
 

Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea 
 

Maneig de la consulta a l'atenció primària mitjançant l'Estació Clínica 

d’Atenció Primària sanitària, nivell bàsic  

Data: Del 25 de novembre fins el 23 de desembre de 2022. 

Durada: 20 hores lectives  

Modalitat: Curs d’autoaprenentatge en línia amb tutorització reactiva 

Lloc: Plataforma d'Innovació i Formació de la Direcció General de Professionals de la Salut 

 

Adreçada a professionals sanitaris de medicina, infermeria, pediatria, atenció a la salut sexual i reproductiva, 

odontologia i treball social.  

 

S’emetrà un certificat de participació i aprofitament a les persones participants que visualitzin tots els mòduls i 

continguts, siguin aptes en l’avaluació i realitzin, dintre de termini, l’enquesta de satisfacció.  

Sol·licitada l’acreditació al CCFCPS i el Reconeixement d’Interès Sanitari. 

 

PROGRAMA 

Objectius:  

 Adquirir una formació bàsica per  a tots els professionals que comencen a treballar amb l’ECAP sanitària. 

 Saber com utilitzar l’Estació Clínica d’Atenció Primària sanitària per a les finalitats que l’eina permet 
desenvolupar en la pràctica diària assistencial. 

 
 
Mòdul 1: Accés, seguretat i confidencialitat 

 Accés 

 Preferències de connexió 

 Seguretat i confidencialitat 

 Videotutorials 

Mòdul 2: Seguiment clínic bàsic 

 Maneig de notes clíniques 

 Introducció d’un diagnòstic 

 Lligam d’una nota clínica a un diagnòstic 

 Altres funcionalitats 

 Videotutorials 

Mòdul 3: Intel·ligència Activa 

 Accés, continguts i funcionalitats bàsiques 

 Actuacions i variables 

 Videotutorials 

Mòdul 4: Recerca d’informació i atenció no presencial 

 HCCnet i HC3 

 Atenció no presencial 

 La Meva Salut 

 eConsulta 

 9E 

 Videotutorials 

Mòdul 5: Analítiques 

 Accés, continguts i funcionalitats bàsiques 

 Petició d’una analítica 

 Resultats analítics 

 Videotutorials 
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Mòdul 6: Ordres clíniques 

 Accés, continguts i funcionalitats bàsiques 

 Petició d’una ordre clínica 

Mòdul 7: Prescripcions 

 Accés, continguts i funcionalitats bàsiques 

 Donar d’alta i caducar un producte 

 Imprimir receptes i ajuts a la revisió de la medicació 

 Videotutorials 

Mòdul 8: Incapacitats temporals 

 Accés, continguts i funcionalitats bàsiques 

 Pantalla «Gestió IT» 

 Manteniment de prescripcions IT 

 Gestió de comunicats IT 

 Procediment d’alta d’una IT 

 Videotutorials 

Mòdul 9: Temes complementaris 

 Introducció a la pantalla «Activitat grupal» 

 Creació d’una activitat grupal 

 Activitats en actiu 

 Videotutorials 

Mòdul 10: Informació i millores 

 Recursos, canals d’informació i notes formatives/informatives 

Cas pràctic 

AUTORIA, TUTORIA I COORDINACIÓ DEL CURS 

Autoria:  

Els continguts d’aquest curs han estat realitzats per un comitè pedagògic integrat per professionals de l’Institut Català de la Salut 

i del Departament de Salut. El disseny i maquetació del curs s’ha realitzat per professionals del Servei Català de la Salut.  

 

Tutoria del curs:  

 Sr. Albert Brau Tarrida, Metge de Família, Centre de Competències Funcional ECAP, Àrea de Formació TIC CatSalut i 
Departament de Salut.  

Coordinació:  

 Sr. Albert Brau Tarrida, Metge de Família, Centre de Competències Funcional ECAP, Àrea de Formació TIC CatSalut i 
Departament de Salut.  

 Sra. Cristina Boté Fernandez, Infermera, Centre de Competències Funcional ECAP, EAP Sant Andreu Gerència Territorial 
de Barcelona 

 Sra. Teresa Sánchez Cancio, Responsable Tècnica de l’Àrea de FC de professionals de la Salut, de la Subdirecció General 
d’Ordenació i Desenvolupament Professionals-DG de Professionals de la Salut, del Departament de Salut. 

 

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS AL CURS 

Activitat organitzada per la Coordinació General de l’Àrea TIC del Departament de Salut en col·laboració de la 

Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut.  

Inscripcions al curs: Ompliu  aquest formulari abans del dia 25 de novembre a les 12 hores 

Una vegada rebuda la sol·licitud i validada la inscripció rebreu un correu electrònic amb les claus d’accés al curs.    

Per a obtenir el certificat de participació i aprofitament haureu de ser APTES en l’avaluació i realitzar l’enquesta de 

satisfacció al finalitzar el curs.  

Informació: fcprofessionals.salut@gencat.cat 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/activitats-fc-externes-sgodp-fe/maneig-de-la-consulta-a-atencio-primaria-mitjancant-estacio-clinica-atencio-primaria-sanitaria-nivell-basic/index.html
mailto:fcprofessionals.salut@gencat.cat

