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S’ha actualitzat la pantalla Situacions d’especial 

cura per adaptar-la al Pla director de cronicitat 
Aquest és el primer pas per alinear l’ECAP amb la pantalla Cronicitat del nou visor de la 

informació de la història clínica compartida, dins del projecte HES 

Temps de lectura: 2 minuts. 

 

La pantalla Situacions d’especial cura de l’ECAP presenta algunes novetats en la pestanya 

Pacient crònic complex. Els canvis que s’hi han fet, seguint les directrius del Pla director de 

cronicitat del Departament de Salut, constitueixen la primera part de l’adaptació de l’ECAP a 

la pantalla Cronicitat del nou visor de la informació de la història clínica compartida, com a 

part del projecte HES. 
 

 

Els canvis que s’han fet a la pantalla són els següents: 

 Valoració d’inclusió de pacient crònic complex. S’ha canviat la valoració de la 

cronicitat, d’acord amb els nous criteris de complexitat clínica, social o del sistema.  

 Valoració d’inclusió de malaltia crònica avançada. S’ha incorporat la versió 4.0 de 

l’instrument NECPAL. 
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Mentre no s’informin per primera vegada aquestes noves variables, en aquests apartats s’hi 

seguiran  mostrant les variables que s’hi mostraven anteriorment, però aquestes no es podran 

modificar. 

 

Les noves variables s’han incorporat també a la pantalla d’intel·ligència activa (IA) –en les 

actuacions relacionades amb el model de cronicitat– juntament amb d’altres, com ara: 

 Índex Frail-VIG. Índex de fragilitat pensat específicament per facilitar una valoració 

geriàtrica ràpida i que dona una quantificació del grau de fragilitat del pacient. 

 HexCom-Red. Versió reduïda de l’hexàgon de complexitat. Permet prendre decisions 

sobre els dispositius assistencials en funció dels nivells de complexitat de les diferents 

dimensions de l’atenció. 

 

Document de suport 

Bases conceptuals i model d’atenció per a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) 

o avançada (MACA). Departament de Salut. Barcelona, 2020. Programa de Prevenció i Atenció 

a la Cronicitat, Pla Director Sociosanitari, Direcció Estratègica d’Atenció Primària. 

 

 

 

 

L’historial electrònic de salut (HES) 

 

El nou visor de la història clínica compartida forma part del Pla director de sistemes 

d’informació del SISCAT. El projecte central d'aquest Pla és l’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. 

 

A l’HES, s’anirà substituint l’estació de treball clínica d’atenció primària, es fusionarà amb 

la història clínica compartida de Catalunya i s’establirà un nou model de relació amb 

l’atenció especialitzada i sociosanitària. La voluntat és que en el futur l’HES acabi donant 

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

i ciutadanes amb el sistema de salut de Catalunya. 

 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/Model-de-Bases-de-Cronicitat.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/Model-de-Bases-de-Cronicitat.pdf

