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Benvinguda 
 

Benvinguts al SISAP! 

Com a equip d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut teniu accés a tota una sèrie 

d’informació clínica i de gestió elaborada pel SISAP.  

En el SISAP elaborem eines d’ajuda a la pràctica clínica (recordatoris, llistats de pacients en 

situacions millorables, etc.), eines on els professionals reben retroalimentació i seguiment de 

diferents indicadors, eines per comunicar-nos amb els nostres clients i eines amb dades 

obertes, entre d’altres productes. 

L’objectiu principal d’aquest manual és donar-vos a conèixer quina és la informació que teniu 

disponible, on la podeu trobar i qui la té accessible, ja que pot variar segons el tipus de 

professional.   

Desitgem que la informació disponible us sigui útil per la vostra gestió clínica i/o directiva, que 

us sentiu còmodes en el seu maneig i que us puguem ajudar en tot el que estigui al nostre 

abast. 
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El SISAP 

El SISAP (Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària) va fer els primers passos 

l’any 2006, amb l’objectiu de proporcionar informació, principalment per a la gestió clínica, als 

diferents professionals i a les estructures de gestió. 

Proporcionar informació significa obtenir dades de diferents fonts i processar-les per construir 

indicadors que en el moment de publicar-se siguin útils per als professionals assistencials, per 

als gestors o per a tots dos. 

El SISAP depèn de la Direcció de Sistemes d’Informació (DSI), es troba a la tercera planta 

del Centre Corporatiu de l’ICS i es composa del següent equip de treball multidisciplinari: 

 Manuel Medina, Especialista en Medicina de Família, Responsable SISAP 

 Francesc Fina, Especialista en Medicina Preventiva, Tècnic SISAP. Coordina l’extracció de 

dades i els processos necessaris per la construcció d'informació. 

 Ermengol Coma, Especialista en Medicina Preventiva, Tècnic SISAP. S’encarrega de 

l’explotació dels diferents indicadors i informació. 

 Paqui Ramos, Especialista en Medicina Preventiva, Tècnic SISAP. S’encarrega d’analitzar les 

dades, definir la nova informació i de la formació de la unitat. 

 Albert Mercadé, Analista de Sistemes, Informàtic SISAP. Desenvolupa aplicacions webs i 

eines. 

 Enrique de la Torre, Analista de Sistemes, Informàtic SISAP. S'encarrega de la publicació i 

manteniment de khalix. 

 Joan Camús, Programador, Informàtic SISAP. Desenvolupa aplicacions webs i eines. 

 

Tot i dependre de la Direcció Assistencial, treballen de manera continuada amb el SISAP, 

desenvolupant els diferents Estàndards de qualitat assistencial (EQA): 

 Mireia Fàbregas, Especialista en Medicina de Família, Tècnic SISAP. 

 Elisabet Balló, Especialista en Medicina de Família, Tècnic SISAP. 
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Missió, visió i valors 

Missió  

La missió del SISAP és elaborar informació sanitària vàlida i fiable sobre l’atenció primària de 

l’Institut Català de la Salut a Catalunya que: 

 Permeti millorar la presa de decisions clíniques dels professionals assistencials 

 Permeti avaluar la pràctica clínica pel mateix professional, per les estructures de gestió o 

pel ciutadà. 

 Permeti la planificació sanitària 

 Permeti la vigilància epidemiològica 

 Permeti la recerca 

Visió  

La visió del SISAP és ampliar els sistemes d’informació a altres àrees/programes assistencials 

d’atenció primària i facilitar dades obertes a la ciutadania sobre el maneig dels problemes de 

salut atesos a l’atenció primària de l’ICS. 

Valors  

Els valors del SISAP són:  

 La millora contínua 

 La flexibilitat 

 La seguretat de la informació 

 L’accessibilitat 

 La comunicació 

 L’eficiència 

 La transparència 
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Quina informació hi ha, des d’on es pot accedir i qui té accés? 

A la taula següent mostrem els productes que elabora SISAP classificats en 4 categories, com 

s’accedeix i els tipus de professionals que hi tenen accés: 

Eines d’ajuda a la pràctica clínica 

Producte Professional assistencial Responsable d’UP 
Responsable de 
SAP/DAP 

Tothom 

Avisos clínics: recordatoris 
de situacions a millorar 

ECAP: 
Si hi ha un avís es veu al 
costat del pacient 
programat a l’agenda del 
dia i també entrant a la 
història clínica del pacient 

   

Llistats de pacients no 
complidors: llistats de 
pacients que no compleixen 
els criteris de bon control 
dels indicadors de l’EQA 

ECAP:  
Dades clíniques-
>Resultats SISAP->EQA 
(clicant a sobre dels 
indicadors) 

   

DBSform: formulari de 
consulta de pacients que 
permet combinar variables, 
problemes de salut, 
prescripcions i analítiques. 

ECAP:  
Dades clíniques-
>Resultats SISAP-
>DBSform 

ECAP:  
Altres->Responsable 
d’UP->Resultats 
SISAP->Estàndard de 
qualitat assistencial-
>DBSform 

ECAP:  
Altres->Responsable 
de SAP->Resultats 
SISAP->Estàndard de 
qualitat assistencial-
>DBSform 

 

DBS: base de dades en MS-
Access que permet fer 
consulta de pacients 
anonimitzats combinant 
variables, problemes de 
salut, prescripcions i 
analítiques. 

 
ECAP:  
Altres->Responsable 
d’UP->Resultats 
SISAP->Estàndard de 
qualitat assistencial-
>DBS 

ECAP:  
Altres->Responsable 
de SAP->Resultats 
SISAP->Estàndard de 
qualitat assistencial-
>DBS 

 

Retroalimentació de resultats 

Producte Professional assistencial Responsable d’UP 
Responsable de 
SAP/DAP 

Tothom 

SISAP-ECAP professional: 
informació per a la gestió 
clínica dels professionals 

ECAP:  
Dades clíniques-
>Resultats SISAP 

   

SISAP-ECAP Responsable 
d’UP/SAP  

ECAP:  
Altres->Responsable 
d’UP->Resultats 
SISAP->Estàndard de 
qualitat assistencial 

ECAP:  
Altres->Responsable 
de SAP->Resultats 
SISAP->Estàndard de 
qualitat assistencial- 

 

SISAP-EAP: informació per a 
la gestió dels EAPs  

Khalix web 
Es necessita usuari i contrasenya 
 

 

SISAP-ASSIR: informació per 
a la gestió dels ASSIRs   

SISAP-ITS: informació per a 
la gestió de les ITS 
(infeccions de transmissió 
sexual) 

  

SISAP-Presons: informació 
per a la gestió dels equips 
d’atenció penitenciària 
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Comunicació amb els professionals 

Producte 
Professional 
assistencial 

Responsable d’UP 
Responsable de 
SAP/DAP 

Tothom 

Wikindicadors: 
documentació i 
definició d’indicadors 

Des de SISAP-ECAP i khalix web   

Bústia SISAP: 
aplicació de 
comunicació entre 
professionals, territori 
i SISAP 

ECAP:  
Des de 
qualsevol 
pantalla de 
SISAP-ECAP o 
des dels llistats 
de l’EQA 

   

sION: aplicació de 
comunicació entre 
territori i SISAP 

 
http://10.80.217.68/sion/ 
Es necessita usuari i contrasenya 

 

si9sap: bloc del SISAP    https://si9sapics.wordpress.com/ 

@sisapics: twitter del 
SISAP     

Dades obertes 

Producte 
Professional 
assistencial 

Responsable d’UP 
Responsable de 
SAP/DAP 

Tothom 

DiagnostiCat: 
seguiment de les 
malalties de 
declaració numèrica 

   
http://www.ics.gencat.cat/sisap/diagn
osticat/principal 

SeGrip: seguiment 
diari de la campanya 
de la grip 

   
http://www.ics.gencat.cat/sisap/grip/p
rincipal 

Altres 

Producte 
Professional 
assistencial 

Responsable d’UP 
Responsable de 
SAP/DAP 

Tothom 

SISAP-Epidades: 
Informació 
epidemiològica de la 
població de Catalunya 
assignada a equips 
d'atenció primària  

Khalix web 
Es necessita usuari i contrasenya 

 

Càrrega de dades: 
Aplicació que permet 
pujar llistats 
anonimitzats per que 
el professional pugui 
veure'ls oberts 

 
ECAP:  
Altres->Responsable 
d’UP->Resultats 
SISAP->Estàndard 
de qualitat 
assistencial->DBS-
>Càrrega fitxer 

ECAP:  
Altres-
>Responsable de 
SAP->Resultats 
SISAP->Estàndard 
de qualitat 
assistencial->DBS-
>Càrrega fitxer 

 

Aplicatiu EQA 
individualitzat: 
aplicació que permet 
excloure indicadors 
de l’EQA a nivell 
professional 

 

 

ECAP:  
Altres-
>Responsable de 
SAP->Resultats 
SISAP->Estàndard 
de qualitat 
assistencial->EQA 
individualitzat 

 

Edició metes de l’EQA 
d’adults i de 
pediatria: aplicació 
per editar les metes 
de l’EQA sintètic 

 

 

ECAP:  
Altres-
>Responsable de 
SAP->Resultats 
SISAP->Estàndard 
de qualitat 
assistencial-
>PROF 

 

SISAP-Capítol 1: 
aplicació per 
gestionar els 
professionals amb 
nòmina imputada a la 
UP secundària.  

 

Khalix web 
Es necessita usuari i contrasenya 

 

http://10.80.217.68/sion/
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MADS: aplicació per 
gestionar els 
indicadors de 
l’acreditació dels EAPs  

 
Khalix web 
Es necessita usuari i contrasenya 
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Descripció detallada de cadascun dels productes del SISAP 

Eines d’ajuda a la pràctica clínica 

1. Avisos clínics 

 

Què són? És un sistema electrònic de recordatoris de  situacions clíniques millorables en 
la història clínica informatitzada del pacient.  

 
On 
apareixen? 

La identificació d’aquestes situacions genera l’obertura d’una finestra quan 
s’entra a la història clínica electrònica del pacient a l’ECAP 

Quins avisos 
hi ha? 

CLI1: Cribratge de la retinopatia diabètica 

CLI1: Cribratge de la retinopatia diabètica 

CLI2: Control de l’hemoglobina glicada en pacients amb diabetis mellitus tipus 
II 

CLI3: Control de la tensió arterial (TA). 

CLI4: Tractar amb anticoagulants/antiagregants 

CLI5: Control del colesterol LDL en prevenció secundària 

CLI6: Tractar amb blocadors beta en cardiopatia isquèmica  i/o insuficiència 
cardíaca . 

CLI7: Tractar amb IECA/ARA II en IC 

CLI8: Vacunació de l’hepatitis B 

CLI9: Vacunació antigripal 

CLI11: Deixar de fumar 

CLI12: Tractar amb antiagregants en CI, AVC o Fibril·lació auricular (FA) 

S’han de 
configurar? 

Sí, s’han de configurar a l’ECAP. Aquí trobaràs com fer-ho. 

Cada quan 
s’actualitzen
? 

Cada setmana. 

  

http://youtu.be/bvNSQEJRCp8
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2. Llistat de pacients no complidors 

Què són? És un llistat de pacients que no compleixen els criteris de compliment 
dels indicadors de l’EQA. 

Des d’on 
s’accedeix? 

Disposeu de 2 accessos diferents en funció de la pantalla d’EQA que 
esteu visualitzant. Si esteu a la: 

 Pantalla clàssica de l’EQA:  

 Clicant sobre cadascun dels indicadors de l’EQA: 

 
 EQA horitzontal: 

 Clicant sobre el número de casos no resolts: llistat de pacients no 
complidors (indicat com a 1 a la imatge inferior). 

 Clicant sobre el problema de salut: llistat de pacients que no 
compleixen cadascun dels indicadors inclosos en el problema de 
salut (indicat com a 2 a la imatge inferior). 

 Clicant sobre “Pacients prioritzats”: llistat de pacients no resolts 
en més de 4 indicadors (indicat com a 3 a la imatge inferior). 

 
Qui pot accedir? Només poden accedir als llistats de pacients que no compleixen els 

criteris de control els professionals que els tinguin com a població 
assignada.   

En quins 
indicadors hi ha 
llistats? 

EQA de població adulta 
Tots els indicadors tenen llistats menys 6 que tenen una mitjana elevada 
de pacients per llistat: 
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 EQA0301 | Cribratge del consum d’alcohol:  275 pacients 

 EQA0305 | Cessacions tabac: 190 

 EQA0308 | Cobertura vacunació antipneumocòccica en majors de 59 
anys: 136 

 EQA0309 | Cobertura vacunació antitetànica en majors de 39 anys: 
252 

 EQA0312 | Vacunació triple vírica: 356 

 EQA0601 | Exploració bucodental en pacients diabètics: 72 

EQA de població infantil 
Tots els indicadors tenen llistat 

EQA d’odontologia 
Tots els indicadors tenen llistat 

EQA de treballadora social 
Tots els indicadors tenen llistat menys:  

 EQA9007 | Coordinació amb professionals altres institucions 

 EQA9009 | Contínuum assistencial 

EQA d’ASSIR 
Tots els indicadors tenen llistat menys: 

 EQA9205 | Valoració estat emocional de la dona al puerperi 

 EQA9206 | Utilització del mètode anticonceptiu durant el 
puerperi 

 EQA9208 | Pacte del Pla de Naixement durant embaràs 

 EQA9209 | Control de la pressió arterial durant embaràs 

 EQA9210 | Prevenció dels embarassos no desitjats 

 EQA9218 | Control ecogràfic en metrorràgia postmenopàusica 

Gestió de la demanda aguda (confirmar-ho) 

Pla de cures (confirmar-ho) 

Opcions 
disponibles als 
llistats 

 Desactivar: al desactivar el registre desapareix del llistat però no de 
l’avaluació de l’indicador. 

 Visita virtual: permet programar el pacient en l’agenda de visites 
virtuals de l’ECAP. 

Cada quan 
s’actualitza? 

Cada mes. Durant la primera setmana del mes s’actualitzen els llistats a 
tancament del mes anterior. 

Llistat normal 

 

http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA-0301:_Cribratge_del_consum_d%27alcohol
http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA-0305:_Cessacions_de_tabac
http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA-0308:_Cobertura_vacunaci%C3%B3_antipneumoc%C3%B2ccica_en_majors_de_59_anys
http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA-0309:_Cobertura_vacunaci%C3%B3_antitet%C3%A0nica_en_majors_de_39_anys
http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA-0312:_Vacunaci%C3%B3_triple_v%C3%ADrica_en_adults
http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA-9101:_Exploraci%C3%B3_bucodental_en_pacients_diab%C3%A8tics
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Llistat a partir de 
l’agrupador de 
problema de salut 

 
Llistat de pacients 
prioritzats 
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3. DBSform (Formulari de Dades bàsiques de salut) 

Què és? Formulari de consulta de la població assignada al professional, EAP, SAP o DAP 
que permet combinar variables, problemes de salut, prescripcions i resultats de 
laboratori.

 
Què s’obté 
al fer una 
consulta en 
el 
DBSform? 

Segons el tipus d’usuari s’obtindrà llistat de pacients o recomptes segons el 
nivell d’agregació: 

 Llistats de pacients: si l’usuari que fa la consulta és el professional amb 
població assignada 

 Recompte de pacients: si l’usuari que fa la consulta té rol de 
responsable d’UP, de SAP o de DAP. 

Des d’on 
s’accedeix? 

Des d’ECAP, si: 

 Professional assistencial:  
o Dades clíniques->Resultats SISAP->DBSform 

 Rol de responsable d’UP:  
o Altres dades->Responsable d’UP->Resultats SISAP->Estàndard 

de qualitat assistencial->DBSform  

 Rol de responsable de SAP/DAP:  
o Altres dades->Responsable SAP->Resultats SISAP->Estàndard de 

qualitat assistencial ->DBSform  

Qui pot 
accedir? 

El professional assistencial per fer llistats i recomptes i els professionals 
directius/tècnics de salut (rols de responsables d’UP o de SAP) per fer 
recomptes. 

Quina 
informació 
puc 
combinar? 

Pots combinar informació de dades generals, de problemes de salut actius, del 
darrer valor de variables rellevants, de les prescripcions actives i dels darrers 
resultats de variables de laboratori rellevants. 

Cada quan 
s’actualitza
? 

Cada mes. Durant la primera setmana del mes s’actualitzen els llistats a 
tancament del mes anterior. 

 

http://10.80.217.68/wikindicadors/DBS:Dades_b%C3%A0siques_de_salut#La_taula_dades_b.C3.A0siques_de_salut
http://10.80.217.68/wikindicadors/Problemes_de_salut_actius
http://10.80.217.68/wikindicadors/%C3%9Altim_valor_de_variables_rellevants
http://10.80.217.68/wikindicadors/Prescipci%C3%B3_activa
http://10.80.217.68/wikindicadors/%C3%9Altim_valor_de_variables_de_laboratori_rellevants


 

14 
 

 

4. DBS 

Què és? És una base de dades en MS-Access que conté: 

 Taules: 

 DBS: taula principal que conté els mateixos camps del DBSform 
(dades generals, problemes de salut, darrer valor de variables 
rellevants, prescripcions actives, darrer valor de resultats de 
laboratori rellevants) per cada usuari assignat. Cada fila és un 
usuari anonimitzat. 

 DBSfarm: taula amb tots els fàrmacs actius dels usuaris assignats. 
Cada fila és una prescripció activa. 

 Catàlegs 

 CRG: catàleg de descripció dels CRG (grups de risc clínic) 

 ATC: catàleg d’ATCs dels fàrmacs 

 CN-ATC: catàleg de codis nacionals i ATCs 

 Professionals: catàleg de professionals 

Què permet fer el 
DBS? 

Fer consultes més complexes que amb el DBSform, sempre sense 
identificació possible del pacient. 

Des d’on 
s’accedeix? 

Des d’ECAP, si: 

 Rol de responsable d’UP:  
o Altres dades->Responsable d’UP->Resultats SISAP-

>Estàndard de qualitat assistencial->DBS->Descàrrega (es 
descarrega el DBS de l’EAP) 

 Rol de responsable de SAP/DAP:  
o Altres dades->Responsable SAP->Resultats SISAP->Estàndard 

de qualitat assistencial ->DBS->Descàrrega (es descarrega el 
DBS del SAP o dels diferents SAPs si té rol de DAP) 

 
Qui pot accedir? Els directius/tècnics de salut (rols de responsables d’UP o de SAP) per fer 

consultes i recomptes. 

Quina informació 
puc combinar? 

Amb la taula del DBS pots combinar informació de dades generals, de 
problemes de salut actius, del darrer valor de variables rellevants, de les 
prescripcions actives i dels darrers resultats de variables de laboratori 

http://10.80.217.68/wikindicadors/DBS:Dades_b%C3%A0siques_de_salut#La_taula_dades_b.C3.A0siques_de_salut
http://10.80.217.68/wikindicadors/Problemes_de_salut_actius
http://10.80.217.68/wikindicadors/%C3%9Altim_valor_de_variables_rellevants
http://10.80.217.68/wikindicadors/Prescipci%C3%B3_activa
http://10.80.217.68/wikindicadors/%C3%9Altim_valor_de_variables_de_laboratori_rellevants
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rellevants. 
Amb la taula de fàrmacs actius pots fer qualsevol consulta sobre 
qualsevol fàrmac. 
Si combines els camps dels catàlegs podràs afegir descriptors als CRGs, 
als fàrmacs i als professionals. 

Cada quan 
s’actualitza? 

Cada mes. Durant la primera setmana del mes s’actualitzen els llistats a 
tancament del mes anterior. 
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Retroalimentació de resultats 

1. SISAP-ECAP Professional 

Què és? És l’aplicació web d’informació per a la gestió clínica dels professionals  

 
Des d’on 
s’accedeix
? 

Des d’ECAP, si: 

 Dades clíniques->Resultats SISAP 

Qui pot 
accedir? 

Els professionals assistencials que tenen població assignada 

Quina 
informació 
hi ha? 

A la pantalla inicial hi ha: 

 Els enllaços a les darreres publicacions del blog si9sap a la part dreta de la 
pantalla 

 Els tuits a la part esquerra de la pantalla 

 Un menú per accedir a cadascuna de les informacions disponibles, que variA 
en funció del servei del professional: 

o Metge: EQA, DBSform, Pob, Altres 
o Infermeria: EQA, DBSform, Pob, Altres 
o Odontologia: EQA 
o Pediatria: EQAnens, DBSform, Pob 
o Treballadora social: EQA 

 Un altre menú per accedir a altres productes del SISAP (Diagnosticat, SeGrip, 
Visites, Wikindicadors, si9sap, Epidades) a la part més superior de la pantalla.  

Què hi ha 
al menú 
EQA? 

 
Hi ha els indicadors de l’EQA (estàndard de qualitat assistencial) format per un 
nombre total d’indicadors diferent segons el tipus d’EQA: 

 EQA d’adults: 44 indicadors 

 EQA de nens: 18 indicadors 

 EQA d’odontologia: 6 indicadors 

 EQA de treballadora social: 10 indicadors 
 
Per cada indicador hi ha :  

 Resultat: resultat de l’indicador  

 Pacients no resolts 

http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA_2015
http://10.80.217.68/wikindicadors/Nou_EQA#EQA_infantil
http://10.80.217.68/wikindicadors/Nou_EQA#EQA_Odontologia
http://10.80.217.68/wikindicadors/EQA_Treball_Social


 

17 
 

o Evolució 7 mesos 
o Actual 

 Detecció: % de casos diagnosticats respecte els casos esperats 

 Punts: Els punts assolits per cadascun dels indicadors que en formin part.  

 Si es clica sobre el símbol + s’obre una finestra amb més informació 

 Si es situa el ratolí sobre el codi numèric de l’indicador s’obre una descripció 
breu de l’indicador. 

 Si es clica sobre el codi numèric de l’indicador s’obre una nova finestra amb 
la descripció més ampliada de l’indicador (wikindicadors) 

 
Opcions de visualització: 

 Es pot escollir veure tots els indicadors, només els desfavorables, els triats o 
els que només s’avaluen a nivell d’EAP. 

 
 
Pantalla EQA horitzontal: 

 Clicant sobre aquesta opció es visualitza l’EQA d’adults en un format 
horitzontal, que permet veure tots els indicadors en una sola pantalla. 
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Què hi ha 
al menú 
de 
DBSform? 

Consultar l’apartat del DBSform del manual  

Què hi ha 
a Pob? 

La distribució per edat i sexe de la població assignada i de la població atesa 
assignada. 
I els següents indicadors: 

 % de població atesa 

 % de majors de 65 anys 

 % de menors de 2 anys 

 % de població immigrant 

 % de població institucionalitzada 

 % de població MACA 

 % de població PCC 

 
Què hi ha 
a Altres? 

Hi ha altres informacions que varien en funció del servei del professional: 

 Metges:  
o Indicadors de tires reactives en DM tipus 2 



 

19 
 

o Indicadors de tractament d’anticoagulació oral 

 Infermeres: 
o Indicadors de tires reactives en DM tipus 2 
o Indicadors de tractament d’anticoagulació oral 
o Indicador sobre la gestió de la demanda aguda d’infermeria 
o Indicador de Pla de cures d’infermeria 
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2. SISAP-ECAP Responsable d’UP o de SAP 

Què és? Aplicació web que permet als responsables d’UP, de SAP o DAP fer el seguiment 
dels indicadors de qualitat assistencial dels professionals del seu territori. 

 
Des d’on 
s’accedeix? 

Des d’ECAP: 

 Si responsable d’UP 
o Altres->Responsable d’UP->Resultats SISAP->Estàndard de qualitat 

assistencial 

 Si responsable de SAP 
o Altres->Responsable de SAP->Resultats SISAP->Estàndard de qualitat 

assistencial 

Qui pot 
accedir? 

Els professionals que tinguin rol de responsables d’UP o de SAP a ECAP. 

Quina 
informació 
hi ha? 

A la pantalla inicial hi ha les següents opcions: 

 PROF: permet seleccionar el professional (si rol d’EAP) i l’EAP i professional 
(si rol de SAP) per cadascun dels serveis de medicina, infermeria, pediatria, 
odontologia i treballadora social 

 DBS: arxiu en MS-Access de l’EAP 

 DBSform: formulari del DBS de l’EAP 

Què hi ha 
al menú 
PROF? 

Quan s’accedeix al professional el responsable d’UP pot veure els resultats de 
tots els indicadors que veu el professional. No pot fer llistats dels pacients que 
no compleixen els criteris de bon control dels indicadors. 

Què hi ha 
al menú  
DBS? 

Hi ha l’arxiu del DBS en MS-Access per descarregar al pc local del  professional: 

 Si té rol de responsable d’UP es descarregarà el DBS del seu EAP. 

 Si té rol de responsable de SAP es podrà descarregar el DBS del seu 
sector.  

Des d’aquest mateix menú hi ha l’opció de carregar llistats de pacients als 
professionals per tal que els puguin revisar. 

Què hi ha 
al menú 
DBSform? 

Hi ha el formulari del DBS que permet fer recomptes de pacients que compleixin 
els criteris seleccionats. També permet carregar llistats de pacients als 
professionals per tal que els puguin revisar. 
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3. SISAP-EAP 

Què és? És l’aplicació web d’informació per a la gestió dels EAPs per part dels equips 
directius. 

 
Des d’on 
s’accedeix? 

Des de khalix web. 
Es necessita usuari i contrasenya. 

Qui pot 
accedir? 

Els professionals directius, tècnics de salut, farmacòlegs/farmacèutics, 
secretaries tècniques, etc. que tinguin usuari i contrasenya. 

Quina 
informació 
hi ha? 

 Pantalla inicial: amb un resum de l’acord de gestió en gràfics o en taula i un 
resum executiu de l’EAP. 

 Gestió econòmica: aplicatiu SISAP-Capítol 1, seguiment dels ingressos i 
despeses, detall de tires reactives de glicèmia, detall de proves i despesa de 
farmàcia (DMA). 

 Gestió clínica: SISAP-ECAP resultats per professional, estàndards de qualitat 
assistencial (adults, pediatria, treball social i odontologia), tires, tractament 
anticoagulant oral (TAO), demanda aguda d’infermeria, pla de cures, 
accessibilitat, gestió incapacitat temporal (IT), morbiditat, qualitat de 
registre, Catsalut , tractaments ECAP, programes (PREALT, PCC i MACA, PCC i 
MACA amb PIIC, etc),  

 Qualitat i seguretat: MADS estàndards 2015, MADS llistats mensuals 
estàndards 2015, MADS estàndards automàtics 2015, Qualitat 2014. 

 Farmàcia: EQPF de l’EAP, EQPF dels professionals, seguretat, despesa de 
farmàcia (DMA), anàlisis de facturació, facturació per ATC. 

 Altres informacions: dades de població, activitat assistencial, freqüentació, 
plantilla de personal, e-consentiment. 

 Anys previs: informació d’anys anteriors. 

 Ajudes i documents: trobareu diferent documentació i pantalles en 
desenvolupament. 

 Des del menú superior: es pot accedir a altres productes del SISAP.  

 

 

  

http://10.80.217.112/cgi-bin/ICSAPPRD/klxweb.cgi?KhalixIdentifier=ICSAPPRD&KhalixAction=GetSignon&KhalixLangCode=ES&KhalixAuthMode=KlxAuth


 

22 
 

4. SISAP-ASSIR 

Què és? És l’aplicació web d’informació per a la gestió dels ASSIR 

 
Des d’on 

s’accedeix? 

Des de khalix web. 
Es necessita usuari i contrasenya. 

Qui pot 

accedir? 

Els professionals directius dels ASSIRs, tècnics de salut, 
farmacòlegs/farmacèutics, secretaries tècniques, etc. que tinguin usuari i 
contrasenya. 

Quina 

informació 

hi ha? 

 Seguiment econòmic: sense dades disponibles 

 Objectius Catsalut: resultats dels indicadors del contracte del Catsalut 

 EQA de l’ASSIR: resultats dels indicadors d’obstetrícia i de ginecologia de 
l’EQA de l’ASSIR 

 EQPF de l’ASSIR: sense dades disponibles 

 Autoavaluació de qualitat: sense dades disponibles 

 E-consentiment 

 Plantilla de personal: sense dades disponibles 

 Anys previs 

 Des del menú superior: es pot accedir a altres productes del SISAP 

 

 

 

  

http://10.80.217.112/cgi-bin/ICSAPPRD/klxweb.cgi?KhalixIdentifier=ICSAPPRD&KhalixAction=GetSignon&KhalixLangCode=ES&KhalixAuthMode=KlxAuth
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5. SISAP-ITS 

Què és? És l’aplicació web d’informació per a la gestió de les ITS (infeccions de 
transmissió sexual) 

 
Des d’on 

s’accedeix

? 

Des de khalix web. 
Es necessita usuari i contrasenya. 

Qui pot 

accedir? 

Els referents territorials d’ITS i els referents d’ASSIR. 

Quina 

informació 

hi ha? 

 Incidència ITS d’actualització mensual 
o Incidència de l’àmbit i de la SAP 

 Nombre de diagnòstics nous detectats 
 Incidència per 100 mil habitants 

o Incidència dels EAP 
 Diagnòstics nous, població assignada i incidència mensual 

per 100 mil habitants 
 Gràfic amb la incidència mensual per 100 mil habitants dels 

EAPs 

 Prevalença ITS d’actualització trimestral 
o Prevalença de l’àmbit i de la SAP 

 Nombre de diagnòstics actius detectats 
 Prevalença 

o Prevalença dels EAP 
 Nombre de diagnòstics actius, població assignada i 

prevalença 
 Gràfic amb les prevalences trimestrals dels EAPs 

 

  

http://10.80.217.112/cgi-bin/ICSAPPRD/klxweb.cgi?KhalixIdentifier=ICSAPPRD&KhalixAction=GetSignon&KhalixLangCode=ES&KhalixAuthMode=KlxAuth
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6. SISAP-Presons (en construcció) 

Què és? És l’aplicació web d’informació per a la gestió dels equips d’atenció primària 
penitenciaris (EAPP) 
 

Des d’on 

s’accedeix? 

Des de khalix web. 
Es necessita usuari i contrasenya. 

Qui pot 

accedir? 

Els responsables de l’equip dels EAPPs. 

Quina 

informació 

hi ha? 

En el moment d’elaborar l’informe, SISAP-Presons està en construcció. 
Les pantalles previstes són: 

 Seguiment d’ingressos i despeses. 

 Morbiditat: 
o Prevalences: Distribució de la morbiditat per edat i sexe de la 

població dels EAPPs. 
o Principals problemes de salut per prevalences: 

 Població assignada: distribució per edat i sexe, per nacionalitats i per tipus 
d’usuari.  

 Activitat assistencial 
 

  

http://10.80.217.112/cgi-bin/ICSAPPRD/klxweb.cgi?KhalixIdentifier=ICSAPPRD&KhalixAction=GetSignon&KhalixLangCode=ES&KhalixAuthMode=KlxAuth
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Comunicació amb els professionals 

1. Wikindicadors 

Què és? Wiki de documentació sobre els diferents productes i indicadors del SISAP. 

 
Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix: 

 Des del menú situat a la part superior de: 
o SISAP-ECAP 
o SISAP-ECAP responsable d’UP o de SAP 
o SISAP-EAP 
o SISAP-ASSIR 

 Des de cadascun dels indicadors de l’EQA de SISAP-ECAP 
Qui pot 
accedir? 

Els professionals que tinguin accés a SISAP-ECAP, SISAP-EAP, SISAP-ASSIR. 

Quina 
informació 
hi ha? 

 A la “Pàgina principal” hi ha tota la informació sobre l’EQA. 

 Al “Portal comunitari” hi ha la informació relativa a la resta de productes del 
SISAP. 
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2. Bústia SISAP 

Què és? Aplicació web  de comunicació entre professionals , territori i SISAP sobre 
incidències a les pantalles de SISAP-ECAP o dels llistats de no complidors.  

Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix: 

 Per enviar una incidència sobre una pantalla de SISAP-ECAP: des de 
qualsevol pantalla de SISAP-ECAP, clicant sobre la icona del sobre. 

 Per enviar una incidència sobre algun pacient d’un llistat de no 
complidors: Des dels llistats de pacients no complidors dels indicadors de 
l’EQA, clicant sobre la icona del sobre. 
 

 
 

Qui pot 
accedir? 

Els professionals que tinguin accés a SISAP-ECAP. 

Com es genera 
una 
incidència? 

Clicant sobre la icona del sobre, s’obre una finestra en la que podràs escriure 
l’assumpte, el missatge, adjuntar una imatge, si vols, i enviar-la. 
 

 
Qui rep la Un tècnic del territori o un tècnic del SISAP, si el tècnic del territori no la pot 
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incidència? resoldre. 

Qui respon la 
incidència? 

Un tècnic del territori o un tècnic del SISAP, si el tècnic del territori no la pot 
resoldre. 

Com es pot fer 
seguiment de 
les 
incidències? 

Des de l’opció “BÚSTIA” disponible al menú de SISAP-ECAP: 

 
Com es pot 
saber si ha 
arribat una 
nova 
resposta? 

Quan es rebi una resposta apareixerà un signe d’exclamació al costat de la 
“BÚSTIA” i de la incidència que s’hagi respost: 
 

 
Consideracions 
importants a 
l’hora de 
generar una 
incidència 

 En la incidència NO posar cap dada identificativa del pacient, com el CIP i 
el nom i cognoms.   

 Si la mateixa incidència succeeix en diferents pacients d’un llistat, només 
cal enviar-ne una. 
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3. Sistema d’incidències o de notificacions de productes SISAP (sION) 

Què és? Aplicació web  de comunicació entre  territori i SISAP sobre incidències, 
consultes o suggeriments dels productes del SISAP. 

Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix des d’un navegador clicant la següent adreça: 
http://10.80.217.68/sion/ 

 
Qui pot 
accedir? 

Els professionals que tinguin usuari i contrasenya.  

Com es 
genera una 
incidència? 

1. Iniciar sessió i clicar sobre “Crear una ION”. 
2. Escollir el producte del SISAP sobre el qual es vulgui generar la incidència. 
 

 
 
3. Omplir la informació que correspongui (veure informació ampliada) 
4. Clicar “Enviar ion” per guardar la ION i fer-la arribar a SISAP. El sistema 

assignarà un número a la vostra petició. 

Qui rep la 
incidència? 

El tècnic assignat segons el producte del SISAP seleccionat.  

  

http://10.80.217.68/sion/
http://10.80.217.68/sION/docs/es-es/pdf/Manual_sION.pdf
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Com es pot 

saber si ha 

arribat una 

nova 

resposta? 

 Quan es registra una nova ION s’envia automàticament un correu 

electrònic a la persona que ha generat la ION.  

 Per cada nou comentari que generi la ION s’enviarà un correu electrònic a 

la persona que hagi generat la ION. 

 

Documentació Per saber-ne més pots consultar el següent manual. 

  

http://10.80.217.68/sION/docs/es-es/pdf/Manual_sION.pdf
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4. SI9SAP 

Què és? És el blog del SISAP de comunicació de novetats i/o anàlisis de la informació. 

Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix des d’un navegador clicant la següent adreça: 
https://si9sapics.wordpress.com/ 

 
Qui pot 
accedir? 

Tothom  

 

5. @sisapics 

Què és? És el tuiter del SISAP de comunicació de novetats i/o anàlisis de la informació. 

Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix des de l’aplicació tuiter i des d’un navegador clicant la següent 
adreça: https://mobile.twitter.com/sisapics 
 

 
Qui pot 
accedir? 

Tothom  

 

 

https://si9sapics.wordpress.com/
https://mobile.twitter.com/sisapics
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Dades obertes 

1. Diagnosticat 

Què és? Web amb informació oberta sobre els diagnòstics de les malalties 
transmissibles més rellevants de Catalunya i per regió sanitària. 

Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix des d’un navegador clicant la següent adreça: 
http://www.ics.gencat.cat/sisap/diagnosticat/principal 

 
Qui pot 
accedir? 

Tothom.  

Quines 
malalties hi 
ha? 

Les malalties de declaració obligatòria (MDO) numèrica:  

 Clamídia 

 Condiloma acuminat 

 Enteritis i diarrees 

 Escarlatina 

 Grip 

 Herpes genital 

 Papil·loma 

 Tricomones  

 Varicel·la 

Quina 
informació 
hi ha? 

 Corba epidèmica setmanal per regió sanitària i Catalunya. 

 Piràmide de diagnosticats per grups d’edat i sexe. 

 Casos i taxa per 100.000 habitants per regió sanitària i Catalunya.  

Cada quan 
s’actualitza? 

Cada setmana. 

 

  

http://www.ics.gencat.cat/sisap/diagnosticat/principal
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2. SeGrip 

Què és? Web amb informació oberta sobre els casos de grip i la vacunació antigripal en 
el període epidemiològic de la grip per regió sanitària i Catalunya 

Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix des d’un navegador clicant la següent adreça: 
http://www.ics.gencat.cat/sisap/grip/principal 

 
Qui pot 
accedir? 

Tothom.  

Quina 
informació 
hi ha? 

 Casos de grip diaris per regió sanitària i Catalunya 

 Taxes poblacionals de grip diàries i acumulades per regió sanitària i 
Catalunya 

 Cobertures de vacunació antigripal per grups d’edat i per EAP, regió 
sanitària i Catalunya. 

Període 
actiu 

Període epidemiològic de la grip. 

  

http://www.ics.gencat.cat/sisap/grip/principal
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Altres 

1. SISAP-Epidades 

Què és? Aplicació web amb informació epidemiològica de la població catalana assignada 
als EAPs.  Pretén donar una visió general de la població en la seva composició i 
en la distribució dels seus problemes de salut, així com en l’estat d’alguns 
indicadors de salut, tot aprofitant la informació  generada pel seguiment de la 
gestió clínica dels EAP de l’ICS.   

 
Des d’on 
s’accedeix? 

S’accedeix des del menú superior de SISAP-ECAP i des de SISAP-EAP. 

Qui pot 
accedir? 

Els professionals que tinguin accés a SISAP-ECAP i/o a SISAP-EAP.  

Quina 
informació 
hi ha? 

 Morbiditat: distribució de la morbiditat de la població assignada a l’ICS per 
edat i sexe 

 Prevalences: 
o Actualització trimestral: 

 Prevalences 
 Nombre de diagnòstics actius detectats 

 Incidència: 
o Actualització mensual: 

 Incidència per 100.000 habitants 
 Nombre de diagnòstics nous detectats per mes 

 Principals problemes de salut: 
o Segons prevalença 
o Segons incidència 

 Indicadors clínics: evolució dels casos resolts, els casos detectats, la 
resolució, la detecció, la prevalença i el resultat dels indicadors de l’EQA 
d’adults i de pediatria des de gener de 2008 fins desembre de 2013. 

 Dades poblacionals: distribució per edat, per nacionalitat i per tipus d’usuari 
de la població assignada a l’ICS.  

 De la recerca a la pràctica: informació sobre maneig DM tipus 2. 
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2. Càrrega de dades 

Què és? Aplicació que permet pujar llistats anonimitzats perquè el professional pugui 
veure'ls en obert a l’ECAP. 

Qui pot 
accedir? 

Els professionals que tinguin rol de responsable d’UP o de responsable de 
SAP.  

Quins llistats 
es poden 
carregar? 

 Qualsevol arxiu txt que s’hagi generat a partir d’una consulta en MS-
Access feta en el DBS. 

 Llistats procedents de recomptes de consultes fetes en el DBSform amb 
el rol de responsable d’UP o de SAP. 

 Qualsevol altre arxiu txt que tingui l’estructura adequada (cip 
anonimitzat@codi EAP@codi UBA metge@codi UBA infermera) per 
poder ser pujat des de l’accés de càrrega del DBS a SISAP-ECAP. 

Com es poden 
carregar 
llistats? 

Amb el rol de responsable de UP o de SAP: 

 Des del DBS es poden pujar arxius txt amb els següents camps 
separats pel símbol “@”:  

o cip anonimitzat@codi de l’EAP@codi de la UBA del 
metge@codi de la UBA d’infermeria (carregar-ho en l’apartat 
d’”Adjuntar arxiu”) 

 
 Des del DBSform es poden pujar llistats seleccionant els professionals 

als qui se’ls vulgui pujar llistats a partir del recompte de pacients 
resultants de la consulta que s’hagi executat. 
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Quina 

informació 

haig d’omplir 

per penjar 

llistats? 

Des d’ambdós accessos s’ha d’omplir el títol del projecte, la descripció, el 

motiu de pujar el llistat, el nom del professional que puja el llistat i la data 

límit en què finalitzarà la visualització del llistat per part del professional al 

que se li hagi pujat el llistat.  

 

On veu els 

llistats el 

professional? 

A la pantalla d’inici de SISAP-ECAP 

 

Com es veuen 

els llistats? 

Els llistats dels metges i de les infermeres es veuen així: 

 

Documentació Per ampliar la informació, pots consultar el manual del DBS a l’apartat de 

material del curs de formació 

 

 

  

http://10.80.217.68/wikindicadors/DBS:Dades_b%C3%A0siques_de_salut#Material_del_curs_DBS_de_20_hores
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3. EQA-individualitzat 

Què és? Aplicació que permet seleccionar els indicadors de l’EQA que formaran part 
de l’avaluació com a DPO. 

 
Qui pot 
excloure 
indicadors? 

Els professionals que tinguin rol de responsable de SAP.  

Com es poden 
excloure 
indicadors? 

Clicant o desclicant els indicadors seleccionant per grup de problemes, per 
indicador, per EAP, per categoria professional i a nivell individual. 

 
Com ho veu el 
professional? 

En l’actualització de l’EQA del mes posterior a la realització de la 
individualització de l’EQA, el professional veurà una nova pestanya en la 
pantalla d’EQA del SISAP-ECAP amb l’EQA individualitzat. 
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4. Edició de metes de l’EQA sintètic 

Què és? Aplicació que permet editar les metes de l’EQA sintètic de l’EQA d’adults i de 
pediatria. 

 
 

Qui pot editar 
les metes? 

Els professionals que tinguin rol de responsable de SAP.  

Com es poden 
editar les 
metes? 

Editant directament els camps “Prèvia original”, “Mínima” i/o “Màxima” 

 
Com ho veu el 
professional? 

En l’actualització de l’EQA posterior al canvi de metes, el professional veurà la 
nova meta de l’EQA sintètic a la pantalla de l’EQA. 
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5. SISAP-Capítol 1 

Què és? Aplicació que permet visualitzar les nòmines dels professionals imputades a 
cada UP secundària (on treballa el professional). Si hi ha algun professional 
on la UP secundària no és correcte, el responsable d’UP el marca i el 
responsable de SAP/DAP el reubica en la UP correcta. Posteriorment es 
corregeix la UP secundària en la base de dades de personal de l’ICS. La 
despesa de personal (capítol 1) i la plantilla de cada UP que es mostren a 
SISAP-EAP i a SISAP-ASSIR (khalix-web) s’obtenen d’aquí. 

 

Qui el pot fer 
servir? 

Els professionals que tinguin rol de responsable de UP i de SAP.  

Des d’on 
s’accedeix? 

Des de l’accés “SISAP-Capítol 1” situat al menú de fons negre de la part 
superior de la pantalla de SISAP-EAP i del SISAP-ASSIR. 
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6. MADS 

Què és? Aplicació per gestionar els indicadors de l’acreditació dels EAPs i dels ASSIR.

 

Qui el pot 
fer servir? 

Els professionals referents de qualitat que tinguin usuari d’accés i contrasenya. 

Des d’on 
s’accedeix
? 

Des de l’accés “MADS” situat al menú de fons negre de la part superior de la 
pantalla de SISAP-EAP i del SISAP-ASSIR. 
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Annex 1. Contacte 
 

3a planta Centre Corporatiu 

Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589 

08007 Barcelona 

Telèfon centraleta: 93 482 41 00 

 

Professional Extensió Adreça de correu electrònic 

Manel Medina 4638 mmedinap@gencat.cat 

Francesc Fina 
4671 

ffinaaviles@gencat.cat 

Ermengol Coma ecomaredon@gencat.cat 

Joan Camús 4653 jcamus@gencat.cat 

Enrique de la Torre 4132 edelatorre@gencat.cat 

Albert Mercadé 

4616 

amercadecosta@gencat.cat 

Paqui Ramos framospe@gencat.cat 

Mireia Fàbregas mfabregase@gencat.cat 

Elisabet Balló eballo.girona.ics@gencat.cat 

 


