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Millores en l’eConsulta 
Accés a l’eConsulta de substituts / Llenguatge no sexista / Confirmació de lectura / 

Informació de la resolució o tancament des de l’agenda 4CW 

Temps de lectura: 2 minuts i mig. 

 

Les millores que recull aquesta nota formativa són les relatives a: 

1. Accés de professionals substituts a l’eConsulta del professional a qui substitueixen 

2. Llenguatge no sexista en la descripció de la categoria professional  

3. Confirmació de lectura dels missatges enviats a la ciutadania 

4. Informació de la resolució o tancament d’una eConsulta per part d’un professional 

administratiu des de l’agenda 4CW 

 

1. Accés de professionals substituts a l’eConsulta del professional a qui substitueixen 

• Professionals substituts que no tenen definida l’eConsulta 

Aquests professionals, al visualitzar les dades del ciutadà, no visualitzen la icona 

d’eConsulta. 

 

 

 

A la pantalla Preferències de connexió, s’ha d’accedir al professional a qui se substitueix 

i per al qual es volen revisar les eConsultes. 
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Un cop s’hi ha accedit, apareix activada la possibilitat de fer eConsulta, sempre que el 

ciutadà ho hagi autoritzat (consentiment a La meva salut). 

 

També s’activa la visualització del llistat de l’eConsulta (veure pas següent). 
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• Professionals substituts que tenen definida l’eConsulta 

Al seleccionar un altre professional a Preferències de connexió, es pot accedir a 

l’eConsulta. Un cop dins, es visualitzen tant les eConsultes que van dirigides al 

professional substitut com les que van dirigides al professional substituït (la columna 

Adreçat a mostra el nom corresponent).  

 

2. Llenguatge no sexista en la descripció de la categoria professional 

S’ha modificat la nomenclatura dels rols professionals amb l’objectiu d’incorporar el 

llenguatge no sexista a l’eConsulta: metge/ssa i infermer/a. Per a la resta de casos, es mostra 

el nom de l’especialitat (per exemple, psiquiatria o reumatologia). 
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3. Confirmació de lectura dels missatges enviats a la ciutadania 

• ECAP sanitari 

A l'enviar un missatge a un ciutadà o ciutadana, es mostra automàticament una marca 

que indica que el missatge està pendent de lectura (tick de color gris). Aquesta marca 

es veu tant al detall de la conversa com al llistat d’eConsultes (cal filtrar per tancades o 

bé, en el moment d’enviar l’eConsulta, desmarcar la casella Tancar l’eConsulta). 

 

Un cop el ciutadà llegeix el missatge, la marca es transforma en dos ticks de color blau. 
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• ECAP administratiu 

A l'accedir a la pantalla Consulta de visites, es mostren, amb un tick de color gris, les 

converses pendents de llegir i, amb un doble tick de color blau, les ja llegides. 

 

4. Informació de la resolució o tancament d’una eConsulta per part d’un professional 

administratiu des de l’agenda 4CW 

• ECAP sanitari 

Si es tanca una eConsulta des de l'ECAP administratiu (agenda 4CW), quan el 

professional sanitari entra a l'eConsulta, hi pot veure els motius de tancament. A la 

columna Estat, es mostra una etiqueta destacada en negreta indicant o bé 

[Contactat] o bé [Redirigida]. Situant el cursor a sobre de l’etiqueta, es mostra el 

descriptiu amb tota la informació tant a la pantalla del llistat de converses com a la 

pantalla de detall d’una conversa. 
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• ECAP administratiu 

Es pot visualitzar el motiu del tancament o resolució d’una eConsulta des de 

l'agenda 4CW a la pantalla Consulta de visites. 

 

 


