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RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

• Tots els professionals del sistema sanitari han de disposar d’ una clau
d’ accés personal i intransferible a la historia clínica .

• No registris mai coses que no siguin certes o inexactes . Si no trobes la
codificació busca-la , pregunta , dóna-li pes a tots els teus actes .

• Vetlla pel teu codi d’ accés a la historia clínica . Es una mesura legal i
és la base d´una relació de confidencialitat .

• Promou que els teus pacients exigeixin majors mesures de seguretat i
que puguin controlar els accessos no autoritzats a la seva informació
clínica .



SUPORT O DISTRACCIÓ?

L’ e-CAP és una eina valuosíssima que ens aporta gran suport en la
presa de decisions clíniques  , tot i que mal entesa podria arribar a ser
una font de distracció pel professional .



NO OBLIDAR

• Tot i l’ interès de la gran majoria de professionals per millorar en totes
les nostres habilitats , ens fa falta formació per poder dominar el
millor possible les eines de la nostra consulta . L’ empresa ha de
invertir temps per fer una bona pedagogia en el maneig de la historia
clínica informatitzada , en la seva globalitat , e-CAP , HC3 i sisap-eCAP.

• Hem d’ adaptar l´e-CAP a allò pel que es va crear , l’ assistència dels
malats , no podem pervertir el sistema convertint-lo en una font de
dades sanitaris per poder ser exportades .



NO OBLIDAR
• Hem de treballar en la interacció dels professionals amb l´eina , s’ ha de poder

quantificar el temps invertit en la bona elaboració d’ històries clíniques i pensar
en el temps que igualment has de dedicar a la personalització i empatització de la
consulta. L’ ús de noves tecnologies requereix esforç i quan aquest son poc
amigables més , la fatiga , l’ estrès poden apareixia pel mal ús o mal disseny de les
eines de treball.

• Controla l’ accés i fes servir informació veraç . No deixis que et modifiquin
directament o a distancia els teus actes assistencial ( derivacions , prescripció). No
delegis en altres allò que per responsabilitat i formació et pertoca ( per molt que
el sistema t’ ho permeti i s’ incentivi per part dels teus caps ) , allò que deleges
també es responsabilitat teva .

• NO oblidis mai  que el propietari de la informació clínica és el pacient .



Aprofitar el temps :

https://www.youtube.com/watch?v=1jR6D2TKUc0




