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Què he de fer si un pacient que està en IT ha de començar una baixa 
relacionada amb la COVID-19? 

 
 

 

L’ECAP et dona assistència i et guia en el procés. En funció del cas, has de donar-li l’alta i fer-li 

una nova baixa o emetre-li un comunicat de confirmació. 

Per saber-ne més:  
 

La prestació de la IT en relació amb el procés COVID-19 té unes connotacions econòmiques 

diferents a les d’altres diagnòstics. Per tant, és molt necessari que tot el sistema estigui assabentat 

en tot moment de quin és el diagnòstic responsable del procés d’IT. Això és especialment 

important en els casos en què el pacient estava prèviament en situació d’IT. L’ECAP ha incorporat 

noves funcionalitats per guiar el professional en aquesta situació. 

 

En el moment que es doni d’alta un diagnòstic relacionat amb la COVID-19 a un pacient en 

situació d’IT: 

 Si el pacient estava en situació d’IT per un contacte estret o sospita no confirmada de 

COVID-19 (Z20.828) i es dona d’alta un diagnòstic de COVID-19 (U07.1), el programa 

ho recordarà al professional mostrant-li una finestra.  

Si s’accepta l’opció Passar la IT a COVID-19, automàticament canviarà el diagnòstic i es 

mostrarà la pantalla d’un nou comunicat de confirmació (excepte si el canvi de diagnòstic 

es fa en la mateixa data que la baixa anterior; en aquest cas, s’anul·larà l’anterior IT de 

forma transparent per al professional). 
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 Si el pacient estava en situació d’IT per un diagnòstic no relacionat amb la COVID-19, el 

programa mostrarà una finestra en què recordarà al professional que ha de fer l’alta del 

procés anterior i la nova baixa pel diagnòstic relacionat amb la COVID-19. 

 
 

Si el professional que ha introduït el diagnòstic no és un metge o metgessa, es mostrarà una 

finestra on s’indica que cal que sigui un professional de medicina qui redreci la situació. 

 

Resum de les adaptacions de l’ECAP i eSalut per la crisi de la COVID-19. 

 

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/COVID-19.htm

