superior i inferior del rang siguin iguals, el programa no deixarà 

continuar fins que no es corregeixi. 

o Si és >1 

o Si el límit inferior del rang és > 3 

 Possibilitar de modificar rangs terapèutics antics 

En cas que es detecti una diferència entre, d’una banda, les dosis del camp Dosi pautada i, de 

l’altra, la resultant del Quadre de dosificació  > b 0,5 mg/setmana es mostrarà un missatge 

d’avís. 

 Controlar la seguretat de la dosi d’antagonistes de la vitamina K  

En cas que s’accedeixi a la pantalla de dosificació del TAO més de dos dies més tard de la data 

en què es va fer la dosificació, no es podran guardar els canvis. 

 Limitar la possibilitat de modificar pautes antigues  

Si es detecta un rang terapèutic erroni, es podrà modificar encara que sigui un rang importat de 

TAONet. 

 

 

  



Nota formativa 
19 / juny /2018 

Pàg. 6 de 7 

 

Transport sanitari no urgent (TSNU) 
 

Per indicació del CatSalut, hem afegit un desplegable en el camp Característiques del 

pacient i en el camp Motiu del trasllat es pot marcar també l’opció Alta d’urgencies. 

 

 
 

Introducció 

 

Es demana d’adaptar la petició de transport sanitari per a la Instrucció de 7/2017 del  

CatSalut, que té per objecte establir el marc organitzatiu del transport sanitari, les modalitats o els 

tipus de transport, els criteris d’indicació, els procediments i circuits i els mecanismes de seguiment. 

Canvis 

 

Modificar la pantalla actual Transport sanitari no urgent per incorporar-hi  les característiques 

del pacient i afegir-hi un motiu de trasllat. 

 

En el desplegable del Motiu de trasllat, cal afegir-hi el motiu: Alta d’urgències (opció que 

s’ha d’incloure abans d’Altres). 

 

 

 

 

 

 

Cal afegir el desplegable del camp Característiques del pacient. 

 

 Titular TSI Cuida’m 

 Cadira de rodes elèctrica 

 Llitera 

 Obesitat mòrbida, grans dimensions 

 Requereix ajuda per a la mobilitat 

 Pediàtric (arnès, cadira/llitera, incubadora) 

 Cadira de rodes 

 Necessita dos tècnics 

 Altres (especifiqueu-les) 
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Pacients en situació ATCEN/ATDOM 

 

Amb la lliure elecció de centre i de professional sanitari, es van crear les marques d’ATCEN i 

ATDOM a l’ECAP administrativa. Ara també seran visibles a l’ECAP sanitària, com indica la 

imatge. 

 

 

Quin és el significat d’aquestes marques? 

 

 ATDOM: vol dir que a l’usuari, per la seva residència, li correspon l’àrea bàsica de salut en 

què està connectat el professional sanitari però, per la lliure elecció de centre, té un altre 

professional assignat i, per tant, només se li ha de prestar atenció domiciliària. 

 

 ATCEN: significa que l’usuari té la seva unitat assistencial bàsica (UAB) en el centre en què 

està connectat el professional, però la seva UP de residència és diferent i, per tant,  no se li ha de 

prestar atenció domiciliària.  

 

 

 

 

 

 


