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Canvis a l’Informe clínic  
 

 
 

 

A partir del 11 de febrer a Girona i del 12 de febrer a la resta del territori, entren en funcionament 

els canvis a la pantalla d’informes de l’ECAP per unificar els informes clínics i d’infermeria en 

una sola pantalla. Properament s’hi incorporaran els informes socials. 

Per saber-ne més:  

CANVIS A ECAP  

Quan es vol fer un informe clínic, la pantalla ofereix dues opcions: 

- Informe clínic 

- Informe social  

 

Per accedir a l’Informe clínic es visualitzarà la pantalla de resum amb la relació dels informes fets 

fins ara a l’usuari, que inclourà la informació següent: 

 

- Data 

- Títol 

- Nom del professional 

- Categoria 

- Marca de publicació a HC3 
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La part final de la pantalla té un seguit de botons per a diferents funcions: 

 

 
 

          Nou informe 

 

 

En clicar a Veure eliminats, s’accedeix a aquesta pantalla: 

 

 
 

En clicar al botó Veure actius, es pot tornar a la pantalla d’Informes. 

El botó  dona accés a visualitzar l’informe eliminat. No permet imprimir ni duplicar. 

Des de la pantalla resum d’informes de l’usuari, amb el botó  s’accedeix a fer un nou 

informe: 
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El llistat de Motiu inclou: 

 

 Resultat de proves 

 Seguiment clínic 

 Continuïtat assistencial  

 Avaluació 

 Informe de dependència 

 

 

 

Tenen marcada com a predeterminada la 

publicació en HC3 

        

 Ús intern 

 Justícia 

 Direcció del centre             

 DGAIA  

 Síndic de greuges 

 Regimental 

 Vaga de fam 

 Petició del pacient 

 Altres: obre un espai per permetre 

especificar-ne el motiu  

 Avaluació 

 

 

 

 

 

 

No tenen marcada com a predeterminada 

la publicació en HC3 

Si se seleccionen del llistat els motius següents: Ús intern, DGAIA, Justícia, Síndic de greuges, 

Regimental, Vaga de fam o Direcció del centre,  la casella de verificació 

 no estarà marcada i no serà editable.  

 

 

La pantalla inclou el botó  per poder eliminar l'informe. En fer-ho, és obligatori introduir el 

motiu de l'esborrament. Només es podrà eliminar un informe un màxim de 48 h després d’haver-lo 

fet.  
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Els informes eliminats podran ser visualitzats prement el botó Veure eliminats. 

 

Per fer l'informe, s'ha afegit el botó , que obre una finestra per poder indicar quines opcions  es 
volen afegir dels registres existents a ECAP. 
 
 

 
 
 
 
 
S'han inclòs les opcions següents: 

 
 

 Notes de seguiment clínic  

 Problemes de salut actius 

 Problemes de salut passius 

 Medicació activa 

 Al·lèrgies 

 Pla terapèutic 

 Valoració clínica 

 Tests 

 Valoració psicosocial 
 Vacunes 

 Cuidadors 

 Motius de salut aguts 
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Una vegada seleccionada l’opció o les opcions que es volen fer constar en l'informe, s'obrirà una nova 
pantalla amb la informació que s’hi vol incloure. 
 

 
 

 

 

Totes les caselles de verificació apareixeran desactivades per defecte, a excepció de la medicació 

activa (que estarà marcada de manera completa). 
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Per a les Notes de seguiment clínic, el filtre segueix el mateix funcionament que en la resta de 

pantalles de l’ECAP. 
 

 
 

Si no hi ha cap filtre aplicat, apareixen les notes de seguiment clínic de l’interval de temps marcat.  

En seleccionar un tipus de filtre, l’embut es marca en vermell  i al costat hi apareix  per 

poder tornar enrere (segueix el mateix funcionament que la resta de pantalles de l’ECAP). 
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