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Tipificació i publicació de documents que el pacient envia per eConsulta

A partir d’ara, el pacient ha d’especificar el tipus de document que adjunta a l’eConsulta i el
professional podrà canviar-ne el tipus quant a la publicació.

Més informació:
A La Meva Salut, a partir d’ara és obligatori que, si el pacient adjunta un document al missatge
que envia al professional, tipifiqui el tipus de document que està enviant. Té 4 tipus de
missatge per triar (Anàlisi, Informes, Proves i Imatges) i n’ha d’escollir un, forçosament, ja que
el programa no en proposa cap per defecte.
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Si el pacient no en selecciona cap, en el moment d’enviar el missatge veu un avís:

El programa també informa dels formats d’arxiu acceptats al pacient:

Publicació de documents a càrrec del professional
A l’ECAP també es canvien el literals que surten al costat de cada document que envia el pacient.
Fins ara sempre es mostrava el literal “Publicar”. Segons el tipus de document hi ha una
d’aquestes dues opcions:
 Publicar a HC3(pdf)
 Publicar a HCNet (resta de formats)
El programa mostra “Publicar a HC3” si el format de l’arxiu és publicable a HC3 (pdf) i mostra
“Publicar a HCCNet” si no ho és, ja que l’HCCNet no té restriccions de formats. També hi ha un
missatge en aquests enllaços.
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En el moment de publicar, el professional continua tenint l’opció de tornar a tipificar el document
segons el seu criteri, tot i que per defecte es mostrarà l’opció seleccionada que havia escollit el
pacient. Podrà escollir entre els tipus: Anàlisi, Informes, Proves i Imatges.
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Missatge informatiu al pacient
Hi ha un missatge informatiu per al pacient segons el qual l’eConsulta i els documents adjunts
formaran part de la seva història clínica. El missatge es veurà a la pantalla inicial en què el
pacient inicia la conversa i a la pantalla de detall de conversa en què el pacient pot enviar un
altre missatge d’una conversa existent:
-

Pantalla d’inici de conversa.

-

Pantalla de nou missatge sobre una conversa ja existent.
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