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Novetats i millores de juliol de 2019 a l'ECAP sanitària 
 

 

 

 

A partir del 16 de juliol a Girona, i del 17 de juliol a la resta del territori, entren en funcionament les 

novetats i millores a l'ECAP sanitària. 

Per saber-ne més:  
 

Registre del representant legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hem unificat el registre del representat legal d’un usuari des de l’ECAP                                                                                                                                                                                                                                                                                         

administrativa i des de l’ECAP sanitària a les pantalles ATDOM i Cuidador de l’ARES. 

 

Des de l’ECAP administrativa es poden registrar els representats legals de l’usuari: 
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Amb els canvis a l’ECAP sanitària podrem accedir a la pantalla d’aquest registre i  

visualitzar-lo des de la pantalla ATDOM i la pantalla ARES 

 

 

 

 

Supressió de la pantalla Manteniment d’activitats 

La pantalla Manteniment d’activitats no s’adapta al model d’IA i està obsoleta. 

Per tant, s’ha decidit suprimir-la.  
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Imprimir el justificant de visita sense tancar la visita 

En fer una visita que està pendent d’una validació del professional de medicina (prescripció, IT) es 

podrà imprimir un justificant de visita encara que la visita no estigui tancada. 

 

 

 

La visita NO quedarà tancada perquè està pendent de la resposta de validació. 

El justificant de visita sols el podrà fer el professional que està fent la visita. 

 

Accés als documents adjunts de les derivacions des de la pantalla d’ordres 

clíniques 

 

S’han habilitat dues columnes a l’esquerra de la pantalla Peticions/Resultats de proves-ordres 

clíniques per poder accedir a la informació addicional de l’ordre clínica (arxius, imatges, 

localització) i formularis.  
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Fins ara, només es podia consultar aquesta pantalla i afegir-hi dades des del detall de l’Ordre 

clínica: 

 

 

 

 

1.  : 

En clicar el botó, s’accedeix als fitxers adjuntats i/o a la localització: 
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En clicar a l’enllaç es pot veure la informació annexada:  

 

 

  

 

2.   

Si l’Ordre clínica té un formulari, es pot consultar des d’aquest botó:  
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L’ECAP comença a treballar amb la CIM10-MC 
 

El Consell Interterritorial de Salut ha decidit que tot el sistema sanitari públic de l’Estat espanyol ha 

d’utilitzar com a catàleg de diagnòstics la CIM10-MC. Això facilitarà la interoperabilitat entre els 

diferents serveis de salut. 

 

Aquesta classificació es diferencia de la CIM10 que utilitzàvem fins ara en diversos aspectes: 

 És una classificació més exhaustiva, de forma que incorpora una localització anatòmica més 

completa, amb lateralitat, gravetat, complexitat i dades del procés de l’atenció. 

 S’ha ampliat el nombre màxim de dígits significatius del codi, de 4 (ANN.N) a 7 

(ANN.NNXX). 

 El  nombre de codis diagnòstics diferents passa de menys de 18.000 a més de 94.000. 

Principals canvis que es notaran a l’ECAP 
 Tots els problemes de salut nous que es creïn estan codificats en CIM10-MC. 

 Només es podran triar codis diagnòstics finals. És a dir, que només es poden triar els codis 

diagnòstics que no tenen codis fills. A la taula següent, es mostra un exemple de quins codis 

es podran triar i quins no: 

 

No I63 Infart cerebral 

No I63.3 Infart cerebral causat per trombosi d'artèries cerebrals 

No I63.33 Infart cerebral causat per trombosi d'artèria cerebral posterior 

Sí I63.331 Infart cerebral causat per trombosi, artèria cerebral posterior dreta 

 

 Les pantalles que mostren codis diagnòstics contenen un camp que mostra el catàleg de 

diagnòstics al qual pertany aquell codi concret (CIM10, CIM10-MC, NANDA, ATIC, etc.). 

 A la pantalla de detall dels problemes de salut s’ha eliminat el camp Lateralitat. 

 El cercador del catàleg de diagnòstics permet moure’s per l’arbre de diagnòstics encara que 

s’hagi fet una cerca per text lliure. A l’esquerra de la descripció de cadascun dels codis 

diagnòstics es mostren icones que indiquen les accions que es poden fer en relació amb 

aquest codi concret: 

 

 Aquest codi es pot triar. També es tria fent doble clic a sobre de la descripció. 

 Anar als codis pares. Branques més genèriques de l’arbre. 

 Anar als codis fills del terme. 

 

Mesures que s’han pres per minimitzar l’impacte del canvi 
 S’han traduït de la CIM10 a la CIM10-MC més del 99 % dels problemes de salut històrics 

de l’ECAP. 

 S’han traduït a la CIM10-MC els termes del Thesaurus.  

Com es fa una cerca ‘en arbre’? 

Si es prem el botó Cercar amb els dos camps d’introducció de dades (Codi i Descripció) buits, 

l’àrea de resultats mostra els capítols de la CIM10-MC. 

Fent clic a la icona  s’avança cap als diagnòstics fills del terme.  
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En cas que s’observi que el camí no està portant al diagnòstic buscat, es pot tornar enrere fent clic al 

botó . 

 

 

Com es fa una cerca per text lliure? 

Per fer una cerca per text lliure s’ha d’introduir la paraula o paraules que volem buscar al camp 

Descripció. Al fer clic al botó Cercar, apareixen a l’àrea de resultats els diagnòstics que contenen la 

cadena.  

Podem fer servir els botons ,  i ,  que es comporten de la mateixa manera que quan es fa 

una cerca ‘en arbre’. 

 

 

 


