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L’ECAP i l’HC3 ja es comuniquen entre sí les 

al·lèrgies medicamentoses i no medicamentoses 
A banda, s’ha canviat el sistema de registre de les al·lèrgies no medicamentoses. 

Temps de lectura: 2 minuts. 

 

A partir del 14 d’octubre del 2021 es posa en marxa la comunicació de les al·lèrgies –tant 

medicamentoses com no medicamentoses– entre l’ECAP i l’HC3. 

 

Les al·lèrgies i les reaccions adverses medicamentoses es continuaran registrant com fins ara. 

No obstant això, per fer possible aquesta nova línia de comunicació, s’ha hagut de canviar el 

sistema de registre de les al·lèrgies no medicamentoses a l’ECAP: fins ara, el registre es feia 

emprant el catàleg CIM10-MC i, a partir d’ara, es farà amb SNOMED. Aquest, permet 

especificar de forma més concreta quin és l’agent al qual el pacient és al·lèrgic. 

 

És important destacar que el catàleg SNOMED només està disponible en castellà. 

 

Registre de les al·lèrgies no medicamentoses 

A partir d’ara, el registre de les al·lèrgies no medicamentoses es farà en la mateixa pantalla on 

es registren les al·lèrgies i reaccions adverses medicamentoses. En aquesta, s’hi ha afegit 

l’opció No medicamentoses. 

 

Per facilitar la recerca, les al·lèrgies no medicamentoses s’han dividit en dos grans grups (és 

obligatori triar una de les dues opcions): 

 Alimentàries  

 No Alimentàries 
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Si es vol acotar encara més la cerca, es pot activar també una de les opcions següents 

(opcional): 

 Animals 

 Vegetals 

 Substancies químiques 

 Altres 

 

Un cop guardades, la pantalla de registre de les al·lèrgies mostra la informació resumida i amb 

color vermell, a la part superior de la pantalla. 

 

La pantalla de prescripció mostra les substancies de fàrmacs i Altres substàncies que s’han 

registrat. 

 

 

 

 

 

 

 

En el moment d’entrar a la història clínica del pacient, se sincronitza la informació existent 

entre l’ECAP i l’HC3. Si no es pot realitzar aquesta sincronització, es mostra el botó d’accés a 

les al·lèrgies emmarcat amb color vermell  a totes les pantalles on ja existeix. 

 

 

Si el pacient té registrada alguna al·lèrgia, es mostra la mateixa imatge que s’ensenyava fins 

ara:  . 

 

 

Per a determinades al·lèrgies d’interès en el procés d’atenció sanitària (com el iode i el làtex), 

s’activa la icona la qual, fins ara, només advertia que el ciutadà estava amb tractament 

anticoagulant. Quan es col·loca el punter del ratolí damunt la icona, s’obre una finestra 

emergent on s’informa si el ciutadà està tractat amb anticoagulants o si té una al·lèrgia al làtex 

o al iode. 
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A partir d’ara, aquesta alerta es mostra a les pantalles següents: 

 Seguiment clínic 

 Prescripció 

 Intel·ligència activa 

 Obstetrícia 

 Pla de cures 

 Ordre de tractament 

 Odontologia 

 Rehabilitació 


