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Nova pantalla a l’ECAP: Històric d’activitat del pacient 
 

                                  
 

 
 

 

L’Històric d’activitat del pacient ens mostra tota la informació sanitària dels pacients al llarg del 

temps sense haver de navegar per diferents pantalles i, també, ens permet veure la utilització del 

sistema sanitari per part del pacient d’una manera molt visual. 

Per saber-ne més:  
 

La pantalla s’estructura de la manera següent: 

            

1. Llegenda de colors: a la part inferior trobarem la llegenda de colors: 

 Blau fluix: 1 document associat 

 Blau fort: 2 o més documents associats 

 

 

2. Quan cliquem a sobre de les rodones de colors es desplega, a la part inferior, la informació 

que contenen, amb la possibilitat de visualitzar els informes d’alta hospitalària, els 

d’urgències, els de laboratori, els cursos clínics, les imatges..., segons el cas. 
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3. En els casos de Gestora de casos i IT, es mostra una barra que indica el temps que el 

pacient ha estat en aquesta situació. En aquests casos, no hi ha informació associada. 

 

 

 

4. També s’hi recull informació sobre ATDOM, PADES i residència. Aquesta informació 

només serà visible quan el pacient estigui en alguna d’aquestes situacions.  



 
 

      >> Nota formativa 
  17 / novembre / 2020 
 

Pàg. 3 de 3 

 

El HES i l'Estratègia de Salut Digital de Catalunya: 
 

L’històric d’activitat forma part de l’Estratègia de Salut Digital de Catalunya. El projecte estrella 

d'aquesta estratègia és el HES (Historial Electrònic de Salut de Catalunya), un projecte molt 

ambiciós de transformació digital del Sistema de Salut de Catalunya i que pretén donar suport al 

model assistencial actual i de futur. El HES anirà substituint l’estació de treball clínica d’atenció 

primària, la fusionarà amb la Història Clínica Compartida de Catalunya i establirà un nou model 

de relació amb l’Atenció Especialitzada i Sociosanitària. La voluntat és que en el futur el HES 

acabi donant una visió longitudinal de tot el procés d’assistència i de tots els contactes dels 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb el Sistema de Salut de Catalunya. 


