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S’ha reprès la sincronització de les al·lèrgies entre 

l’ECAP i l’HC3 
L’ECAP ja permet consultar les al·lèrgies (medicamentoses i no medicamentoses) dels 

pacients, independentment del sector al qual s’hagin donat d’alta. 

Temps de lectura: 1 minut.  

S’ha reprès la sincronització de les al·lèrgies entre l’ECAP i l’HC3 (actualment anomenat visor 

HES). Això significa que les altes (i les baixes) d’al·lèrgies fetes a l’ECAP s’enviaran a l’HC3 i 

que, per tant, quan un professional entri a l’ECAP veurà les al·lèrgies que estiguin 

disponibles a l’HC3. D’aquesta forma, tot el sistema sanitari públic disposarà de la 

informació sobre les al·lèrgies dels ciutadans. 

 

A la pantalla Al·lèrgies i reaccions adverses, s’hi ha incorporat una columna (“A HC3?”) que 

informa de la situació d’aquella al·lèrgia a l’HC3 (“SI” si hi està activa i “NO” en cas contrari). Si 

l’al·lèrgia que hi ha a l’ECAP prové d’una sincronització amb l’HC3, a la columna Manifestació 

hi constarà el text “Incorporada per sincronització amb HC3”. 

 

 

 

Només es poden donar de baixa des de l’ECAP aquelles al·lèrgies que s’han introduït a la 

mateixa base de dades a la que estigui connectat el professional que vol fer la baixa. En cas 

que es doni de baixa una al·lèrgia per sincronització amb l’HC3, al camp Motiu de la baixa s’hi 

mostrarà “Baixa per sincronització amb HC3”. 
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Les reaccions adverses no estan sincronitzades amb l’HC3 i, per tant, només es podran 

continuar consultant des del mateix sector on s’hagin donat d’alta. 


