
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guia d’eConsulta  

per a la ciutadania 
 

 

 

 

 

 

Versió 3.0 (març de 2016) 

 

 

 

 

 



Guia d’eConsulta per a la ciutadania 

 

2 

L’eConsulta és una eina de consulta no presencial entre el ciutadà i professional de salut 

(en un inici se centrarà en metge i infermera) que complementa l’atenció presencial. 

Aquesta nova funcionalitat ofereix un nou canal de comunicació per resoldre necessitats 

del ciutadà que no requereixin que professional i pacient comparteixin espai i temps. És, 

per tant, una nova forma de comunicació entre ciutadà i professional, i que s’afegeix als 

canals de comunicació ja existents. 
 

L’accés a eConsulta només es possible per mitjà de Cat@Salut La Meva Salut 

(lamevasalut.gencat.cat), fet que dóna la màxima seguretat i garantia de confidencialitat 

en la comunicació. D’altra banda, tota la informació i missatges d’eConsulta resten 

incorporats a la història clínica del ciutadà. 

 

Amb l’eConsulta podeu:  

 

• Enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu. 

S’admeten fitxers annexos. Abans d’enviar la consulta podeu comprovar si el 

metge i/o infermera estan en període d’absència i, en cas afirmatiu, trobareu  

l’alternativa d’enviar la consulta a un altre professional del centre d’atenció 

primària. 

• Consultar el vostre historial de consultes fetes i accedir-hi en qualsevol moment. 

Rebre notificacions per correu electrònic conforme el professional ha respost la 

consulta i ja teniu la resposta disponible a La Meva Salut. 

  

El ciutadà pot fer les consultes en el moment que li sigui més adient i el professional li 

respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables. D’aquesta manera, si feu 

una consulta dissabte al matí, la resposta com a màxim la rebreu el dimarts de la setmana 

següent.  

Cal tenir present que, en no ser un servei en línia, no està previst per a consultes urgents 

o que requereixin d’una resposta immediata. Per aquest tipus de consultes es pot trucar al 

061 CatSalut Respon o adreçar-se directament al CAP, a un Centre d’Urgències d’Atenció 

Primària (CUAP) o un servei d’urgències hospitalàries. 

 

Per accedir a l’eConsulta, cal que ho sol·liciteu al vostre metge o infermera d’atenció 

primària. En les primeres fases d’implantació, tan sols determinats centres d’atenció 

primària estan inclosos en la prova pilot. Podeu consultar quins són aquests centres a 061 

CatSalut Respon. 

 

Per a qualsevol dubte o informació, us podeu adreçar al vostre centre d’atenció primària o 

a telèfon 061 CatSalut Respon. 

 

Com fer servir eConsulta 
 

- L’eConsulta no és un servei en línia, per tant, no és adequat per a problemes de salut 
urgents.  

- El professional us respondrà en un màxim de 48 hores laborables. 
- Alguns exemples per a tractar en l’eConsulta  

o Seguiment de problemes de salut ja coneguts pel vostre professional. 

o Dubtes sobre medicacions o problemes amb el pla de medicació. 
o Resultats i comentaris de proves diagnòstiques: analítiques, proves de radiologia.. 

Penseu que per respondre l’eConsulta els professionals fan servir temps de treball, feu-ne 
un ús responsable! 
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Per accedir a eConsulta 

 

 

1.Accedir a LMS (per paraula de pas-contrasenya) o certificat digital:  

 

 http://lamevasalut.gencat.cat 

 

2. Acrediteu-vos (per certificat digital o codi d’usuari-contrasenya). 

 

3.Aneu a la pestanya tràmits  4. Cliqueu sobre la icona 

eConsulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.És un servei que cal instal·lar prèviament, tan sols la primera vegada. Un cop instal·lat 

el trobareu sempre a la pestanya Tràmits, serveis instal·lats. 

 

 

6.Un cop heu clicat sobre la icona eConsulta, sempre abans d’entrar cal clicar a acceptar. 

 

 
 

 

 

 

  

http://lamevasalut.gencat.cat/
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Funcionament eConsulta 

 

 
 

Serveis disponibles 

 Si el professional assignat està absent, us proposarà un altre professional, que 

podreu escollir (1) 

 També podeu consultar les consultes ja fetes (2) 

 I també podeu adjuntar algun fitxer si ho creieu necessari (3) 

 Podeu incorporar alguna fotografia vostra. (4) 

 Podeu respondre l’enquesta de satisfacció de l’eConsulta; la vostra opinió és molt 

important per millorar aquest servei. (5) 

 Podeu consultar la guia d’econsulta per a la ciutadania. (6) 

 

 

 

Quan el vostre metge i/o infermera hagi donat resposta a la consulta rebreu un avís per 

correu electrònic, per tal que accediu a LMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si necessiteu informació o suport  

tècnic us podeu adreçar a 

 

  

1 

3 2
1 

4

 

5 6 
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Preguntes freqüents  

 

Quin és el telèfon per si cal una informació o hi ha alguna incidència tècnica? 

Telèfon d’informació i consulta: 061 CatSalut Respon us atendrà les 24 hores del dia, 365 

dies a l’any 

 

Què és el Cat@Salut La Meva Salut? 

Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital segur que permet al ciutadà, a través d'una 

identificació digital, accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes i realitzar 

tràmits. 

  

Per què s'ha fet? 

La seva finalitat és millorar la qualitat de l'atenció, la utilització dels recursos i, per tant, 

l'eficiència del sistema sanitari públic. Aquesta eina us permet la consulta de les vostres 

dades i, per tant, vol promoure la coresponsabilitat sobre la cura de la vostra salut, ja 

que teniu accés a la vostra informació assistencial. 

 

Els professionals sanitaris, prèvia acreditació i autorització, poden compartir i consultar la 

informació de l'historial clínic de les persones que atenen, des dels diferents hospitals i 

centres d'atenció primària. D'aquesta manera, es pot evitar la repetició de proves o 

haver de demanar-vos informes si us traslladeu de localitat. 

  

Quines dades hi ha?  

La informació més important per facilitar l’atenció a la vostra salut: malalties que heu 

patit, medicaments que esteu prenent, proves diagnòstiques que us han fet i 

immunitzacions. També podeu demanar cita prèvia amb el vostre professional d’atenció 

primària, en els centres de vacunacions internacionals de l’ICS, o demanar un canvi de 

metge, trobar informació sobre les visites pendents (en fase de desenvolupament), el 

document de voluntats anticipades, la informació sobre l’espera de les intervencions 

quirúrgiques garantides pel CatSalut. En els propers mesos s’aniran incorporant nous 

serveis i tràmits, com ara la possibilitat de declarar-se donant d’òrgans i teixits. 

  

Qui hi té accés? 

La persona titular del CIP (codi d'identificació personal) que tingui un certificat digital, o 

bé que n’obtingui la contrasenya sol·licitant-la en el centre d’atenció primària. 

 

Què he de fer per accedir-hi? 

Per accedir al Cat@Salut La Meva Salut cal tenir el codi d'identificació personal (CIP) de 

la vostra targeta sanitària individual (TSI) i 

- un certificat digital, o bé 

- una contrasenya que podeu demanar al vostre centre d’atenció primària 

(CAP), presentant la targeta sanitària, identificant-vos –amb el DNI o 

document equivalent- i facilitant un telèfon mòbil i una adreça electrònica. 

 

  

Puc afegir-hi dades? 

En aquest moment no. En un futur es podran introduir dades relacionades amb la vostra 

salut de forma personalitzada. 
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D'on surten les dades del Cat@Salut La Meva Salut? 

Quan els professionals sanitaris introdueixen dades a les vostres històries clíniques del 

centre en què us atenen, mitjançant un sistema automatitzat, les dades més importants 

s'incorporen a un repositori de dades i es publiquen a la vostra història clínica compartida 

(HC3) i al Cat@Salut La Meva Salut perquè s'hi puguin consultar. 

  

Què és la història clínica compartida a Catalunya (HC3)? 

És una eina del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya on s'incorporen les 

dades més rellevants sobre la salut d'una persona. 

  

Per què s'ha fet l'HC3? 

La seva finalitat és millorar la qualitat de l'atenció dels recursos i, per tant, l'eficiència del 

sistema sanitari públic. Els professionals sanitaris, prèvia acreditació i autorització, poden 

compartir i consultar la informació de l'historial clínic de les persones que atenen, des 

dels diferents hospitals i centres d'atenció primària. D'aquesta manera s'evita la repetició 

de proves o haver de demanar informes si us traslladeu de localitat. 

  

Qui té accés a l'HC3? 

Els professionals que, prèvia autorització i acreditació, tenen accés a les dades són: 

- Els professionals sanitaris que us hagin d'atendre. 

- Els professionals dels serveis centrals de suport al diagnòstic i/o tractament de la 

persona malalta. 

- Els professionals avaluadors i auditors de la utilització i funcionalitat del sistema. 

- Els professionals d'avaluació de qualitat assistencial, planificació i/o salut pública. 

  

Què he de fer si el certificat digital és correcte però, quan introdueixo el codi 

d'identificació personal (CIP), apareix un missatge d'error? 

En aquest cas no hi ha coincidència entre el vostre DNI del certificat i el DNI del registre 

central de persones assegurades del Servei Català de la Salut. Per solucionar aquest 

problema, cal que us adreceu al vostre CAP o bé truqueu al 061 CatSalut Respon. 

  

Què he de fer si vull exercir el dret de rectificació? 

Si l'error detectat a les dades que veieu al Cat@Salut La Meva Salut és de dades 

personals, de contacte i/o del vostre centre i equip d'atenció primària, cal que us poseu 

en contacte amb el vostre CAP. 

 

Si l'error detectat és a les dades d'informació assistencial, cal que contacteu amb el 

centre assistencial on heu estat atesos. 

 


