
 
 

      >> Nota formativa 
  11 / agost / 2020 
 

Pàg. 1 de 4 

 

Millores d’eConsulta 
 

 
 

S’han desenvolupat millores de l’eConsulta que faciliten les tasques diàries dels professionals i 
corregeixen comportaments inadequats de l’aplicació. 

Per saber-ne més:  
 

Durant els darrers mesos i com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19, s’han desenvolupat 

molts canvis en l’aplicació d’eConsulta. Cal continuar evolucionant l’aplicació i regularitzar 

determinats funcionaments per tal de treure bon rendiment. 

 

A continuació es detallen els canvis: 

 

1. Canvi en el termini de programació de vista 9E (No presencial) 

Actualment el programa busca una visita 9E en l’agenda del professional a qui s’adreça 

l’eConsulta dins dels 3 dies laborables següents. Si no troba forat dins d’aquest termini, programa 

la visita en l’agenda 4CW administrativa del centre.  

 

Millora: S’ampliaran els 3 dies actuals a 5 dies laborables.  

 

2. Programació d’una visita 9E a una agenda des de l’agenda 4CW 

 

Actualment, quan es reprograma una visita des de l’agenda administrativa 4CW a una visita 9E 

d’una agenda de l’ECAP sanitari per una eConsulta, aquesta, perd les característiques pròpies de 

la visita d’eConsulta i no permet navegar al missatge i respondre des de la visita.  
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Millores:  
 

- ECAP Administratiu: Quan es reprogrami des de l’agenda administrativa utilitzant la 

funció “Altres visites”, el programa arrossegarà el tipus de visita, la etiqueta, el comentari, 

el telèfon i  el missatge que tenia relacionat amb l’eConsulta (com fa actualment el botó 

Derivar). 

 

 
 

 

- ECAP Sanitari: Aquesta millora ha de permetre respondre una eConsulta des de la visita 

amb els mateixos passos que quan arriba directament a l’agenda del destinatari. També 

lliga la resposta del sanitari a la conversa del pacient, tancant l’eConsulta quan envia la 

resposta al ciutadà. 

 

3. Correcció de la data en la nota de seguiment 

 

Quan el pacient envia una eConsulta i el procés de gravació acaba satisfactòriament, el programa 

li mostra un missatge amb la data en que s’ha programat la visita 9E. En els casos en que la visita 

s’acaba programant en una agenda administrativa 4CW, a la nota de seguiment del curs clínic, la 

data que apareix no és la que s’ha informat al pacient sinó la del primer forat lliure trobat a 

l’agenda del professional destinatari.  

 

Millora: Mostrar al Seguiment Clínic la data real de programació de l’eConsulta, la data en que 

s’ha programat la 9E en l’agenda 4CW, que és la mateixa que s’informa al pacient. 

 

4. Resposta amb antelació d’eConsultes programades per dies futurs  

 

En ocasions els professionals responen una eConsulta abans de que arribi el dia en que estava 

programada la visita 9E.  
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Millores: 

- S’afegeix una columna amb la data de la visita programada a la pantalla de Consultes 

Rebudes 

  

 

- Si el professional respon a una eConsulta abans de la data programada, s’anul·larà la visita 

9E programada (per deixar lliure el forat) i es generarà una visita 9E com a realitzada en el 

dia en que realment és respon. El funcionament serà el mateix si es respon des de la visita 

futura a l’agenda o des de la llista d’eConsultes pendents a la pantalla de Consultes 

Rebudes 

 

5. Diferenciar si el pacient no té correu electrònic registrat o no vol rebre 
notificacions 

 

En el moment en que el professional obri l’eConsulta per enviar un missatge al pacient, es 

comprovarà que aquest tingui el correu informat i l’opció de rebre notificacions d’eConsulta 

activada. Si no es compleixen aquestes condicions, es mostrarà un missatge al professional que 

serà diferent en cada cas: 

 

Millores:  

- Missatge si el pacient no vol rebre notificacions d’eConsulta: 

 

 

 
 

El pacient veurà el missatge quan obri l’eConsulta, però no vol rebre el correu que notifica una 

nova eConsulta. 
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- Missatge si el pacient no té mail informat: 

 

 
 

6. Canvi del missatge quan el professional és absent: 

 

Actualment, quan el pacient selecciona com a destinatari un professional que ha informat que està 

absent visualitza el missatge següent: 

 

 
 

Millora: Es canviarà aquest missatge per “Aquest professional estarà absent fins al 

DD/MM/AAAA. Si envieu una eConsulta, serà atesa igualment per un altre professional de 

l’equip.” 

 


