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Diverses millores a l’eConsulta. Juny de 2018  

 

 
 

 A partir del 19 de juny entren en funcionament  novetats i millores a l'ECAP sanitària. 

 

Per saber-ne més: 

 Millora la manera com el pacient visualitza els professionals a qui pot enviar eConsultes, 

amb dues parts diferenciades: 
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Els professionals (de medicina i d’infermeria) que han autoritzat tots els seus pacients a fer 

eConsultes també en poden seleccionar d’altres que no siguin del seu contingent (fins ara, no 

podien fer-ho). 
 

 
 

Des de l’ECAP administrativa es defineix el nom que s’ha de mostrar a les agendes ASSIR de 

ginecologia/llevadoria (o d’altres especialitats, quan calgui) on es programarà l’eConsulta. 

 (“nom agenda amigable”) 

Si no es defineix, el pacient pot veure el nom de l’agenda de treball i cal facilitar-li a qui ha 

d’adreçar l’eConsulta. 

El pacient que no ha signat l’econsentiment de l’ECAP,  no ha donat el permís per rebre el correu 

electrònic de notificació de l’eConsulta.  

Quan el pacient rep les credencials de La Meva Salut dona el seu consentiment per rebre 

comunicacions al Portal d’Aplicacions CatSalut (MAC), però no a l’ECAP.  

Cal confirmar el consentiment per als dos sistemes. 

Actualment, quan un professional intenta enviar una eConsulta a un pacient que no té 

eConsentiment apareix un avís.  
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Aquest avís es canviarà per una pantalla que doni opció al professional d’enviar un correu al 

pacient, amb el text següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualment, el professional podrà enviar l’eConsulta al pacient. 

 

S’està treballant per poder–ho fer des de La Meva Salut , sense haver d'anar presencialment al 

CAP.  

 

El pacient rebrà un correu electrònic (amb el mateix missatge que veu des de l’avís de 

l’eConsulta): 

 

Senyora, 

Senyor, 

 

          Hem detectat que no heu donat el consentiment per rebre missatges de correu electrònic per 

notificar-vos que disposeu  d'eConsultes a La Meva Salut pendents de llegir. Podeu signar el 

consentiment a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del vostre Centre d'Atenció Primària (estem 

treballant perquè aviat  pugueu fer-ho des de La Meva Salut).   

 

Si us plau, no respongueu a aquest missatge de correu electrònic. 

 

 Funcionament de l’eConsulta com a nota automàtica a l’ECAP:  

 

 Nota automàtica del pacient en el curs clínic : “El pacient ha enviat un missatge per a 

l’eConsulta”.    

 

 NOU : “ S’ha programat per al dia x”(format: DD/MM/AAAA). 

Queda enregistrat el moment en què el pacient envia l’eConsulta, però constarà quin dia 

s’ha programat perquè el professional pugui resoldre-la.  

 

 El text que envia el pacient no quedarà enregistrat directament al seguiment clínic.  
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 No es publicarà a HC3. 

 Actualització de notes dels pacients al seguiment clínic (cal suprimir les 

enregistrades). 

 Filtre del tipus de nota de l’eConsulta. 

 

 
 

 

 Resposta del professional, on consti l’hora, a més del dia (actualment, l’hora que hi 

apareix és 00.00).  

 Si es fa un doble clic a sobre de la nota automàtica de la visita, o a sobre de l’etiqueta 

de la visita 9E (eConsulta), s’anirà al missatge enviat pel pacient.  

 

 Accés ràpid a la pantalla corresponent des de la 9E (segons l’etiqueta). 

 Possibilitat de tancar eConsultes obertes sense necessitat de respondre amb noves converses. 

 S’informa al pacient des de la pantalla d’eConsulta que la seva consulta podrà ser atesa per 

un altre professional de l’equip o suplent.  
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 La visita eConsulta es programa en una agenda amb visita 9E amb un límit de 5 dies  

−que s’han modificat a  laborables, tenint en compte els festius locals (dies oberts d’agenda 

per  a tot l’equip). 

 

 El missatge que rep el pacient, si no es pot programar l’eConsulta, és “En aquest moment el 

temps de resposta estimat per a  l’eConsulta és superior a 5 dies, li aconsellem que es posi 

en contacte amb el seu centre” (s’ha eliminat la part final: “per programar una visita 

presencial”). 

      

 


