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Registre cuidador i procediments 
 

 
 
 
El proper dia 5 de març s’inicia la prova pilot del projecte ARES d’atenció primària (AP) 
amb alguns canvis a ECAP, que afecten tots els equips: Registre del cuidador/a des de la 
pantalla ATDOM i activació de la pestanya de procediments a la Intel·ligència activa. 

Per saber-ne més:  
 

Registre del cuidador/a 

La pantalla ATDOM  dona accés al registre dels cuidadors i també permet fer la valoració 
del cuidador/a principal, amb canvis i millores. 
 
Les novetats permeten registrar el consentiment verbal del cuidador/a de donar les seves 
dades. 
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Cada columna obre un desplegable de les diferents opcions que s’han de seleccionar. 
 

 
 
 
Des de la fletxa de la columna CIP accedim a la pantalla de recerca de dades dels 
cuidadors. 
 
 

Els botons inferiors   permeten eliminar, seleccionar cuidadors donats de 
baixa i afegir un nou cuidador/a, respectivament. 
 

 
 

El botó Valoració del cuidador principal  dona accés a la pantalla 
resum on es visualitzen les dates de la valoració feta amb les icones de normalitat  i de 
factors de risc . 
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Es valora al cuidador principal en diferents dimensions: relació, actituds, habilitats i 
coneixements 

 
 

Amb el botó inferior  accedim a fer la valoració dels cuidadors i a afegir el 
comentari que considerem. 
 

 
 
 
Si té factors de risc, en sortir el botó queda marcat en vermell. 
 

 
 

Tingueu en compte que des de la pantalla Valoració d’infermeria actual no s’ha fet cap 

canvi en la valoració del cuidador/a, ja que la valoració de la persona estarà integrada en 

el procés d’atenció del projecte ARES AP 
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Procediments 
 
En moltes ocasions, cal poder registrar un procediment diagnòstic/ terapèutic o 
intervencions/ activitats realitzades de manera ocasional a una persona que, actualment, 
no es pot consignar fàcilment, i que cal que es visualitzi en el seu historial.  
 
Des de la Intel·ligencia activa hem activat la segona pestanya com a Procediments.  
En aquesta pestanya s’han inclòs els procediments, intervencions i activitats per  ordre 
alfabètic.  

 

 
 

 

 


