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Millores per l’ús de l’ECAP per part de les residències de gestió privades 

 

 
 

Prèvia signatura del conveni, les residències geriàtriques de gestió pública i privades i els 

establiments de persones amb discapacitat podran fer servir l’ECAP  assistencial, amb ús restringit 

només als seus pacients. 

Per saber-ne més:  

D’acord amb les directrius marcades per la Direcció Assistencial i en relació amb el Decret Llei 

12/2020 aprovat pel Departament de Salut per accedir al cens de residents (dades sanitàries i 

assistencials dels usuaris que es troben en aquests centres), s’ha fet una adaptació de l’ECAP 

perquè el personal de les residències geriàtriques i els establiments de persones amb discapacitat 

(d’ara en endavant, RGiEPD),  pugui accedir a l’ECAP assistencial. 

Funcionament de l’ECAP per als professionals d’RGiEPD 

 Quan un professional de les RGiEPD accedeixi a l’ECAP per primera vegada, li apareixerà la 

pantalla de Signatura de confidencialitat”, (com a qualsevol altre personal a qui se li lliura 

accés per primera vegada), però cada cert temps li demanarà de signar-ho novament. 

 Quan un professional de les RGiEPD accedeixi a l’ECAP assistencial, en lloc de la pantalla 

principal de l’ECAP li apareixerà la pantalla de Grup d’usuaris, des d’on podrà seleccionar i 

gestionar l’historial dels pacients, de la mateixa manera que ho fa un professional de l’EAP.  

 Per normativa, els professionals de medicina d’aquests centres no poden signar les receptes 

electrònicament, però per facilitar el contínuum assistencial i la col·laboració entre les RGiEPD 

i l’EAP, es permetrà aquests professionals de les RGiEPD de crear noves prescripcions i 

aquestes quedaran en situació de “pendent”, remarcades en color vermell, i així el metge o la 

metgessa de l’EAP només haurà de revisar-les i trametre-les al SIRE (és el mateix 

funcionament que es fa servir per a les propostes d’infermeria). 
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Proposta de procediment: s’aconsella crear una agenda dins de cada RGiEPD, per al seguiment 

de la medicació/OC/analítiques... de manera que cada vegada que el professional de medicina 

d’aquest centre cregui oportuna la modificació del Pla de medicació (o altres derivacions)  d’un 

pacient, faci una citació,  i els canvis oportuns i les anotacions al seguiment del pacient i, així, 

el professional de medicina de l’EAP només haurà d’anar a aquesta agenda i fer-hi la revisió 

dels pacients citats aquell dia.  El personal de la RGiEPD podrà fer la impressió dels plans de 

medicació de cada pacient des de l’agenda per anar a l’oficina de farmàcia a recollir els 

productes.  

 


