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Nou sistema de filtres del cercador de diagnòstics 

de l’HES 
S’amplien els filtres existents i es desplacen a l’esquerra de la pantalla. 

Temps de lectura: 1,5 minuts.  

 

S’ha adaptat el cercador de diagnòstics de l’HES perquè es pugui emprar en especialitats 

diferents a les establertes fins al moment actual (ASSIR i Odontologia). 

Aquestes noves funcionalitats han requerit l’ampliació del sistema de filtres existents. Per 

poder encabir-los, s’han ubicat a l’esquerra de la pantalla.  

 

 

 

Els filtres existents són els següents: 

 Catàleg. Permet filtrar els codis de la CIM-10-MC, que corresponen a diagnòstics o a 

causes externes. Pròximament incorporarà també el catàleg ATIC. 

 Especialitat. Es mantenen les existents: ASSIR i Odontologia. 

Nota: Aquests dos filtres (Catàleg i Especialitat) es poden preconfigurar com a predeterminats a la capsa 

“Recordar preferència”. 
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 Sexe biològic. Permet mostrar només els diagnòstics propis del sexe del pacient. 

 Edat. Permet mostrar només els diagnòstics que es poden donar en l’edat del pacient. 

 Lateralitat. Permet triar els diagnòstics que afecten el costat esquerre, dret o bilateral 

del pacient. 

 Trimestre de l’embaràs. Permet filtrar els diagnòstics propis del trimestre de l’embaràs 

en què es trobi la pacient del capítol “O − Embaràs, part i puerperi” de la CIM-10-MC. 

 Assistència. Permet filtrar entre “Assistència inicial”, “Assistència successiva” o 

“Seqüela” en els codis diagnòstics. 

 

Els filtres actius en cada moment es mostren a sota de la caixa de text. Es poden desactivar 

clicant a sobre l’etiqueta o bé directament deshabilitant-los des de l’opció lateral de filtres. 

 

La columna de filtres es pot ocultar o mostrar amb la icona d’embut . 

 

 
 

Els termes retornats per la cerca que corresponguin a les descripcions oficials dels catàlegs 

mostren una etiqueta identificativa. 
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També canvia la ubicació dels enllaços per enviar noves propostes de sinònims i per accedir 

a l’arbre de diagnòstics CIM-10-MC del CatSalut. Estan situats a la part superior de la pantalla.  

 

 


