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Primeres millores en eConsulta per evitar la 
reiteració de visites  
Les millores implementades són: l’avís al ciutadà que ja té una visita programada i la 
modificació del funcionament de l’enviament de IT des de l’ECAP assistencial per 
eConsulta exprés.  

Temps de lectura: 1 minut.  
 

A partir del dijous, dia 9 de març, es disposa de les dues millores implementades a l’ECAP 
assistencial i a l’ECAP administratiu. 

 

Avís al ciutadà que ja té una visita programada tant per professionals clínics com per 
professionals administratius. 

Els ciutadans, si volen enviar una nova eConsulta i ja tenen una visita programada en els 
pròxims 10 dies, seran avisats perquè optin per enviar o posposar la consulta fins que parlin 
amb el professional el dia de la visita programada.  

Les visites programades contemplades són les presencials al centre (9C), la domiciliària (9D) i 
la telefònica (9T). 

El missatge que visualitza el ciutadà es: 

• Si té programada una visita 9C (al centre) en els pròxims 10 dies: 

 

• Si té una visita 9D (domiciliària) programada en els pròxims 10 dies: 
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• Si té una visita 9T (telefònica) programada en els pròxims 10 dies: 

 
Si el ciutadà fa clic a “Cancelar”, no es genera la eConsulta. 

Si el ciutadà fa clic a “Aceptar”, es genera la eConsulta com fins ara. 

 
eConsulta exprés des de Manteniment IT 

Fins ara, quan s’utilitzen els botons de l’eConsulta exprés per enviar les ITs als pacients es 
generava una visita a l’agenda del professional. A partir d’ara no es genera aquesta visita, però 
el pacient rep el document per l’eConsulta.  
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