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Nova versió de l’eina de triatge a l’ECAP web ePAT 
La versió actual de triatge web ePAT de la pantalla CUAP es substitueix per la darrera 

versió (v4.12) publicada pel CatSalut. 

Temps de lectura: 2 minuts. 

 

S’actualitza la versió web ePAT (v4.5) actual per la versió renovada (v4.12). El canvi es farà el 

dia 3 de novembre a Girona i el dia 8 de novembre a la resta de territoris. 

 

 
 

 

Aquesta nova versió ofereix noves funcionalitats, incloent correccions de les antigues 

versions. L’actualització millora també la seva eficiència i seguretat, fent la correcció dels bugs 

(errors de programari) trobats en altres versions i permet al personal clínic disposar de les 

darreres funcionalitats en el desenvolupament del seu treball. 

 

Millores obtingudes 

Algunes de les millores inclouen els següents aspectes: 

 Millora en l’aspecte visual (com la reorganització de la pantalla de constants vitals). 

 Gestió del dolor a través de formularis que disminueixen la subjectivitat. 
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 En pediatria: 

o Inclusió de l’escala visual del dolor del nen/a amb imatges descriptives, a més 

de l’escala numèrica. 

o Inclusió del Triangle d’avaluació pediàtrica (TEP). 

o Inclusió del pes del pacient pediàtric al registre de constants. 

o Inclusió del codi SEPSIS del pacient pediàtric.  

o Nous motius de consulta propis del nen/a. 

o Adaptació de l’Escala de Coma de Glasgow per trauma al pacient pediàtric, 

tenint en compte la dificultat d’aquest per expressar-se. 

o Adaptació de la valoració de simptomatologies com el dolor toràcic o les 

convulsions, que no tenen la mateixa importància en el nen que en l’adult.  

 

 Afegeix al llistat d’espera per les reavaluacions: 

o Sistema d’alertes que mostren a la infermera les reavaluacions pendents 

seguint una escala de temps d’espera després de fer el primer triatge. 

o Es destaca el pacient en un color i en arribar al temps límit, en un altre color 

més llampant. 

 

 Associació del nivell final de triatge amb el color segons l’escala del MAT/SET. 

 Afegeix conceptes vinculats a la complexitat i la cronicitat dins de l’escala de triatge. 

 Incorporació d’un ampli editor de destins vinculat amb les categories. Facilita que cada 

hospital pugui configurar a la seva mida quins destins es mostren en funció de la 

categoria de triatge obtinguda.  

 Incorpora la possibilitat de  generar el detall de la classificació en format PDF.  

 Millores en la redacció de preguntes per la classificació derivades del coneixement 

adquirit en el desenvolupament de l’eina per l’auto triatge ciutadà (SEAT). 

 Desenvolupament de noves funcionalitats que possibiliten l’ús del SET com a eina per 

la realització del triatge telefònic. 

 Implantació de protocols de triatge avançat COVID19, per la identificació automàtica 

de pacients susceptibles a la infecció. 

 Incorporació del filtre en el llistat corresponent a pacients. 

 Actualització de la classificació CIE10 amb els canvis publicats pel Ministeri de Sanitat 

al gener de 2020. 

 Incorporació del centre a la taula d’usuaris i creació del rol “admin centre” que només 

permet gestionar els usuaris/destinacions d’aquell centre. 
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Podeu trobar tota la informació al menú Documentació a ECAP sanitària, al nou apartat ACUT. 

 


