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Introducció

El 28 de març de 2011 s’iniciava una nova etapa del Comitè d’Ètica Assistencial que fins llavors havia 
estat de Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental. Aquell CEA, que, inspirat des de l’inici pel pare 
Francesc Abel, va ser pioner i referència a Catalunya pel sector de la salut mental durant més de vint 
anys, s’obria i es transformava per tal d’acollir el projecte de salut integral que exigia la constitució 
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, producte de la fusió de l’Hospital General de Sant Boi i els citats 
Serveis de Salut Mental.

Aquest procés de transformació es va dissenyar en coherència amb una condició cabdal: evitar que 
l’augment del dimensionament institucional i l’increment de la diversitat i la quantia de les temàtiques 
allunyés el Comitè del contacte directe amb els professionals, provocant així la pèrdua de la funció 
principal del CEA: sensibilitzar als professionals de la importància d’incloure els valors de les persones 
(especialment de les persones afectades) en la presa de decisions clíniques i en tota la pràctica 
assistencial en el seu conjunt. 

Un principi fonamental de teoria de les organitzacions és que, quan l’entorn canvia i es fa més complex, 
l’organització ha d’augmentar la seva pròpia complexitat. És així que vam assajar un sistema multinivell 
basat en les comissions sectorials, el Plenari i una Comissió Permanent reduïda que assegurés l’agilitat 
en la presa de decisions i el manteniment de la dinàmica organitzativa general.

Les comissions sectorials són les de Salut mental adults, Hospital General, Discapacitat Intel·lectual, 
Sociosanitari i Salut mental del nen i l’adolescent.

Aquest disseny ha resultat un èxit, i una prova d’això és justament el present llibre de casos que ara 
presentem. Quan tot sovint els comitès d’ètica pateixen limitacions a l’hora de ser coneguts i reconeguts 
pels professionals – i la prova fonamental és la poca quantitat de casos que es presenten-, el CEA del 
Parc Sanitari pot mostrar una activitat d’almenys un cas mensual al llarg de 3 anys. 

Les temàtiques són tant diverses com ho és la pròpia organització: problemes de competència i 
capacitat de decisió, aplicació de tractaments involuntaris, confidencialitat relacionada amb diverses 
circumstàncies de salut, risc a tercers, menors, conflictes relacionats amb la gestació, estats vegetatius 
i capacitat dels subrogats, rebuig al tractament, futilitat i limitació terapèutica o els aspectes ètics de la 
utilització de les noves tecnologies en l’àmbit sanitari. Els casos es narren d’acord a una metodologia 
similar, que es simplifica quan es tracta de qüestions menys complexes. El llibre es completa amb 6 
reflexions específiques sobre diferents problemàtiques: cronicitat, donació de gàmetes, Consentiment 
Informat, ús ètic de la imatge clínica, rebuig al tractament i limitació terapèutica.

El que en aquesta publicació veieu no és tota la feina del CEA del Parc. Les activitats docents i formatives, 
la generació de protocols i recomanacions pels serveis, l’organització de les jornades anuals del Parc 
i les intervencions en altres trobades o àmbits de molts dels components del CEA, són altres tasques 
igualment importants. Però tanmateix, l’anàlisi de casos és la qüestió clau del canvi de paradigma 
que la reflexió ètica pot aportar a les organitzacions que s’ocupen de la cura de les persones en 
situacions de vulnerabilitat. En efecte, mentre el coneixement científic es refereix a categories universals 
(“discapacitat intel·lectual”, “demència”, “estat vegetatiu crònic”) que, en tant que normes comuns, són 
realitats certes i demostrables, el coneixement del cas particular està més basat en les probabilitats 
que en la certesa. Per això, en l’anàlisi del cas, no hem de pretendre arribar tant a decisions certes com 
a decisions raonables o prudents. Aquesta és l’essència del coneixement ètic i de la metodologia que 
coneixem com a deliberació. 
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Segons això, per tal de disminuir tot el possible la incertesa del cas particular, cal ponderar de manera 
acurada els principals factors que hi intervenen: els fets, els principis i valors en joc i les conseqüències 
dels diferents enfocaments proposats. 

El model de deliberació és el centre de l’ètica de la responsabilitat aplicada a l’anàlisi de situacions 
complexes o conflictes de valors, en les quals el cas particular, degut a les circumstàncies concretes, 
pot ser l’excepció a la norma moral.

I tot això ha de ser analitzat cercant el consens, des d’una perspectiva multidisciplinar i oberta al 
pluralisme moral, signe dels temps d’aquesta societat postmoderna que ens ha tocat viure.

Finalment, cal agrair molt especialment la feina feta per la Davinia Garcia, becària del CEA, i la del 
president, el Dr. Bernabé Robles. Sense ells - i no és un tòpic -, de ben segur que aquesta publicació 
no hagués estat possible. 

Dr. Josep Ramos Montes
Expert en Ètica. Comitè d’Ètica Assitencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
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Pròleg

ĹÈtica és reflexió, però no hi ha reflexió sense dubtes. Els principis de la bioética són útils i rellevants 
però no existeixen… els casos sí. O potser el casos tampoc no existeixen,  i el que tenim de veritat són 
persones afectades per aquests “casos”.  

Avaluar molts casos no dóna garantia de qualitat a un CEA, però les consultes són el motor que permet 
la millora continuada del servei que aquest ha de donar. Un CEA amb moltes consultes no és el millor 
CEA, però un CEA sense casos molt probablement deixa de ser-ho.

I més enllà, rendir comptes de les reflexions i recomanacions que generen el casos també és condició 
indispensable per poder créixer en la reflexió i per aportar noves idees i noves perspectives tant a 
professionals com a institucions.

En aquesta línia s’inscriu la voluntat de donar a conèixer el “nostre” llibre de casos i consultes. Un 
llibre de casos és el veritable quadern de bitàcola de la trajectòria d’un CEA. Compartir les nostres 
reflexions i recomanacions amb els lectors obre la nostra deliberació a l´espai públic estimulant, des de 
la transparència, l´expressió de noves visions que complementin la consensuada inicialment al CEA.

Tot esperant que al lector trobi útil i entenedor aquest recull esperem, humilment, contribuir a la deliberació 
bioètica global. Recordem unes paraules del professor Francesc Abel s.j., pare de la Bioètica a Europa: 
“Seu sempre a la taula d´un CEA atent als arguments dels que no pensen com tu... Si no ho fas i només 
negocies, t´aixecaràs de la taula més ignorant encara que quan vas seure”.

Bernabé Robles del Olmo
President Comitè d’Ètica Assitencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
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1. Vídeo-filmacions de 
sessions de família

Data: 9.5.2011
Procedència:  Salut Mental
Paraules clau:  Confidencialitat / Intimitat / Dades de caràcter personal / Consentiment 

Informat
Principis en joc:  Autonomia / No Maleficència / Vulnerabilitat / Integritat

Resum

En Psicoteràpia Familiar es realitzen gravacions de sessions de família amb una finalitat terapèutica 
i docent . El dispositiu de gravacions està configurat per IP, de tal manera que les imatges queden 
gravades i sols el professional responsable i el director d’Àrea tenen accés a la reproducció . Només 
el director del dispositiu assistencial podria treure les imatges en una memòria externa. Es plantegen 
dubtes sobre el procediment de consentiment informat (verbal, escrit, filmat a l’inici de cada gravació) i 
sobre les persones a incloure (sessions familiars) .
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Recomanacions

Com en el cas de qualsevol nou procediment assistencial, abans de qualsevol filmació de persones en 
la pràctica clínica seria recomanable argumentar-ne el perquè, aportant referències a estudis validats o 
models de treball contrastats que així ho estableixin.

És preceptiu el consentiment informat (CI) escrit tant del pacient com de totes les persones que siguin 
filmades, donat que parlem de dades de caràcter personal identificadores. Entenem que la cara i els 
ulls no es poden “pixelar” perquè les expressions tenen valor clínic i interès assistencial en aquests 
casos. De fet, encara que fos possible ocultar les cares, les converses i les reaccions emocionals i/o 
conductuals també formen part de la intimitat de les persones.

Si hi ha finalitat docent s’hauria de fer especial esment a aquest aspecte en el full informatiu amb 
formulari de CI específic, atès que els riscos de difusió inadequada es multipliquen exponencialment 
quan passem de l’àmbit assistencial al docent. De fet, a l’hora de demanar el CI als pacients, podria 
donar-se perfectament un “sí” a la finalitat assistencial i un “no” a la finalitat docent. En tots els casos els 
documents de CI hauran de contemplar i incloure el formulari de revocació, articulant mecanismes per 
poder donar resposta a una potencial demanda de cancel·lació de l’emmagatzematge de les imatges 
per part de les persones filmades.

El CEA manifesta la seva preocupació per la custòdia i emmagatzematge de les imatges filmades, ja 
que aquestes haurien de tenir la mateixa protecció que la resta de dades personals i de salut del 
pacient, és a dir, haurien de penjar de la història clínica del pacient. Entenem que això acostuma a xocar 
amb limitacions tecnològiques. Però la situació desitjable seria que les filmacions, en forma d’arxiu 
comprimit o no, estiguessin annexades a la HC del pacient, complint idèntics criteris de confidencialitat 
i controls d’accés. No sembla prou garantia l’accés personal a un ordinador. Les dades de salut de les 
HC informatitzades han de romandre en servidors protegits amb protocols de seguretat informàtica 
complexes que inclouen còpies de seguretat periòdiques i controls rigorosos d’accés.

Entenem del text que no hi ha cap projecte de recerca actual ni potencial al darrera. En aquell cas seria 
preceptiu, independentment del CI per a la finalitat assistencial i del CI per la finalitat docent, dur a terme 
un procés de CI per a recerca, amb informació adient i comprensible, full informatiu i signatura de CI 
escrit, en el marc d’un protocol de recerca avaluat per un Comitè Ètic i d’Investigació Clínica (CEIC).
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2. Confidencialitat i risc 
de maltractament infantil 

Data: 9.5.2011
Procedència:  Salut Mental. Centre de Salut Mental Adults. Ciutat Vella
Paraules clau:  Confidencialitat / Informes Clínics / Maltractament a Menors
Principis en joc:  Autonomia (Confidencialitat) / Maleficència / Justícia

Resum

En el procés d’investigació de risc de maltractament a un menor, des de l´EVAMI (Equip de valoració de 
maltractament infantil) ens demanen un informe clínic d’una pacient visitada en 2005 al Centre de Salut 
Mental de Adults, que és la mare del menor.
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Recomanacions

Segons l’article 24.2 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància es constata que els 
serveis públics han de col·laborar i aportar les dades que es poden cedir entre administracions sense 
consentiment de la persona afectada i són les econòmiques, laborals, socials, educatives i penals dels 
menors i llurs progenitors. La redacció de l’article no deixa espai per gaires matisacions.

El dilema ètic seria si el bé major de la protecció del vulnerable justifica vulnerar l’autonomia, la 
confidencialitat i la presumpció d’innocència de la nostra pacient.

De tota manera, encara que queda clar que hem de cedir les seves dades de salut per imperatiu legal 
recomanem:
• Comunicar les mínimes dades imprescindibles per a la protecció del menor ; cap ni una més.
• Recordar als receptors que també queden vinculats a protegir la confidencialitat de la nostra pacient 

al màxim.
• Informar a la mare que facilitem aquestes dades per imperatiu legal, respectant així al màxim, dintre 

del marc legal, el principi d’autonomia.
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3. Valoració de documents en 
relació al rebuig al tractament 

Data: 28.11.2011
Procedència:  Unitat de Comunicació i Serveis de Suport a l’Usuari 
Paraules clau:  Rebuig al tractament / Documentació Clínica / Consentiment Informat 
Principis en joc:  Autonomia / Beneficència / Justícia (protecció del vulnerable)

Resum

Proposta d’incorporació a la biblioteca documental, a proposta del Servei d’Urologia (Hospital General), 
de 4 nous documents procedents de l´”Asociación Española de Urología” i relacionats amb situacions 
de rebuig al tractament .
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Recomanacions Veure “ANNEX I: Reflexions entorn el rebuig al tractament”

Documents nº. 1 i 2: “Comunicació al jutjat de respecte de la decisió del pacient de negativa a 
transfusió, en pacients competents” i “Negativa a tractaments”

• El CEA considera que la comunicació al Jutjat no procedeix, donat que parlem de respectar la 
decisió de rebutjar una transfusió d’un pacient competent, dret reconegut legalment. La perspectiva 
del professional podria portar-lo a pensar en la comunicació al jutge com una protecció mèdico-
legal, però aquest no hauria de ser l’esperit de la invocació a l’autoritat judicial.

• És recomanable que aquest rebuig quedi reflectit a la Història Clínica (HC) del pacient, sobretot 
quan aquesta decisió pot contradir recomanacions de “bona praxi” des del punt de vista 
tècnic. Existeix abundant jurisprudència, on es reflecteix que l’anotació a l’HC es considera 
com una prova i que la càrrega de demostrar el contrari seria de qui no estigui d’acord amb 
el seu contingut.

• El CEA recorda que s’hauria d’evitar la proliferació de documents genèrics de rebuig donat 
que és molt important individualitzar cada tipologia i cada cas.

• Per solucionar els dubtes que aquestes situacions poden provocar als professionals, fóra 
recomanable que tots els documents de consentiment informat incorporessin el formulari 
de revocació. Això permetria normalitzar el rebuig del pacient competent amb la mateixa 
naturalitat que s’accepta el seu consentiment .

Document nº. 3 “Document de Negativa a la transfusió de sang i derivats primaris ”

• El CEA recomana separar el consentiment de la intervenció i el de la transfusió. Per les característiques 
especials del rebuig a la transfusió en el nostre entorn, és recomanable que aquesta tècnica 
tingui un consentiment específic. De nou recordem que ambdós documents de consentiment 
informat seria molt recomanable que incorporessin al final el formulari de revocació d’aquest 
consentiment, expressant formalment el dret al rebuig del tractament de tot pacient competent. 
Per tant, amb el format actual, no recomanem acceptar el document.

Document nº. 4 Comunicació a Jutjat de Negativa a Transfusió en Menors de Edat i Adults no 
competents.

• El CEA considera que aquest document sí és pertinent donat que si el representant d’una 
persona no competent expressa un rebuig de tractament que pot perjudicar al pacient, el 
professional pot considerar que s’ha de protegir al menor (menys de 16 anys) o a l’adult 
incompetent de les decisions dels seus representants, i pot invocar la protecció judicial pel 
principi de no maleficència.

• S’ha d’aclarir també que no tots els menors d’edat són incompetents per rebutjar un tractament. 
En el cas dels menors considerats madurs per la decisió, també s’hauria de respectar la seva 
voluntat, encara que la Llei recomana informar i decidir amb els pares en casos de gravetat. En 
aquests casos és molt important valorar si l’experiència prèvia del menor (a vegades dilatada) 
i el seu estat de competència fan que el considerem prou madur per prendre aquesta decisió.

• Si el menor no és considerat madur i existeix desacord entre els progenitors, el que prima és la 
pàtria potestat, i en el cas d’estar compartida, el facultatiu prendrà la decisió, basat en el principi de 
beneficència del malalt. Si volen ja portaran el seu desacord davant de la justícia.
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4. Confidencialitat i VIH 

Data: 23.1.2012
Procedència:  Hospital General. Servei Medicina Interna 
Paraules clau:  Confidencialitat / Estigma / Risc per tercers 
Principis en joc:  Autonomia (Confidencialitat) / No Maleficència 

Resum

Home de 34 anys, indocumentat, consumidor de substàncies d’abús (oral i parenteral), trobat amb 
baix nivell de consciència a la via pública. Arriba al nostre centre on és diagnosticat d’infecció per 
VIH i tuberculosi greu amb afectació pulmonar i intracranial, ingressant a UMI. Inicialment no es va 
poder contactar amb familiars ni coneguts per informar i conèixer antecedents. Al cap d’uns dies es 
posa en contacte amb l’equip un home que s’identifica com la seva parella. De la conversa inicial es 
desprèn que desconeix la infecció per VIH, per la qual cosa es decideix no informar-lo fins una consulta 
prèvia amb el pacient. Sí que se l’informa del pronòstic greu i del diagnòstic de tuberculosi (TBC). Se 
li practiquen una sèrie de proves en relació a TBC, hepatitis i VIH amb el seu consentiment, resultant 
totes negatives. S’aclareix més tard que la relació entre ambdós és més aviat d’acolliment, davant la 
situació de desemparament del pacient.

Mentre el pacient presentava afàsia severa resultava impossible conèixer la seva opinió sobre la 
informació a parella i/o família. La seva parella contacta amb familiars a Holanda (mare i germana) 
i avisen que es personaran al centre. Durant aquest temps el pacient millora, recupera el nivell de 
consciència i s’aconsegueix una comunicació fiable amb ell, manifestant el seu desig que no s’informi 
a ningú del diagnòstic d’infecció per VIH.

L’equip es planteja els següents dubtes:
• Durant el període d’inconsciència i d’afàsia severa, quin grau d’informació hem de fer arribar a 

acompanyants i familiars sobre els diagnòstics del pacient, sense poder consultar-ho amb ell?
• És correcte descartar contagi d’infeccions en la parella abans de conèixer el parer del pacient?.
• Quan el pacient ja torna a tenir la capacitat de comunicar-se i demana que no vol que s’informi de 

la seva condició de VIH+, hem de respectar la seva decisió?
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Recomanacions

Considerem que en aquest cas la no maleficència preval sobre l’autonomia. Recomanem per tant que 
la informació sobre la possibilitat de contagi per VIH arribi a les persones en risc.

Però tenint en compte l’equilibri inestable entre els dos principis en joc, aconsellem treballar el cas amb 
el pacient davant el seu rebuig inicial. La situació ideal seria arribar a un consens per a que sigui el propi 
pacient qui entengui la conveniència de revelar el seu problema de salut, evitant així riscos i danys a 
persones properes.

S´ han d’explorar i comprendre les possibles causes del rebuig a revelar la seva infecció, tractant-se d’una 
condició encara molt estigmatitzada. És molt possible que el pacient necessiti el nostre suport quan 
afronti la revelació del seu “secret”. No seria correcte deixar-lo sol davant del problema. El professional 
pot oferir dades i matisacions que facilitin la comprensió de la situació a ambdues parts.

Finalment, voldríem introduir una matisació ètica a l’actuació professional exposada. Considerem que les 
accions posades en marxa en la parella per descartar malalties contagioses suposen ja una vulneració 
de confidencialitat implícita i que només s’haurien d’iniciar si el risc de danys es cert i immediat; és a 
dir, que la demora en la revelació del “secret” pot resultar clarament perjudicial per a tercers. La qüestió 
és, tot i assumint que l’estudi de contactes en TBC és ineludible i reflecteix una bona praxi, si el fet de 
descartar TBC, hepatitis i VIH era una actuació que no podia haver esperat uns dies fins haver treballat 
bé el cas amb pacient, família i/o persones properes.
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5. Confidencialitat i risc de delicte 

Data: 27.2.2012
Procedència: Salut Mental. Centre Salut Mental Adults. Programa Atenció Familiar 

Trastorn Mental Greu
Paraules clau:   Confidencialitat / Imputabilitat / Risc per tercers
Principis en joc:  Autonomia / Confidencialitat / Justícia / No Maleficència

Resum

Home de 61 anys que acut al CSMA derivada des d’Atenció Primària. Entre els antecedents destaca una 
disminució d’agudesa visual que ha determinat que no li renovin el carnet de conduir. No té antecedents 
psiquiàtrics coneguts, encara que va rebre orientació psicològica puntual a arrel de la seva separació 
en el seu primer matrimoni, fa uns 20 anys, i presentava antecedents de patró de comportament violent 
en un entorn militar.

Casat i separat en dues ocasions. Primer matrimoni amb fill i filla de més de 30 anys que viuen 
independents. Segon matrimoni amb separació fa uns 10 anys amb el que té una altra filla de 16 anys. 
En totes dues relacions es van donar situacions de violència a l’entorn domèstic (segons el pacient 
motivades per agressivitat i/o provocació de la parella). No consta seguiment per Serveis Socials 
d’aquests conflictes. Viu sol amb escàs teixit social. Actualment, actiu laboralment (comercial i assessor 
en una empresa, actualment en ERO, amb la conseqüent disminució d’ingressos).

Només s’ha realitzat una entrevista d’avaluació clínica en la que no s’identifiquen quadres de tipus 
psicòtic, ni actuals ni previs, ni activitat delirant, ni fenòmens de tipus al·lucinatori, ni quadres de tipus 
afectiu ni bipolar, ni ideació suïcida en cap moment), patró egosintònic del seu caràcter. No manifesta 
haver demanat ajuda, segons ell “ha estat remès”. Fredor emocional davant de tots els temes. Sentiment 
de superioritat, però no paranoide. Estructura d’ordre pervers, una mica narcisista, i envanit, amb un 
aïllament social en progrés.

Afirma sempre haver-se sentit agressiu amb idees de tipus violent i plans de cometre algun acte 
de violència greu (no defineix quin ni contra qui seria). Refereix que ha comprat armes, encara que 
tampoc concreta ni quines ni com fer-les servir. No tenim constància d’aquesta compra. Expressa 
que aquestes idees li han portat a planificar i entrenar aquests plans. El seu discurs és fred i sense 
emotivitat, sense sentiments de culpa. No té patró d’ordre paranoide ni de complot. Refereix no tenir 
relacions d’amistat. Verbalitza que sempre, des de fa molts anys, ha tingut aquests pensaments 
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violents. Verbalitza indiferència davant la possibilitat de ser, fins i tot, empresonat. No sembla ironia. 
La persona ho viu com una possible solució a la seva situació conflictiva personal. No demanda res 
específic des del punt de vista assistencial. Únicament comenta que si finalment decideix portar a 
terme alguna d’aquestes idees agressives o violentes, i té un diagnòstic de Trastorn Mental, aquest 
seria un eximent de responsabilitat penal. En aquest moment no fa la impressió de trobar-se en 
situació límit però no podem descartar que pugui desencadenar-se amb qualsevol detonant (un 
acomiadament a l’empresa, etc.) Les possibles vies d’acció plantejades pels professionals són:
• Es procedeix de forma tècnica i es dóna l’alta mèdica davant l’absència de diagnòstic psiquiàtric: 

(risc social- delictiu de la persona).
• Es procedeix posant en coneixement d’aquesta informació a entitats o institucions jurídico-policials: 

(confidencialitat de la informació clínica vs. responsabilitat ètica i jurídica de la nostra institució 
davant la persona).

• Es planteja orientació o tractaments en àmbit mèdico-clínic: el problema ètic des de la perspectiva 
tècno-científica: enfocar un cas sense indicació mèdico-psicològica pel risc delictiu i social de la 
persona.
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Recomanacions

El conflicte bàsic es planteja entre el principi d’autonomia (els límits de la confidencialitat) i el de justícia 
(protecció de tercers).

El risc està intuït i no objectivat ni concretat. Com que no existeix una mena d´Unitat de Riscos Potencials, 
on es pugui comunicar aquest risc, no es pot fer gaire fins que no s’hagi produït un delicte. La divulgació 
d’un risc possible no concretat tindria poques possibilitats de protegir algú. És a dir, si hipotèticament 
decidíssim fer divulgació del que ens comunica el pacient: què comunicaríem? I a qui?

Se li ha comunicat que no té un perfil de patologia psiquiàtrica. Com això ja se li va dir a la primera 
visita, a la següent se li hauria de recordar, que tot i el seu sofriment, pot discernir entre els “actes 
bons i dolents” i per tant, serà responsable de les conseqüències. Es recomana mantenir el vincle de 
confiança i la relació d’ajuda en la següent entrevista, però aprofitant aquest vincle per posar al pacient 
en contacte amb la seva responsabilitat moral.

Se li pot suggerir que, encara que no té cap malaltia psiquiàtrica, podria demanar ajuda psicològica 
privada si continuen les seves preocupacions. Se li informarà que, en absència de malaltia greu, no 
podem oferir-li suport psicològic per via pública.

En resum:
1. Es pot procedir a l’alta mèdica de Psiquiatria, potser oferint la possibilitat de buscar suport psicològic. 

Recomanem, no obstant, informar el pacient de l’absència de diagnòstic psiquiàtric que l’eximeixi 
de responsabilitat penal.

2. En la situació actual no recomanem fer divulgació dels comentaris del pacient per les raons abans 
esmentades. Seguint les directrius europees sobre confidencialitat i privacitat en l’assistència 
sanitària (www.eurosocap.org 2006), els criteris a tenir em compte per vulnerar-les davant un 
possible risc serien:
2.1. Probabilitat del risc
2.2. Concreció del risc, de l’objectiu
2.3. Immediatesa del risc
2.4. Utilitat de la divulgació

Aplicant aquest criteris al nostre cas considerem que no es compleixen en un grau que justifiqui procedir 
a la divulgació sense el consentiment de la persona.
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6. Diagnòstic prenatal d’anencefàlia  

Data: 21.3.2012
Procedència:  Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Hospital General.
Paraules clau:  Acrània (anencefàlia) / Inici Vida Humana / Gestació
Valors en joc: Autonomia / No Maleficència / Integritat

Resum

Dona de 30 anys, gestant de 12 setmanes. Ahir mateix dia 20.03.12, en una ecografia de control del 1er 
trimestre, es detecta una malformació congènita (fetus acrani o anencèfal). Aquest diagnòstic es confirma 
mitjançant una segona opinió d’un altre professional. La pacient i la seva parella queden informats del 
diagnòstic i de les seves conseqüències. L’acrània implica una greu alteració del desenvolupament 
cerebral i de la calota cranial. El teixit cortical així exposat no aconsegueix un desenvolupament funcional 
mínim. Es tracta d’una malformació incompatible amb la vida extrauterina. Si el fetus no mor durant la 
gestació, la seva viabilitat perinatal o als pocs dies es ínfima. Només presentaria durant aquest temps 
activitat neurològica vegetativa o reflexa per la presència del tronc cerebral. Els hemisferis cerebrals 
han de considerar-se afuncionals en aquesta patologia. A més a més, tant els avortaments tardans com 
els parts naturals de fetus anencefàlics solen ser dificultosos.

El servei d’Obstetrícia de l’hospital, té un circuit establert per aquests casos, que comença amb la 
informació a la família plantejant les possibilitats que hi ha a partir d’aquest diagnòstic. Els possibles 
cursos d’acció són: continuar amb l’evolució o interrupció de l’embaràs. La família afectada demana, 
una vegada informada, posar fi al procés de gestació.

Al llarg de l’any 2010, l’Hospital General es va trobar 2 casos més, que van ser derivats a l’Hospital 
Materno - Infantil de Sant Joan de Déu, Esplugues. És molt probable que la incidència d’aquest casos 
augmenti de forma paral·lela al creixent nombre de gestacions que atenem al nostre centre.
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Recomanacions

Aquesta interrupció, compleix tots els requisits legals, perquè és un dels supòsits contemplats dintre de 
la interrupció per causes mèdiques (art. 15 de la Ley orgànica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y 
de interrupción voluntaria del embarazo:
 “...b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de 
graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por 
dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija”

S’insisteix per tant en la recomanació de disposar de dos dictàmens signats per cadascú dels 
professionals que van participar ahir en el diagnòstic.

El CEA recomana respectar la decisió presa per la família i no troba obstacles per a que el procediment 
sigui dut a terme en el nostre centre . Considerem que aquesta interrupció de l’embaràs no frustra un 
projecte de vida humana donada l’absència de condicions biològiques mínimes per al desenvolupament 
d’una persona i de vida humana plena (possibilitats de sociabilitat, autoconsciència, sentiments,...), més 
enllà de les remotes possibilitats de vida biològica si el fetus arriba a terme. Aquesta patologia anul·la 
totes les possibilitats de desenvolupament d’actes humans.

Recomanem oferir, des del Servei d’Atenció Espiritual, a la parella i a l’equip assistencial, la possibilitat 
d’un acompanyament psicològic i espiritual en aquest procés, per ajudar a la seva adequada elaboració.

Les premisses generals a no oblidar en aquests casos serien:
• Assegurar diagnòstic i pronòstic. Hem de garantir el contrast d’opinions i valoracions de professionals 

per estar del tot segurs.
• Informació i consentiment: La família ha de ser correctament informada i ha de ser consultada sobre 

les possibles alternatives d’acció sense coaccions ni omissions injustificades.
• Assegurar el compliment de la legislació, especialment pel que fa referència a terminis i requeriments 

diagnòstics. En l’actualitat està vigent la “Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.

• Humanització de tot el procés, sense oblidar el suport psicològic i espiritual.
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7. Documents de consentiment per 
a ús de fàrmac fora de fitxa tècnica 

Data: 26.03.2012
Procedència:  Servei de Farmàcia PSSJD
Paraules clau:  Fàrmacs / Fitxa Tècnica / Consentiment Informat
Principis en joc:  Autonomia / No Maleficència

Resum 

En compliment del que demana la Instrucció 05/2010 del Cat Salut sobre prescripció de fàrmacs fora 
de les condicions establertes a la seva fitxa tècnica, el Servei de Farmàcia ens fa arribar un document 
de consentiment informat escrit per aquestes situacions, demanant la nostra avaluació ètica. Es pot 
prescriure un fàrmac fóra de fitxa tècnica per diversos criteris: edat, dosi, diagnòstic, procediment 
d’administració, etc. Essent estrictes, per tant, una bona part del fàrmacs utilitzats en Psiquiatria i 
Pediatria, per posar dos exemples paradigmàtics de la nostra Institució, precisarien un document escrit 
de CI i un informe clínic per a la seva prescripció. A més a més, hem de recordar que la Regió Sanitària 
cada any, a l’avaluació d’objectius demana ja a Salut Mental el registre de la prescripció d’aquest tipus 
de medicaments.
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Recomanacions

Com qualsevol tractament, l’ús de qualsevol fàrmac utilitzat en condicions no recollides a la seva 
fitxa tècnica ha de tenir un consentiment informat. El debat radicaria, en tot cas, en si aquest procés 
comunicatiu ha de ser formalitzat per escrit.

El Reial Decret 1015/2009 que regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials, no demana 
que el consentiment sigui sempre per escrit. Sí que el demana en el cas que el consentiment es doni 
per representació. Encara que la instrucció 05/2010 es remet inicialment a la Llei 41/2002 d’Autonomia 
del Pacient quan parla d’aquest tema, més endavant explicita que el CI haurà de formalitzar-se sempre 
per escrit. En el text de l’esmentada llei els criteris que marquen la necessitat de consentiment escrit 
són, d’una banda, el risc del procediment i, d’una altra, si és tracta o no d’un procediment invasiu. Des 
d’aquest punt de vista, en molts casos, no seria estrictament necessari el CI escrit. Aquesta discordança 
pot generar dubtes entre els professionals implicats, així com alarma potser injustificada entre els 
pacients, sobretot quan parlem de fàrmacs segurs i utilitzats ja en aquestes condicions des de fa molt 
de temps.

Si s’exigeix aquest document signat, amb un volum de medicaments afectats tant alt, és dubtosa 
la seva viabilitat pràctica i, sobretot, hem de pensar que la burocràcia generada podria amenaçar el 
veritable procés comunicatiu que hauríem de defensar amb la doctrina del consentiment informat. El 
CEA recomana vigilar l’excessiva proliferació de documents de CI amb finalitat més defensiva que 
comunicativa. Es consensua fer una consulta al Comitè de Bioètica de Catalunya.

Potser seria una bona iniciativa, en el cas de fàrmacs d’ús habitual, elaborar un protocol de 
prescripció acceptat per la Institució i enviar-ho a l’Agència Espanyola de Medicament . Si ells ho 
avalen, això evitaria l’excés de burocràcia que suposaria un compliment estricte de la instrucció del 
CatSalut.

Parlant concretament del document proposat, el CEA recomana:
• Separar full de signatures i full informatiu (en aquest últim s’inclourien avantatges i inconvenients).
• Indicar el motiu de la prescripció fora de fitxa tècnica (edat, dosi, diagnòstic, etc.)
• Incloure formulari de revocació en el full de signatures.
• Reconsiderar la frase “i que pot provocar alguna reacció adversa que no ha estat descrita 

anteriorment”, donat que es tracta d’un risc possible però probablement molt baix en el cas de 
fàrmac amb àmplia experiència d’ús. Es tractaria d’evitar la maleficència dels procés informatiu 
sense ocultar dades rellevants.

• Recomanaríem substituir el terme “off label” per “fora de fitxa tècnica”.
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8. Consentiment per accedir a 
l´historial educatiu en Salut Mental 

Data: 21.5.2012
Procedència:  Salut Mental. Hospitalització. 
Paraules clau:  Historial Educatiu / Consentiment Informat / Atenció Integral / Salut 

Mental
Principis en joc:  Autonomia / Confidencialitat / Beneficència

Resum

Des de la Comissió d’Ètica de Salut Mental ens arriba una proposta de document d’autorització per 
demanar dades als centres educatius en el cas de pacients, representants i/o famílies que no poden 
aportar-les ni demanar-les. Aquestes dades sovint són molt útils per la correcta atenció en Salut Mental.
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Recomanacions

El CEA considera que la consulta delegada dels expedients escolars als centres educatius i/o referents, 
ha de ser excepcional, quan s’han esgotat realment les possibilitats de que sigui pacient, representant 
legal i/o persones properes els qui ens facilitin aquesta informació. S’ha de fer amb molta cura i tacte, 
sempre justificant adequadament les raons per las que es demana aquesta informació, i els beneficis 
esperats.

Hem de tenir en compte també la possibilitat que als centres educatius se’ls plantegin dubtes ètics per 
atendre la nostra demanda, en relació a la confidencialitat de les dades personals.

S’aporten dues esmenes al contingut del document:
• Deixar explícit que s’han esgotat altres possibilitats i que la informació és necessària per la millor 

atenció al pacient.
• Deixar un espai per concretar els objectius pels quals demanem autorització als centres educatius, 

evitant un consentiment gaire genèric.

colección digital

LLIBRE DE CASOS. Comitè d’Ètica Assistencial Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Casos

  26

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


9. Fotografia i consentiment 
informat Hospital General 

Data: 25.06.2012 
Procedència:  Hospital General. Servei de Dermatologia
Paraules clau:  Confidencialitat / Imatge Clínica / Consentiment Informat / Dades 

Personals 
Valors en joc: Autonomia / Confidencialitat / Intimitat

Resum

Quan practiquem una fotografia per motius clínics a un pacient cal el consentiment informat, perquè pot 
afectar la privacitat i la intimitat, sobretot en aquelles fotografies en les que el pacient pugui ser identificat, 
bé per la mateixa fotografia, bé per les dades adjuntes. Però, fins a quin punt és imprescindible el 
consentiment en aquelles fotografies que, correctament encriptades, no es reconeix qui és la persona 
que ha estat fotografiada?.

D’altra banda, quan visitem un pacient no se li demana explícitament el consentiment per fer-li una 
radiografia, on inclús figura el seu nom. La radiografia és una imatge que mostra (o pot mostrar) certes 
característiques del pacient, sobretot al que la sap interpretar. La fotografia dermatològica no deixa de 
ser una altra imatge, clínica en lloc de radiològica, que mostra de forma similar certes característiques 
del pacient, sobretot pel professional preparat a interpretar aquesta fotografia clínica. Quina és la 
diferència real entre una imatge clínica i una radiològica?
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Recomanacions  “ANNEX II: Reflexions ètiques sobre imatge clínica”

Les fotografies clíniques dels pacients són dades de caràcter personal “sensibles” tributàries d’especial 
protecció en les normatives legals i des de la reflexió ètica. Per tant, el consentiment informat resulta 
imprescindible, como en qualsevol altre procediment assistencial (inclosa la radiologia simple). Definir 
si aquest ha de constar per escrit és més una qüestió legal que ètica, derivada dels possibles riscos 
relacionats amb la divulgació, emmagatzematge i custòdia de les dades personals.

La normativa legal exigeix que el consentiment consti per escrit en el cas d’intervencions quirúrgiques, 
procediments invasius, test genètics, extracció de mostres biològiques i, en general, en el cas de 
qualsevol procediment amb notoris riscos i inconvenients previsibles.

La divulgació de dades d’imatge suposa un risc per a la intimitat que el pacient ha de conèixer i 
consentir de manera clara, precisa i inequívoca. Per tant, davant el potencial ús docent i/o de recerca 
de les dades d’imatge s’aconsella disposar d’un consentiment informat escrit. En el cas de recerca serà 
obligat a més a més el consentiment escrit específic pel projecte d’investigació, el qual haurà de ser 
aprovat prèviament per un Comitè Ètic i d’Investigació Clínica.

L’emmagatzematge i custòdia de qualsevol imatge clínica ha de disposar de les mateixes garanties 
que qualsevol altra de les dades de salut de la història clínica dels pacients. Per tant, les “col·leccions 
privades” d’imatge clínica queden fora de qualsevol normativa legal vigent i de qualsevol recomanació 
ètica.
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10. Projecte d´implantació de 
la Teledermatologia 

Data: 25.06.2012
Procedència:  Hospital General. Servei de Dermatologia.
Paraules clau:  Confidencialitat / Dades de Caràcter Personal / Relació Metge-Pacient
Principis en joc:  Justícia / Autonomia/ Confidencialitat / Intimitat

Resum

Es demana valoració ètica del document: “Document de treball – Implantació de la Tele-dermatologia al 
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat”. En aquest document es recull una revisió 
i un pla d’actuació per a la implantació de la Tele-dermatologia entre el PSSJD i la seva àrea d’influència 
en Atenció Primària.

Avui en dia ja es practica la Telemedicina (Medicina practicada “a distància”, sense contacte físic amb 
el pacient). Inclou pràctiques assistencials i docents. És un recurs tecnològic que aspira a l’optimització 
dels serveis d’atenció en salut, facilitant l’accés a zones o espais de temps on els especialistes no són 
fàcilment accessibles. Això por reduir el temps entre la presa d’exàmens i l’obtenció de resultats, o 
entre l’atenció inicial i el diagnòstic precís de l’especialista, evitant desplaçaments a pacients i metges 
i reduint teòricament costos. En aquest marc global es situa la Tele-dermatologia, que es defineix com 
la pràctica de la Dermatologia a distància. Per a això s’empren dos sistemes: la videoconferència en 
directe i el sistema en diferit.

En la videoconferència el metge de família, el pacient i el dermatòleg estan connectats en directe 
mitjançat una càmera de vídeo i la connexió telemàtica corresponent. Per tant, el dermatòleg pot 
interrogar el pacient. Aquest sistema és altament formatiu per al metge consultor ja que es comenten 
els detalls que defineixen la dermatosis, però és un sistema que consumeix molt temps i l’equipament 
és relativament car.

El sistema en diferit consisteix a remetre al dermatòleg, per correu electrònic o d’altres mitjans, una 
fotografia digital de les lesions del pacient juntament amb un resum de la història clínica. Les imatges 
són de major qualitat però el dermatòleg se sent més insegur amb el diagnòstic emès ja que no pot 
interaccionar amb el pacient ni, com en l’altre cas, utilitzar la palpació de les lesions. Aquest és el 
mètode proposat en el nostre cas.
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S’espera que els sistemes de Tele-dermatologia facilitin l’accés al dermatòleg de pacients situats en 
localitats remotes, el que millorarà la cura dels mateixos, i que permeti reduir les llistes d’espera, ja que 
es puguin seleccionar millor les derivacions i escollir més fàcilment la prioritat d’aquestes.

Recomanacions

El problema nuclear és avaluar l’eficiència/cost del projecte de Tele-dermatologia. Sembla que en la 
bibliografia aquesta qüestió no està dilucidada. Possiblement en poblacions disperses on la distància 
física a un especialista és molt elevada, la ratio benefici/risc-costos pot ser més favorable. També ho pot 
ser quan la intervenció de l’especialista hagi de ser molt precoç per millorar el pronòstic (ex. tele-ictus 
en poblacions llunyanes a centres especialitzats). De fet existeixen ja experiències prèvies posades 
en marxa i que s’han cancel·lat per menor eficàcia i un augment de cost comparant els programes de 
Telemedicina amb el model assistencial convencional. No seria ètic donar més passes en aquest sentit 
si no estem segurs de la seva eficàcia, seguretat i eficiència.

Un altre punt sensible, lligat al tractament de dades de caràcter personal que suposa el projecte, és el 
tema de la confidencialitat. El procediment informàtic ha de permetre la transmissió encriptada i segura i 
sobretot l’emmagatzematge amb garanties de privacitat. Com aportació a considerar, el CEA recomana 
considerar utilitzar la Històrica Clínica Compartida de Catalunya com a vincle de comunicació entre 
metges d’Atenció Primària i especialistes, evitant així el correu electrònic com a vehicle d’imatges dels 
pacients, mètode en el que és molt difícil garantir la confidencialitat de les dades de salut. A més, a 
més, si fos possible la Tele-dermatologia mitjançant la HCC, evitaríem la necessitat de dur a terme dos 
emmagatzematges en dues institucions diferents.

Finalment, és crucial abordar el tema de la responsabilitat professional de cada metge implicat en el 
procediment. L’Associació Mèdica Mundial en la declaració que va emetre el 2007 sobre ètica de la 
Telemedicina afirma que: “El metge que demana a un altre consell o segona opinió és responsable del 
tractament i de les decisions i recomanacions oferides al pacient”. El dermatòleg, en el model plantejat, 
té la responsabilitat d’emetre judicis correctes amb les proves de què disposa, però la responsabilitat 
directa sobre el pacient la té el facultatiu que ha contactat físicament amb la persona i que utilitza al 
company dermatòleg com un recurs per millorar la qualitat assistencial del seus actes. És molt important 
que els metges d’Atenció Primària coneguin i acceptin aquesta situació, així com la responsabilitat que 
assumeixen sobre custòdia i protecció de dades de caràcter personal.

En resum, considerem que la Telemedicina hauria de reservar-se per situacions en les que el metge 
expert i imprescindible per la correcta assistència no pot estar físicament present en un temps segur 
i acceptable. Ha de garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal i ha de tenir ben 
definides les responsabilitats clíniques i professionals de cada part.
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11. Mentir per protegir la intimitat? 

Data: 5.06.2012
Procedència:  Hospital General. Servei de Cirurgia General
Paraules clau:  Confidencialitat / Informació a Familiars 
Principis en joc:  Autonomia / Confidencialitat / Honestedat professional

Resum

Un pacient competent de 22 anys i sense parella estable, pendent d’intervenció per condilomes acuminats 
perianals, ha demanat al seu cirurgià que digui a la seva família que serà intervingut d’hemorroides per 
evitar la divulgació del seu diagnòstic. Quina és l’actitud a prendre pel professional?
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Recomanacions

La intimitat és un valor ètic i jurídic emparat per la Constitució i per la legislació vigent al nostre país, 
i com a tal ha de ser protegit pels professionals. Per molts motius de salut, sovint, és necessari que 
en la consulta mèdica es revelin secrets, que no es confien ni tan sols als més propers, per això la 
confidencialitat i el secret mèdic són imprescindibles en la relació metge-pacient.

Ara bé, el pacient ens pot demanar confidencialitat, però no pot demanar-nos mentir en nom de la 
mateixa. D’una altra banda, s’ha de respectar sempre la voluntat del pacient competent a negar-se a 
que familiars o propers rebin informació. En aquest sentit, són els propis pacients qui decideixen, al 
cap i a la fi, si són acompanyats o no en els procediments assistencials. Els professionals simplement 
haurien de tenir una conducta coherent amb aquesta decisió del pacient.

Portar aquestes premisses a la pràctica pot resultar complex perquè, en el nostre entorn cultural la 
família sol viure com un dret rebre informació del seu familiar, encara que aquest sigui una persona 
plenament competent.

Per tant, si el metge adopta una posició massa estricta negant -se a facilitar cap informació a l’entorn 
familiar, el resultat pot ser contrari al desitjat, és a dir, deixarem de protegir la intimitat del pacient 
perquè despertarem sospites en l’entorn.

Entre les dues postures extremes, existeix un terme mig. Si la família pregunta en acabar la intervenció 
“com ha anat tot?” el professional pot comentar, si és el cas, que tot ha sortit bé segons el previst i que 
el mateix pacient els informarà de més detalls. És a dir, pot tranquil·litzar la família sobre l’estat del seu 
familiar intervingut sense revelar detalls sobre el diagnòstic concret.

S´ha de valorar també si ocultar el diagnòstic a certs familiars els posa en risc (per exemple, si hi ha 
possibilitat de contagi veneri). Existeixen límits al deure de secret si aquest fos el cas. Però, abans de 
plantejar-nos aquest conflicte, hem de tenir clar sempre que no existeixen altres procediments que 
puguin protegir els tercers en risc sense vulnerar la confidencialitat. Si això finalment no és possible, el 
pacient haurà de ser informat de les possibles conseqüències que la seva decisió sobre la no informació 
a aquestes persones pugui comportar. La prioritat sempre ha de ser que sigui el mateix pacient qui 
comprengui la transcendència de la situació i reveli la informació als possibles afectats.
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12. Codi Ètic i PSSJD 

Data: 01.10.2012
Procedència:  Departament de Qualitat. 
Paraules clau:  Codi Ètic / Institució / Valors
Principis en joc:  Autonomia / Justícia

Resum

El Departament de Qualitat presenta un llistat d’estàndards d’acreditació de l’Hospital General en temes 
relacionats amb l’Ètica, assignant com a referent dels mateixos a la Presidència del CEA. Un d’ells fa 
referència a l’existència d’un “codi ètic” formulat de forma participativa i acceptat per la Direcció.

L’Hospital General al 2008, amb l’anterior equip directiu, va formular un codi ètic molt vinculat als valors 
i la carta d’identitat de la OHSJD.
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Recomanacions

El CEA considera que la paraula “codi” relacionada amb “ètic” potser no és la més afortunada. L’activitat 
del CEA consisteix, en essència, a garantir un espai de reflexió, tolerància i deliberació. Potser amb una 
sobre utilització de la paraula “ètic” podem arribar a trivialitzar el seu significat.

Quan les institucions elaboren “codis ètics” el que estan fent generalment és posar en comú els seus 
principis, missió, visió, valors i línies estratègiques. Expliciten les seves finalitats i el marc de conducta 
que regirà les seves actuacions. Essent estrictes amb el llenguatge, elaboren “codis morals”.

D’altra banda, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la OHSJD tenen ben definits missió, visió, valors, 
principis i carta d’identitat. Potser una solució pragmàtica seria no anomenar “codi” a aquest recull. El 
grup proposa utilitzar la paraula “marc ètic”, més oberta i més descriptiva del veritable contingut dels 

“codis ètics”. En aquest document recolliríem missió, visió, valors, principis i línies estratègiques de la 
nostra institució, ja explicitades en diferents espais de difusió.

També fóra important recollir tota l’activitat del CEA a la biblioteca documental del PSSJD fent visible la 
nostra tasca quotidiana de reflexió de manera accessible.
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13. Consentiments múltiples i full 
informatiu en document únic   

Data: 20.10.2012
Procedència:  Departament de Comunicació i Serveis de Suport a l´Usuari.
Paraules clau:  Consentiment Informat / Format / Especificitat / No Maleficència
Principis en joc:  Autonomia / No Maleficència / Vulnerabilitat / Integritat

Resum

Els documents de consentiment informat de l’Hospital General, tal i com estan definits en aquest 
moment, inclouen en el seu contingut, (molts d’ells, no tots) un doble -o triple- consentiment: el de 
la intervenció, en alguns el de la necessitat de transfusió i en d’altres també el de la filmació/registre 
d’imatges. A més integren en el seu contingut la informació sobre el procés (beneficis, riscos, etc). Per 
aquest motiu consultem quin seria el format més adient. S’aporta com a exemple del document de CI 
per la laparotomia exploradora.
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Recomanacions Veure “ANNEX II: Reflexions ètiques sobre imatge clínica”

El consentiment de cadascun dels procediments invasius, de risc o docents que es proposi a una 
persona ha de ser específic.

El format dels documents emprats en el procés de consentiment informat ha de garantir l’absència de 
coacció en la decisió de la persona. Un únic consentiment per diversos procediments “sensibles” pot 
no garantir la lliure elecció imprescindible en un procés de consentiment informat correcte.

No és acceptable incloure consentiments de recerca en documents de consentiment assistencial i/o 
docent, donat que precisen un document específic que informi del projecte de recerca corresponent.

Recomanem un llenguatge senzill i adaptat al receptor per garantir la comprensió de la informació.

Proposem elaborar un model de consentiment informat que serveixi com a estructura bàsica a utilitzar 
en la revisió i/o nova redacció de consentiments informats al PSSJD, considerant l’experiència prèvia 
en el tema d’altres centres de l’orde SJD.
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14. Confidencialitat i entrevista 
clínica psicoanalítica grupal  

Data: 20.10.2012
Procedència:  Salut Mental. Àrea Comunitària. 
Paraules clau:  Confidencialitat / Contracte de Pràctiques / Entrevista Clínica / 

Psicoanàlisi
Principis en joc:  Confidencialitat / Intimitat / Vulnerabilitat / No Maleficència

Resum

L’Ateneu de Clínica Psicoanalítica és una escola que imparteix formació com a psicoanalistes a llicenciats 
en diverses disciplines de l’àmbit de la salut. La formació consisteix en seminaris teòrics, espais de 
supervisió clínica grupal de casos que presenten els alumnes, pràctiques a institucions on els alumnes 
poden assistir a entrevistes de tractament ambulatori o d’hospitalització i també els que ens ocupen 
aquí, que són els espais d’entrevista clínica.

En aquests “espais d’entrevista” un dels professionals que col·laboren (en el cas del PSSJD: CSMA 
Cornellà) proposa a algun dels pacients que porta (si considera que està en condicions de fer-ho) si 
vol, de manera voluntària, ser entrevistat per un professor convidat davant dels alumnes del curs (grup 
reduït, màxim 25 persones) a fi d’explicar la seva experiència amb la malaltia (generalment un trastorn 
mental sever).

El pacient pot dir que no en qualsevol moment, si es sent incòmode. Només fa les preguntes el professor 
convidat i per l’experiència que tinc en assistir a aquests espais docents, sempre es fa de manera 
exquisida. Evidentment, tot el que es parla està protegit pel deure de confidencialitat que demanen des 
del propi Ateneu als seus alumnes.

Es faria un dissabte al mes, a la Unitat de Formació i Docència amb la presència de la Directora d’Àrea, 
per interès propi i per temes logístics. S’adjunta el conveni de col·laboració i el consentiment informat 
proposats.
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Reflexions

El conflicte ètic dels professionals del Parc es centraria doncs, inicialment, en el procés de “reclutament” 
dels voluntaris donat que es tracta dels seus pacients, amb el risc derivat potencial per la confidencialitat, 
encara que si es garanteix una participació lliure el problema és menor.

Un altre aspecte a considerar és la finalitat de l’entrevista. Si només és docent, la situació és més 
simple, però en el document proposat de consentiment informat es parla de “contribuir positivament 
a la investigació i l’estudi dels trastorns mentals” encara que més tard deixa clar que “les meves 
comunicacions puguin ser utilitzades exclusivament en l’àmbit docent”. Seria convenient aclarir aquest 
punt en la redacció.

Si existís una finalitat de recerca, això exigiria, com sempre i com marca la llei, un protocol específic 
aprovat per un Comitè Ètic d’Investigació Clínica i un consentiment específic al projecte. No seria 
suficient amb un permís tan genèric.

Considerant que molts dels pacients tindran un diagnòstic de trastorn mental sever, considerem que és 
vital una correcta selecció dels potencials candidats quant a la seva competència i la seva vulnerabilitat, 
evitant al màxim una possible maleficència derivada del format de l’entrevista psicoanalítica de grup.

Ens genera dubtes la consideració de contracte de pràctiques. El fet de tenir alumnes en pràctiques 
dins d’una institució no hauria de modificar la cartera de serveis assistencial habitual. S’ensenya el que 
es domina. Si la nostra institució no realitza pràctica psicoanalítica habitualment no estem segurs que 
aquesta activitat pugui ser considerada com unes pràctiques. Si entenem bé el plantejament, el PSSJD 

aporta les instal·lacions i els pacients, i l’Ateneu posa els entrevistadors experts i els alumnes.
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Recomanacions

• Definir bé la finalitat docent de les entrevistes quan s’informi el pacient (tant verbalment com per 
escrit, si s’escau)

• Si existís qualsevol finalitat de recerca, presentar el protocol corresponent i informar en un document 
específic al pacient.

• Correcta selecció de les persones malaltes a les que es proposarà participar en les entrevistes 
grupals, considerant la possible maleficència en funció del diagnòstic, de la seva situació clínica 
i dels seus trets de personalitat.

• Revisar la consideració dels alumnes “en pràctiques” si el que aprendran són tècniques d’entrevista 
que no són pràctica habitual al PSSJD.

• Reconsiderar la necessitat de realitzar les entrevistes en la Unitat de Formació i Docència del 
PSSJD, donat que entrevistador expert i alumnes seran de l’Ateneu.
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15. Demanda d’estudiants 
de Batxillerat per entrevistar-
se amb pacients 

Data:  26.11.2012
Procedència:  Unitat de Formació i Docència. 
Paraules clau:  Entrevistes amb Pacients / Estudiants Batxillerat / Confidencialitat / 

Intimitat / No Maleficència 
Principis en joc:  Intimitat / Confidencialitat / Vulnerabilitat

Resum

El Pla d’Estudis vigent contempla que estudiants de 2n Batxillerat facin un treball de recerca tutelat per 
un professor del seu Institut. La finalitat és que l’alumne incorpori: Noves estratègies d’aprenentatge, 
conèixer metodologies per localitzar fonts d’informació i habilitats per preparar eficaçment presentacions.

Molts cops la selecció de fonts d’informació inclou entrevistes amb professionals experts o persones 
amb experiència en el tema escollit. Amb certa freqüència rebem peticions d’alumnes demanant 
entrevistes personals amb pacients amb determinades malalties que s’han proposat investigar.

Fins ara la Unitat de Formació i Docència ha rebutjat aquesta possibilitat considerant els drets a la 
intimitat i confidencialitat dels pacients i, d’una altra banda, l’escàs benefici que podria obtenir l’estudiant. 
Com alternativa oferim una entrevista amb un professional i/o veure un vídeo de la malaltia d’interès, 
encara que disposem de pocs vídeos per escassos trastorns.

Davant la recurrència d’aquestes demandes preguntem: Podríem considerar algunes condicions i 
circumstàncies en que es pogués establir un criteri que fes possible l’accés de l’estudiant a tenir una 
entrevista amb un malalt?
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Recomanacions

L’entrevista clínica, especialment en Salut Mental, és un instrument diagnòstic, però també terapèutic. 
Per tant, té un potencial de maleficència que no podem obviar, tant pel pacient com pel entrevistador 
(especialment si es tracta d’una persona en període de maduració).

Revisant els objectius del treball de recerca exposat (noves estratègies d’aprenentatge, fonts d’informació 
i presentacions), tampoc no sembla imprescindible l’entrevista directa amb un malalt.

Els deures de protegir la intimitat i la integritat dels nostres pacients no aconsella exposar-los a entrevistes 
amb persones en formació, més enllà de les professions sanitàries. En situacions de vulnerabilitat 
extrema com són les lligades a l’ingrés hospitalari aquest deure és encara de major intensitat.

Recolzem les iniciatives prèvies d’oferir vídeos sobre les malalties a tractar i encoratgem a la biblioteca 
del Parc a recopilar aquest tipus de material. Una altra opció és informar sobre oferir enllaços web a 
material acreditat sobre el tema a tractar.

Recomanem també afavorir la màxima col·laboració dels nostres professionals amb els alumnes que 
hagin triat un tema de recerca relacionat amb les professions sanitàries.
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16. Alta en pacient amb escassa 
consciència de trastorn mental 
i baix-nul suport familiar   

Data: 26.11.2012
Procedència:  Salut Mental. Psicologia Clínica Servei Rehabilitació Psiquiàtrica 

Intensiva (SERPI) 
Paraules clau:  Adequació Terapèutica / Alta / Trastorn Mental Sever / Baixa 

consciència de trastorn / Risc per tercers
Principis en joc:  Autonomia / Risc per tercers / Justícia / Vulnerabilitat

Resum

Pacient de 43 anys, diagnosticat d’esquizofrènia residual inespecificada i amb antecedents de consum 
enòlic i tabaquisme.

Convivia en el domicili familiar amb el pares (tots dos amb alcoholisme i distímia) i dues de les 
seves germanes diagnosticades d’esquizofrènia paranoide. Una tercera germana era la tutora legal. 
Posteriorment incapacitat amb tutela d’una fundació (“Salut i  Comunitat”).

Des de 2004 seguia controls en CSM Gavà. Diversos ingressos en Unitat Psiquiatria Hospital Bellvitge. 
En 2005 va ingressar en una Residència però la va abandonar. Des de 2006 presenta deteriorament i 
tendència a l’agressivitat (limitada a l’àmbit familiar). Va presentar diversos ingressos en Unitat d’Aguts, 
una d’elles per agressivitat en domicili, amb intervenció de FOP. Eventual incompliment farmacològic. 
Acostuma a presentar simptomatologia psicòtica activa (al·lucinacions auditives, lectura del pensament...), 
encara que en aquest moment està estable des del punto de vista psicopatològic .

Ingrés al Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica Intensiva (SERPI) el Març 2010. Va estar 9 mesos en 
programa de suport comunitari procedint a alta clínica el 15.3.2011. Durant aquest temps es va treballar 
vinculació a dispositius comunitaris sense èxit.

- Malaltia actual: Ingrés de nou en SERPI 21.3.12 (està incapacitat –Fundació Tutelar “Salut i Comunitat”). 
Fa 3 setmanes, la mare, qui carregava amb tota la problemàtica familiar, es va suïcidar (ingesta de 
càustics). Exploració: Conscient i orientat, abordable i col·laborador; aspecte parcialment cuidat; 
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contacte estrany; nega alteracions de la sensopercepció; deliri encapsulat de gola seca bevent molts 
litres d’aigua; eutímic; son conservat; escasa-nul.la consciència de trastorn; eventuals alteracions de 
conducta; judici de realitat alterat. Evolució: No accepta vincular-se a cap activitat rehabilitadora ni 
de la clínica ni comunitària. Continus incompliments i fugides. Caracteropatia, amb repercussió en 
l’entorn familiar: discussions, amenaces, insults i agressivitat gairebé diària cap a germanes i pares, 
amb relacions afectives ambivalents i dobles missatges. L’equip el considera estabilitzat des del punt 
de vista psicopatològic però amb nul·la consciència de malaltia i negativa a col·laborar en rehabilitació, 
plantejant l’alta clínica.

La Fundació Tutelar i la família no accepten l’alta argumentant el risc de la conducta del pacient en el 
domicili. Demanen contenció farmacològica per reduir aquest risc. Els professionals es plantegen:

És correcte procedir a l’alta clínica?

Hem de canviar la pauta farmacològica tal i com suggereixen família i fundació tutelar amb l’objectiu 
de controlar la conducta?
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Recomanacions

Es tracta d’un pacient molt greu i amb experiències diverses de fracàs en la seva vinculació familiar i 
social. Malgrat múltiples esforços terapèutics, no s’ha pogut fins ara modular la seva conducta relacional, 
especialment respecte de la seva família a qui amenaça i agredeix.

El risc conductual a tercers sembla el principal obstacle per a la seva reinserció social i, més enllà de les 
descompensacions clíniques de la seva malaltia, es manté de manera regular. Tant és així, que si no es 
pot controlar terapèuticament, podria provocar una actuació delictiva que podria abocar al pacient a la 
presó o a mesures de seguretat d’internament judicial. La negativa de la família i de la Fundació tutelar 
a acollir-lo augmenta clarament aquest risc citat.

Encara que el principi de justícia ens impulsa a evitar estades hospitalàries inadequades, l’alta clínica 
i més en casos dalt risc com aquest, i amb un terrible suïcidi recent de la mare- ha de complir uns 
requeriments mínims si considerem la persona i el seu entorn de forma integral. No podem obviar que 
les variables que intervenen en la decisió d’alta de qualsevol pacient crònic de qualsevol patologia no 
són exclusivament clíniques.

Per tant, recomanem:
• Valorar si, com suggereix l’exposició del cas, l’autonomia del pacient està interferida per la patologia 

psiquiàtrica o el trastorn de personalitat que presenta. És molt probable que aquest pacient fos 
considerat no responsable penal davant la comissió d’un acte violent dins la família.

• Apurar el perfil de risc d’agressivitat i definir:
 - Si la conducta disruptiva és un símptoma més de la seva patologia psiquiàtrica o del seu 

trastorn de personalitat.
 - Si existeixen possibilitats de control farmacològic, assumint que, ara per ara, les aproximacions 

no farmacològiques no són viables.

Si es considera que la conducta pot millorar en domicili amb un abordatge farmacològic potser l’ingrés 
seria, de moment, el millor escenari per una primera titulació de les dosis amb l’objectiu de controlar 
la conducta amb els mínims efectes secundaris com a preu. No obstant, si l’agressivitat i el conflictes 
no afloren enlloc més que en el domicili, podria ser candidat a una supervisió continuada de la teràpia 
en l’entorn familiar o, millor encara, en habitatge protegit. El tractament ambulatori involuntari (TAI) 
podria ser una opció, almenys des d’un abordatge clínic i ètic. Des del punt de vista legal precisaria 
l’autorització judicial.
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17. Limitació diagnòstica i/o 
terapèutica en pacient amb baix-nul 
compliment de recomanacions  

Data:  26.11.2012
Procedència:  Hospital General. Servei de Medicina Intensiva.
Paraules clau:  Adequació Terapèutica / Mal compliment / Arítmia ventricular / 

Competència / Distòcia Social
Principis en joc:  Beneficència / No Maleficència / Justícia / Vulnerabilitat / Dignitat

Resum

Dona de 36 anys que va presentar al setembre de 2012 una aturada cardio-respiratòria mentre esperava 
ser atesa per malestar general en el Servei d’Urgències. La reanimació va resultar efectiva i es van 
documentar arítmies ventriculars durant el procés. Va ingressar a UMI amb evolució favorable. Un 
ecocardiograma va mostrar disfunció ventricular multisegmentària i fracció d’ejecció deprimida.

Entre els seus antecedents destacava abús crònic d’alcohol, politoxicomania (inclosa cocaïna) i distòcia 
social. Presentava una síndrome depressiva amb dos ingressos previs sense referència a símptomes 
endògens ni psicòtics. Incompliment terapèutic reiterat i gestos autolesius ocasionals amb intencionalitat 
autolítica. Antecedents de distòcia familiar en la infància i de maltractament en relació anterior. Vivia 
en casa “ocupa” amb la seva parella actual. Un fill va patir mort sobtada del lactant. Tenia 4 fills vius 
que no convivien amb ella (institucions tutelars). Pare mort per infart de miocardi. Multifreqüentadora 
dels Serveis d’Urgències amb compliment molt erràtic de les teràpies i el controls proposats pels 
professionals sanitaris. Seguida en CAS amb fracàs previ de diferents intents de vinculació a recursos 
socials i assistencials de seguiment. Independent per activitats bàsiques i instrumentals de la vida 
diària.

Posteriorment va reingressar per dolor toràcic i alteracions ECG sense documentar-se necrosi 
miocardíaca aguda i quedant de nou asimptomàtica. Des de llavors múltiples visites a Urgències 
(gairebé setmanals) per intoxicacions enòliques, àlgies toràciques atípiques i diarrees (en el context de 
canvis de medicació i consum de tòxics) amb alteracions hidroelectrolítiques secundàries.
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En el mes posterior va presentar nou ingrés a UMI per “turmenta arítmica” (taquicàrdia i fibril·lació 
ventriculars) d’evolució tòrpida, precisant de nou en dues ocasions intubació i ventilació mecànica. Es 
va detectar també pneumotòrax tractat amb drenatge toràcic i pneumònia per aspiració, presentant 
recuperació satisfactòria de totes dues complicacions.

A l’alta, i malgrat la correcció de les alteracions hidroelectrolítiques, persistia segment QT llarg en 
ECG, factor que la predisposava a noves arítmies. Les alteracions segmentàries de contractilitat i 
els antecedents familiars i de consum de cocaïna fan pensar en una probable cardiopatia isquèmica 
afegida a una miocardiopatia tòxico - carencial com a transfons patogènic del cas, encara que no es 
podia descartar la participació de fàrmacs i/o tòxics en la patogènia de les arítmies detectades. No es 
podia concretar més el diagnòstic diferencial i el pronòstic sense d’altres proves complementàries més 
invasives (coronariografia, estudi electrofisiològic, proves funcionals cardíaques, etc.)

Encara que la pacient sembla comprendre la informació clínica i conèixer el problema, l’eludeix (escassa 
apreciació). En aquest punt apareixen dubtes i divergències dintre l’equip assistencial en relació a la 
planificació de mesures diagnòstiques i/o terapèutiques en el futur:
1. S’ha de reanimar a la pacient si acudeix de nou a Urgències i es produeix aturada cardio-respiratòria, 

donat que no podem tractar la causa de base que predisposa a les arítmies?
2. S’ha d’aprofundir l’estudi etiològic?

2.1. Fins a quin punt i amb quins objectius? És correcte indicar més estudis en una pacient a priori 
mala complidora tenint en compte que el propi procediment diagnòstic i/o terapèutic pot ser 
perjudicial per la pacient si no compleix les recomanacions mèdiques associades al mateix 
?(no maleficència)

2.2. Es just consumir recursos amb una pacient que no ha mostrat intenció de complir amb les 
recomanacions mèdiques pràcticament mai? (justícia)
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Recomanacions Veure “ANNEX IV: Reflexions sobre criteris socio-demogràfics de limitació terapèutica”

Ens trobem davant d’un síndrome de presentació paroxística, potencialment reversible i tractable, però 
no hem pogut definir del tot la etiologia i el pronòstic a mig termini donat que existeixen diferents factors 
potencialment implicats: fàrmacs, tòxics, probable cardiopatia isquèmica de base, etc.

Afinar diagnòstic etiològic i pronòstic implica col·laboració en el seguiment de medicacions i preparacions 
per proves, difícil de garantir en el context psiquiàtric i social de la pacient. En primera instància hem de 
tenir una avaluació correcta de la seva competència per les decisions que estem plantejant.

Considerem per tant vital esgotar les possibilitats de diagnòstic i tractament psiquiàtric en la pacient, 
altament vulnerable tant per les alteracions cardíaques com pels trastorns de conducta i la seva situació 
social. El risc combinat és tan elevat que podria ser candidata a ingrés en unitat de patologia dual.

Proposem també buscar aliances amb l’Atenció Primària per si existeixen professionals amb major 
ascendent sobre la pacient que els de l’Hospital que puguin reforçar el pla diagnòstic i terapèutic 
consensuat. Els professionals d’Infermeria d’Enllaç podria facilitar aquesta tasca.

No considerem que existeixin ara per ara criteris suficients per establir limitació terapèutica en les 
maniobres de reanimació donat que de moment no tenim constància de la no reversibilitat del procés 
i el motiu que porta la pacient a l’aturada és tractable (arítmia). La situació social pot ser un criteri al 
planificar tractaments i cures, però no ha de ser “el criteri” únic.

Una altra qüestió seria la no indicació d’algunes tècniques diagnòstiques i/o terapèutiques complexes. 
Aquesta ve donada per la seva més que probable maleficència si no es realitzen amb les condiciones, 
els controls i les pautes terapèutiques necessàries. Des d’aquest punt de vista la ponderació del principi 
de justícia ja no seria necessària, donat que restringiríem les exploracions complexes per evitar un mal 
a la pacient. No les hi neguem a la pacient per la seva situació social ni per ser mala complidora ni multi 
freqüentadora de les Urgències, les desaconsellem pel seu risc si no podem millorar la col·laboració i 
el compliment de les instruccions. Tornem de nou a la importància d’avaluar i millorar, si s’escau i és 
possible, el seu estat psiquiàtric i el seu nivell de competència.
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18. Adequació terapèutica i rebuig 
del tractament en estat vegetatiu 

Data: 28.01.2013
Procedència:  Hospital General. Servei de Neurologia.
Paraules clau:  Adequació Terapèutica / Futilitat / Rebuig al tractament / Estat 

Vegetatiu
Principis en joc:  Autonomia / Maleficència / Integritat / Dignitat

Resum

Home de 46 anys. Presenta al estiu de 2012 pancreatitis aguda complicada amb pseudoquist que 
va precisar intervenció per buidatge cap a cavitat gàstrica. El 3.11.2012 va presentar una hemorràgia 
digestiva massiva atesa a un altre centre hospitalari (Lleida) presentant aturada cardio-respiratòria i 
anòxia cerebral secundària. Per proximitat, la família demana un trasllat al nostre hospital, ingressant a 
la Unitat de Medicina Intensiva. El dia 10.12.2012 es va indicar el seu trasllat a planta de Neurologia on 
ha presentat diversos quadres febrils de probable origen respiratori així com inestabilitat de les xifres 
de tensió arterial. Manté ritmes de son-vigília. Presenta una tetraplegia espàstica. No s’ha apreciat en 
cap moment seguiment visual a l’estímul ni cap signe clínic de ser conscient de sí mateix ni de l’entorn. 
No pot alimentar-se per via oral (se li administra nutrició enteral). No controla esfínters. S’ha practicat 
electroencefalograma lliure de tractament amb benzodiacepines que mostra una activitat bioelèctrica 
molt deprimida.

A dia d’avui la seva situació clínica compleix criteris d’estat vegetatiu persistent de mal pronòstic 
funcional en funció de l’etiologia (anòxica), l’edat del pacient (>40 a) i el temps transcorregut, molt proper 
ja als tres mesos, moment en el qual ja compliria criteris d’estat vegetatiu permanent. La interlocutora 
principal és la seva parella (formació universitària i un fill de 7 anys). Tant ella com la resta de l’entorn 
familiar, han estat bolcats en la situació del pacient. No tenim constància de l’existència d’un document 
escrit de voluntats anticipades. No obstant, informada de situació i pronòstic, la família explica que 
el pacient, quan va patir la pancreatitis ja va verbalitzar que no voldria veure’s en la situació com la 
descrita. Consideren que el seu estat actual no s’ajusta al que ell consideraria una vida digna i, tenint 
en compte les escassíssimes possibilitats de recuperació, demanen (de forma consensuada entre ells) 
que es limitin les mesures terapèutiques i de suport.
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Recomanacions

• Des d’una aproximació científico-tècnica la situació del malalt pot ser considerada com irreversible, 
amb possibilitats gairebé nul·les de recuperar ni la consciència ni una situació funcional acceptable. 
Pel que sabem dels seus valors i preferències a través dels seus representants, la situació descrita 
no seria considerada digna pel pacient.

• Podem consensuar llavors que ens trobem en un escenari de futilitat de les mesures terapèutiques 
de suport, susceptible per tant de plantejar limitació de mesures dins un marc de bona praxi. 
Recomanem dur a terme aquest procés amb una comunicació fluida i amb un suport continuat a la 
família, acompanyant sempre totes les decisions en un marc de consens de tot l’equip assistencial 
i tot l’entorn familiar.

• La resposta a si la nutrició pot ser retirada no pot ser dicotòmica. S’ha d’individualitzar en funció 
dels objectius assistencials, que han de sintonitzar al màxim amb els valors del pacient. Coneixent-
los, en el cas que ens ocupa, si la funció de la nutrició i/o hidratació artificial és únicament perllongar 
una situació irreversible de subsistència merament biològica que la persona consideraria no digna, 
molt probablement podria ser considerada una mesura fútil i, per tant, susceptible de ser retirada 
tant bon punt es confirmi que el pronòstic de recuperació funcional i de la consciència es gairebé 
nul. Insistim en que és clau una acurada valoració clínica i pronòstica prèvia, ponderada amb les 
dades pronòstiques de la literatura científica. Hem de tenir en compte que els pacients en estat 
vegetatiu no són terminals des del punt de vista de la vida biològica (alguns poden sobreviure molts 
anys), però una aproximació valorativa ens permetrà ponderar si ens trobem en un escenari de final 
de vida, entesa aquesta com trajectòria i projecte vital. Aquesta aproximació als valors és ineludible 
per garantir un respecte integral a la persona, més enllà del seu cos.
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19. Gestació en pacient vulnerable 
incapacitada legalment 

Data:  28.01.2013
Procedència:  Salut Mental. Clínica Sant Carles.
Paraules clau:  Incompetència / Interrupció gestació / Risc fetal
Principis en joc:  No Maleficència / Vulnerabilitat / Integritat / Autonomia

Resum

Dona de 43 anys, diagnosticada d’esquizofrènia de tipus indiferenciat des dels 19 anys, amb múltiples 
ingressos en diferents centres psiquiàtrics. Incapacitada legalment (tutelada per la Fundació Via Clara). 
La dependència de l’alcohol i consum de tòxics que manté han empitjorat la seva malaltia. També va 
viure 2 anys amb el pare. Però hi ha un interval de temps, que no va tenir una vivenda estable, dormint 
en pensions, cases d’amics o al carrer. Ingressada en Clínica Sant Carles des de maig del 2012 i 
tractada inicialment només amb diazepam. Es va detectar clínica psicòtica productiva: probable activitat 
al·lucinatòria, riures immotivats, soliloquis, hostilitat i paranoidisme. S’aplicà tractament antipsicòtic, 
amb estabilització parcial.

Després de detectar relacions amb alguns pacients o durant evasions, es demana consulta a 
Ginecologia per valoració de pauta anticonceptiva. El 09.02.13 es fa el diagnòstic ecogràfic d’embaràs 
de 4-6 setmanes. La pacient nega estar embarassada, no arriba a comprendre el sentit d’embaràs 
ni de maternitat. No té consciència de malaltia. L’equip assistencial es planteja la recomanació d’una 
interrupció de l’embaràs en el marc de la legislació vigent. El pare ha estat informat, així com la Fundació 
Tutelar, i tots dos estan d’acord, oferint la seva col·laboració si es considera necessari.
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Recomanacions

Considerem que la pacient no està en condicions mentals d’entendre el que suposa una gestació i, molt 
menys, una maternitat. Des d’un punt de vista psiquiàtric sembla clara la no competència d’aquesta 
pacient per prendre aquesta decisió.

Continuar amb la gestació (que de cap manera podem considerar desitjada) suposa un risc elevat per a 
la salut de la mare, ja molt vulnerable de base. Aquest risc es relacionaria amb l’obligada reconducció 
del tractament a què ens obligaria i amb l’impacte físic-psicològic-hormonal- biogràfic que tindrà en la 
malalta.

Existeixen elevades probabilitats de patologia fetal greu d’origen multifactorial (psicofàrmacs, 
traumatismes, absència de cures i controls adequats, possibilitat de avortament tardà no mèdicament 
controlat, etc.).

Insistim en que, en la decisió d’interrupció de l’embaràs, el paper de la Fundació Tutelar i de la família 
és primordial. La decisió no és dels professionals. Aquests tenen un paper clarament assessor, 
informant a qui ha de decidir i deixant clar, en primer lloc i com argument de més pes, que és totalment 
desaconsellable l’embaràs des del punt de vista de la salut de la mare, sense oblidar el risc probable 
pel propi fetus.

Recomanem cuidar al màxim la humanització del procés, per evitar el màxim patiment a la pacient. 
Trobem molt encertat, malgrat estar incapacitada, haver involucrat també a la família en la decisió i en 
el procés d’acceptació.

La decisió d’interrompre la gestació d’un fetus en risc, però encara sense diagnòstic cert de patologia, 
sempre és moralment difícil i se l’ha de considerar com un mal menor, ponderant el principi de no 
maleficència. Per evitar al màxim situacions com aquesta, recomanem encaridament que les fundacions 
que tutelen pacients en edat fèrtil amb característiques clíniques similars a les descrites en aquest 
cas, adoptin estratègies pro actives per instaurar mesures de control de la fertilitat adequades a cada 
context.
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20. Enquestes a acompanyants de 
pacients pediàtrics en Urgències per 
part d’estudiant de Secundària 

Data: 11.2.2013
Procedència:  Hospital General. Departament Medicina Interna i Urgències
Paraules clau:  Urgències Pediatria / Enquestes / Acompanyats / Estudiant de 

Secundària 
Principis en joc:  Confidencialitat / Vulnerabilitat / Autonomia 

Resum

Ens ha arribat una sol·licitud d’una estudiant de secundària que voldria fer un treball sobre les Urgències 
Pediàtriques. L’estudi s’elaboraria a partir dels resultats d’una una enquesta anònima als pares dels 
nens que vinguin a Urgències. El Cap de Departament que fa la consulta, ens informa que l’estudi 
es realitzaria sota la seva tutela, però tot i així ens demana si seria necessari demanar algun tipus 
d’autorització a les persones que participessin.
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Recomanacions

El format de l’estudi proposat és el d’un estudi observacional en humans. Per tant, considerem 
obligat en aquest cas:
• Protocol d’estudi estructurat on quedi clara la justificació (més enllà de l’objectiu acadèmic, lloable, 

però insuficient per sí mateix, precisant una pregunta d’investigació per resoldre), el número 
aproximat d’enquestes, els criteris d’inclusió i exclusió (el text de la consulta parla de forma indefinida 
d’“alguns pares”), el cronograma i el tractament de la informació estreta garantint el compliment 
de les normes de confidencialitat i protecció de dades personals. També seria imprescindible el 
consentiment informat escrit, especialment tenint en compte que el reclutament dels participants 
(“quasi pacients” donat que són els pares de nens malalts i, per tant, representants en la majoria 
dels casos de l’autonomia del nen) es farà en una situació de vulnerabilitat motivada por una relació 
assistencial amb els professionals del PSSJD.

• Figura de l’investigador principal, major d’edat i professional sanitari. Per tots els aspectes exposats, 
en aquest context seria necessària també la responsabilitat clínica d’un investigador principal major 
d’edat i professional sanitari, així com l’aprovació del nostre Comitè Ètic d’Investigació Clínica 
(Fundació Sant Joan de Déu). De fet considerem que l’estudi ben estructurat podria generar 
coneixement rellevant sobre l’organització dels serveis assistencials.

L’encapçalament de l’enquesta dóna a entendre que és que el PSSJD qui recollirà les dades i les 
explotarà. Si és així, tornem a l’obligatorietat de redactar un protocol de recerca, definir un investigador 
principal i demanar l’aprovació del CEIC. Considerem que en cap cas pot liderar un estudi d’aquesta 
mena una estudiant d’ESO i/o Batxillerat menor d’edat, encara que valorem el seu interès i la seva 
iniciativa.

En aquest sentit, el PSSJD té llarga tradició col·laborant amb estudiants per als seus treballs acadèmics 
i considerem que aquesta sinergia pot contribuir a l’educació sanitària de la població i a l’apropament 
de la institució al seu entorn social. Per tant, com a alternativa per un treball de secundària, si no es 
vol entrar en el marc de la recerca en humans, se’ns acut suggerir practicar enquestes amb recull de 
dades similars (i anònimes) a diferents professionals sanitaris de la casa implicats en les urgències 
pediàtriques.
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21. Alta hospitalària de pacient amb 
trastorn de la conducta alimentària 
i trastorn de personalitat amb 
manca de suport socio-familiar 

Data: 25.02.2013
Procedència:  Salut Mental. Unitat d’Hospitalització Aguts / Treball Social.
Paraules clau:  Salut Mental / Trastorn conducta alimentària / Distòcia social / 

Hospitalisme
Principis en joc:  Maleficència / Autonomia / Vulnerabilitat

Resum

Noia de 19 anys que arriba a Urgències per ideació autolítica, amb índex de massa corporal de 13 (32 
kg) i ingestes irregulars. Nega tenir un trastorn alimentari. Natural d’Orihuela (Alacant), fa un any que va 
arribar a Barcelona (va marxar de casa dient que anava a fer un curs), per conèixer personalment a un 
noi amb el que s’havia relacionat a través d’Internet. El noi, d’ètnia gitana, resulta estar casat i amb fills, 
rebutjant contacte amb la pacient i proferint fins i tot amenaces si la pacient insistia en contactar. No 
consta cap tipus d’ingrés regular ni suport social estable.

Explica maltractaments dels familiars, parlant fins i tot d’abusos sexuals per part del pare, que ja ha 
estat a presó per violència de gènere. La mare té dependència a l’alcohol, un germà està amb una 
família d’acollida. En la seva infància s’havia retirat la tutela als pares. Després de converses telefòniques 
amb un germà de la mare, no es valoren garanties suficients de suport socio-familiar a la seva localitat 
d’origen. Segons les referències dels Serveis Socials, els trastorns alimentaris eren de llarga evolució 
i el cas era problemàtic des de feia anys per la distòcia familiar i certa tendència a la mentida i a la 
manipulació per part de la pacient.

La impressió clínica (encara que no quantificada psicomètricament) és que té escassos recursos 
intel·lectuals. L’equip de professionals que la tracta no l’acaba de veure gestionant diners, documentació, 
etc.. tot i que fins ara semblava que se n’havia sortit. En algun moment, dintre de l’equip s’havia plantejar 
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cursar incapacitació legal. Hi hauria cert marge, petit, de millorar la seva capacitat i autonomia funcional, 
però el pronòstic en aquest sentit no és bo.

La pacient s’han negat repetidament a tornar a la seva localitat d’origen. Una persona voluntària s’ha 
ofert per acollir-la a casa seva quan sigui donada d’alta. Les referències que arriben sobre aquest 
persona són excel·lents: dona jubilada (ex-professora) bolcada en ajudar els altres i que ja ha actuat 
d’aquesta manera en altres ocasions.

Els dubtes que ens plantegen els professionals, tenint en compte la seva situació de fragilitat i 
vulnerabilitat, són:
• Seria correcte cursar el trasllat a la seva ciutat d’origen en contra de la seva voluntat?
• Seria correcte posar en marxa un procés d’incapacitació legal en funció de l’avaluació psicomètrica?
• És correcte cursar l’alta hospitalària amb el suport descrit d’una voluntària?
• Seria millor opció una derivació a una Unitat de Trastorns Alimentaris?

Reflexions

La pacient presenta un més que probable trastorn de conducta alimentària amb fragilitat somàtica 
derivada i no podem descartar un retard mental lleuger de base. L’intent d’autòlisi sembla situar-se en el 
context d’un trastorn adaptatiu i d’un probable trastorn de personalitat de base. No s’ha detectat clínica 
psicòtica i està desenvolupant cert hospitalisme donat que la Unitat és un entorn segur que la pacient 
comença a controlar prou bé. De fet, en els dies que la pacient porta ingressada, ja s’estan detectant 
conductes amb cert component manipulador, tal i com havien descobert ja els Serveis Socials de la 
seva localitat d’origen. Si desenvolupa “hospitalisme” les manifestacions del seu trastorn de personalitat 
podrien enquistar-se i empitjorar el pronòstic psico-social.

Segurament ni la incapacitació legal ni l’hospitalització perllongada són bones opcions ara per ara 
pensant en la reinserció de la pacient en un projecte de vida digne. Ambdues mesures poden generar 
molta maleficència amb pocs beneficis ni a curt ni a mig termini.

Ara bé abans de prendre la decisió d’alta hospitalària és imprescindible assegurar que la situació actual 
del seu trastorn alimentari (IMC = 13) és o no indicació d’ingrés convencional en una unitat especialitzada. 
Només després d’aquesta valoració (que sembla ja en marxa) podrem prendre aquesta decisió.

Encara que no podem avaluar el pronòstic de reinserció com favorable tenint en compte tota la història 
prèvia i la seva situació actual, tornar a la comunitat ha de ser la prioritat de moment, però amb els 
suports adients dins del que la institució i la societat puguin oferir.

La vulnerabilitat inicial de la pacient fa que fàcilment es pugui confondre el que representa un tractament 
i/o una rehabilitació amb una ajuda de qualsevol altre tipus, amb un excés de paternalisme, que pot 
concloure amb una pacient institucionalitzada molt jove i sense haver intentat una reinserció a la 
comunitat. Hauríem d’evitar actituds extremes, donat que tant la sobreprotecció com l’abandonament 
serien opcions nocives.
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Es fa per tant imprescindible establir un cronograma d’accions possibles explorant totes les vies 
possibles de suport ambulatori i de reinserció a la comunitat, pisos protegits, etc. Molt probablement no 
es trobarà una solució idònia a la primera, però s’han de preveure passos successius i plans alternatius 
en cas de fracàs de les primeres mesures. La solució que se’ns obre ara amb la persona voluntària 
podria ser acceptable com a mesura excepcional i provisional, mentre els professionals implicats van 
articulant altra mena de respostes de suport clínic, psicològic i social.

Recomanacions

• Oferir el millor tractament pel seu trastorn de conducta alimentària, remuntant l’índex de massa 
corporal (IMC) de la pacient. Abans de prendre la decisió d’alta hospitalària és imprescindible 
assegurar que la situació actual del seu trastorn alimentari (IMC = 13) no sigui tributària d’ingrés 
convencional en una unitat especialitzada. Només després d’aquesta valoració (que sembla ja en 
marxa a l’Hospital de Bellvitge) podríem prendre la decisió d’alta hospitalària.

• Explorar el grau de discapacitat intel·lectual de la pacient (WAIS), determinant les seves implicacions 
sobre la seva autonomia.

• Valoració integral socio-sanitària, explorant les mesures prèvies posades en marxa ja a Alacant.
• En la vulnerabilitat d’aquesta pacient té un paper primordial el component social del cas, i no 

s’hauria d’abandonar encara la perspectiva de reinserció social, tenint en compte els diagnòstics i 
l’edat de la pacient.

• Una vegada estabilitzat els trastorn de conducta alimentària, establir un cronograma de mesures de 
suport psicosocial ambulatòries tenint en compte que el reingrés hospitalari i/o institucionalització i 
serien mesures a evitar (llevat que ho indiqués l’evolució posterior del seu trastorn alimentari).
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22. Sospita de robatori i 
discapacitat intel·lectual 

Data. 25.03.2013
Procedència:  Salut Mental. Discapacitat intel·lectual. Institucionalitzat per Clínica 

Sant Agustí
Paraules clau:  Discapacitat intel·lectual / Sospita de robatori / Mesures de control 

conductual
Principis en joc:  Autonomia / No Maleficència / Justícia

Resum

Home de 68 anys, resident a la Clínica Sant Agustí, amb discapacitat intel·lectual lleu i estructura 
caracterial paranoide. Presenta tendència d’acumulació de diners, per obsequis als seus nebots. A 
mitjans de gener, un altre resident l’acusa d’haver-li robat el moneder, i en un registre se li troben 437€, 
diversos moneders buits i uns 15 rellotges vells amagats. Tot i haver trobat tots aquests objectes, no es 
pot confirmar que hagi estat ell, qui ha pres el moneder del seu company. No s’havien produït queixes 
formals, encara que això podia ser motivat per les limitacions d’altres persones de la Clínica per protegir 
els seus interessos. Al mes de desembre de 2012, el personal va guardar 150€ que el pacient tenia per 
supervisar la seva gestió. La quantitat trobada ara, distava molt de la quantitat màxima que el pacient 
podria haver estalviat lícitament en aquest temps, però tampoc no es podia descartar que el pacient 
tingués diners acumulats en altres llocs.

L’equip assistencial de la clínica valora les diferents possibilitats de tractar aquest tema, i el pacient 
passa un dia a aïllament, amb abordatge verbal. El pacient continua afirmant que són diners que ell ha 
estalviat. Durant una setmana els diners queden en custòdia, mentrestant, l’equip de la clínica, pren 
la decisió de que tot i que la situació apunta a unes conclusions, no es pot demostrar i és per aquest 
motiu que la quantitat “requisada”, se li abona al seu compte. Una part de l’equip assistencial exposa 
dubtes sobre aquesta mesura considerant que és una forma de premiar la seva conducta. Fins i tot 
proposen altres alternatives com crear un fons comú o repartir-lo entre els afectats (d’una altra banda 
difícils de concretar). La treballadora social, ha contactat amb la germana i tutora per informar de les 
incidències i agraeix la intervenció professional realitzada.
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La supervisora d’infermeria de la residència es planteja els següents dubtes:
• Què fer amb els diners? S’està intervenint adequadament?
• Quines mesures més es poden prendre en aquest sentit?

Reflexions

Es tracta d’un pacient amb una sentència d’incapacitació i tutelat per la seva germana. Considerem 
que la prioritat per l’equip assistencial ha de ser la protecció de totes les persones ateses més que 
desenvolupar una actitud “pseudojudicial”.

Els eixos centrals de l’abordatge ètic serien:
• Autonomia: respectar, millorar, i recolzar si s’escau, l’autonomia del pacient (mediata per la seva 

tutora donada la sentència d’incapacitació però assistida, almenys en part, pels professionals).
• No maleficència i vulnerabilitat: evitar danys a tercers.
• Justícia (atribució de responsabilitat i retribució dels perjudicis).
 
A la vista dels fets sospitats, és primordial tornar a avaluar la competència del pacient en l’esfera 
econòmica, esbrinant així si ha de disposar d’una supervisió i/o assistència més estreta en aquests 
temes. Una sobrevaloració de la seva capacitat posaria en risc al pacient i a tercers, i una infravaloració 
no respectaria la seva autonomia, valor a protegir al màxim malgrat la seva incapacitació legal.

Però, abans d’això, potser la primera inquietud ètica que suscita el cas és la pràctica de mesures 
punitives (encara que siguin amb intenció de modificació d’una pretesa conducta antisocial), sense haver 
objectivat o demostrat aquesta infracció. Es poden aplicar mesures punitives per una sospita raonable? 
Si la presumpció d’innocència és bàsica en la convivència per persones totalment competents, no ho 
seria encara més en el cas de persones vulnerables?.

D’una altra banda, els fets i les quantitats acumulades podrien fer pensar que existeix cert problema 
d’extorsions, enganys i/o abusos d’uns residents cap als altres, per no ho podem assegurar o objectivar 
amb certesa.

Considerem que les mesures a implantar han de ser de caire preventiu més que correctiu. Un model 
podria ser la gestió que es fa del tabac en els espais residencials del Parc. De tota manera recordem 
que aquest intervencionisme ha de ser proporcionat i respectuós amb l’autonomia de les persones, i 
sempre buscant el seu millor benefici.
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Recomanacions

Avaluar la competència del pacient en temes econòmics plantejant mesures de supervisió més estreta, 
implicant tant a la tutora com als professionals i al propi pacient. Fóra bo establir acords de gestió 
compartida dels seus diners que garanteixin un bon control d’entrades i sortides.

Avaluar també la tendència acumulativa que sembla afectar no només els diners, provant de supervisar-
la i reconduir-la si és possible. No descartaríem el seu abordatge com a símptoma, és a dir, sense 
descartar un replantejament clínic.

Com que no tenim proves del robatori (per més que sigui una suposició probable), tant les mesures 
de control conductual posades en marxa com el fet de repartir els objectes/diners trobats, podrien 
vulnerar la no maleficència del propi pacient.

Revisar l’actual sistema de gestió dels diners i efectes personals de les persones residents, sobretot 
en dues vessants:
• Protecció contra robatoris (ex. creant espais privats protegits per cada persona on pugui 

guardar els seus efectes personals, supervisant la seva correcta utilització en els casos que això 
sigui necessari)

• Establiment de mesures de supervisió i control sistemàtic dels aspectes econòmics i de propietat 
personal (ex. determinar una petita assignació periòdica per despeses personals i assistir els 
residents que ho necessitin en la gestió de la seva economia).

• Encoratgem també el grup per portar al CEA els nous temes ètics que suscita aquest cas (indicacions 
i procediments de les mesures de control conductual referides: habitació d’aïllament, pijama, etc.)
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23. Riscos per a la confidencialitat 
i Història Clínica Informatitzada 

Data: 25.3.2013
Procedència:  Salut Mental. Psicologia. Discapacitat Intel·lectual
Paraules clau:  Història Clínica Informatitzada / Intimitat / Confidencialitat
Principis en joc:  Beneficència / No Maleficència / Autonomia (confidencialitat)

Resum

La Història Clínica (HC) és una eina útil i necessària per a la comunicació entre professionals en benefici 
del pacient, però ens preocupa si la HC informatitzada que estem utilitzant garanteix prou la intimitat i la 
confidencialitat dels nostres pacients. En Salut Mental, apareixen dades que són molt objectives, però 
també altres molt íntimes. Compartint l’HC amb d’altres professionals gràcies a la informatització estem 
d’alguna forma “fent públiques” aquestes dades íntimes. Com a exemple, hem detectat de vegades 
que la informació íntima que hem introduït a la HC informatitzada, s’ha fet servir per un objectiu que 
no era el de l’ajut psicològic (ex. ha aparegut en un informe clínic). Sovint, degut a la vulnerabilitat 
dels pacients atesos en la nostre dispositiu, aquests tampoc no tenen prou capacitats ni recursos per 
protegir-se d’aquest risc. 

Resumint:
• Es pot garantir la confidencialitat de la informació íntima que els pacients dipositen en els professionals 

amb la HC informatitzada?
• Què s’ha de fer d’aquella informació que es pot considerar necessària pel tractament i, al mateix 

temps, altament sensible?
• És suficient basar-nos en el supòsit que tothom segueix les recomanacions sobre l’ús de la informació 

íntima, per garantir el benefici/evitar el prejudici sobre el pacient?
• Han de tenir accés a aquesta mena d’informació altres professionals/serveis quan realitzem una 

derivació per a valoració?
• Què s’ha de fer si es detecta un ús indegut de la informació íntima i privada d’un pacient vulnerable?
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Reflexions

D’entrada, el CEA coincideix amb els professionals que ens fan arribar la consulta en dos aspectes 
fonamentals:
• Considerar la història clínica compartida com un benefici per al pacient.
• Considerar la confiança com el nucli de la relació professional-pacient, que genera l’obligació 

moral de respecte a la confidencialitat.

En el marc d’aquest respecte a la intimitat dels pacients, hem de reflexionar molt sobre què és útil i 
rellevant que consti en la HC. Qualsevol dada que sigui d’ajuda per valorar el quadre clínic i orientar el 
millor tractament és imprescindible. Però la redacció ha de ser curosa i el menys invasiva possible per 
a la intimitat dels pacients i el seu entorn. Això pot ser més o menys fàcil en moltes especialitats, però 
molt més difícil en d’altres com la Medicina de Família, la Psiquiatria o la Psicologia.
D’una banda, la informatització posa en risc les dades confidencials pel ràpid accés que ofereix a les 
HCs però, d’una altra, augmenta molt la seguretat respecte a la HC en paper, sobretot en aspectes de 
custòdia i, sobretot, de control d’accessos (permet conèixer qui, com, quan i a quines dades accedeix 
cadascú).

Recomanacions

Si volem protegir al màxim la confidencialitat hem de ser conscients que els riscos per la mateixa 
poden aparèixer en:
• El registre de la informació: el criteri no hauria de ser anotar-ho tot. Si coneixem dades íntimes no 

imprescindibles per a la millor assistència del pacient, la millor actitud és no exposar-les en una HC.
• La conservació i custòdia de la informació.
• La utilització d’aquesta informació: en relació al deure de secret de TOTS ELS PROFESSIONAL 

SANITARIS.

Per tant ens ha de preocupar: 
• A nivell intern:

 - quines dades fem constar en la HC
 - qui té accés a la informació clínica i com s’hi accedeix

• A nivell extern:
 - quina informació de la que recollim ha d’aparèixer en la HC compartida de Catalunya (HC3). 

Recordem que incloure dades en la HC3 no és “publicar-les” donat que només els professionals 
implicats en l’assistència del pacient en cada moment podran accedir-hi i, per tant, estaran 
també obligats al deure de secret.

 - quina informació ha de constar als diferents informes realitzats (pot variar en funció de la 
seva finalitat). Un informe suposa una divulgació d’informació clínica sensible. Per tant 
s’han de respectar els principis de parquedat i proporcionalitat. És a dir, s’han de facilitar 
les dades imprescindibles per complir l’objectiu, ni una més ni una menys, i sempre buscant 
el consentiment del pacient. La informatització permet “tallar i enganxar” fragments de text, 
pràctica que considerem de risc per a la confidencialitat quan s’està emetent un informe.
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Una altra manera de protegir al màxim dades íntimes que potser el pacient només vol compartir amb 
nosaltres és utilitzar els espais “confidencial” o “anotacions subjectives” que ofereixen certs sistemes 
informàtics d’HC. Aquestes no seran visibles per altres professionals o instàncies.

El veritable respecte a la intimitat dels nostres pacients s’expressa en un estil de redacció que doni la 
informació clínica necessària envaint en el mínim grau la intimitat dels nostres pacients. Recomanem per 
tant utilitzar “anotacions subjectives” només quan això sigui imprescindible per a les característiques 
de les nostres tasques assistencials.

Considerem també que no hauríem de treballar amb arguments de sospita sobre el potencial mal ús 
que faria un altre professional de la informació que registrem a la HC. Sí que recomanem que els filtres 
d’accés funcionin correctament. A la HC d’un pacient només haurien de poder accedir els professionals 
implicats en la seva assistència en cada moment i només a aquelles dades imprescindibles pel correcte 
desenvolupament de les seves tasques.

Si, malgrat tot això, detectéssim usos indeguts que vulnerin la confidencialitat, recomanem posar el 
cas en coneixement dels nostres comandaments per articular les mesures correctores i preventives 
necessàries. Recordem que la revelació de secret professional est recollida al Codi Penal (art. 199.2) 
amb penes de presó de fins a 4 anys, i d’inhabilitació de fins a 6 anys.

A nivell institucional aprofitem també per desaconsellar l’existència d’usuaris genèrics en cap departament 
assistencial, donat que aquests usuaris únics que poden emprar moltes persones de forma anònima 
fan perdre a la informatització la seva principal virtut en la protecció de la confidencialitat: el control 
individual dels accessos.
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24. Programa d’atenció a la 
cronicitat: reptes i recomanacions 
ètiques en la identificació, registre 
i millora de l’atenció  

Data:  27.5.2013
Procedència:  Consell Assessor del Programa per a la Prevenció i Atenció de Persones 

amb Malalties Cròniques. Departament de Salut. Generalitat de 
Catalunya

Paraules clau:  Cronicitat / Programes Assistencials / Estigma / Planificació anticipada 
cures

Principis en joc:  Autonomia / No Maleficència / Vulnerabilitat / Justícia

Resum

El “Programa d’atenció a les persones amb malalties i condicions cròniques en situació de complexitat 
clínica i malaltia avançada” pretén adequar tractaments i cures als pacients amb malalties i condicions 
cròniques, dissenyant, amb la participació dels mateixos pacients, plans individualitzats d’atenció. 
Partim d’una situació no gaire llunyana en la que l’atenció pal·liativa s’identificava únicament amb el 
pacient neoplàsic terminal i amb criteris d’aplicació “tot o res”. Però s’ha vist que existeixen moltes 
altres persones amb necessitats pal·liatives, tot i que no tot l’abordatge dels seus problemes de salut 
té perquè ser exclusivament pal·liatiu. Els pacients crònics complexes responen perfectament a aquest 
perfil. El fet que tinguin certes necessitats d’atenció pal·liativa no hauria de portar indefectiblement a 
identificar cronicitat i terminalitat.

Les iniciatives assistencials que pretenen identificar persones amb necessitats especials han rebut 
crítiques relacionades amb la potencial estigmatització d’aquests usuaris i amb la confidencialitat. 
En aquest context, els professionals que assumeixen el lideratge científic del projecte d’atenció a la 
cronicitat han elaborat un document sobre els aspectes ètics d’aquesta iniciativa i han volgut comptar 
amb les opinions de diversos Comitès d’Ètica Assistencial en relació a aquest nou programa, estant 
prevista també la seva presentació al Comitè de Bioètica de Catalunya.
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La intenció d’aquest programa és identificar els pacients amb necessitats pal·liatives amb antelació i 
conèixer les seves necessitats reals anticipant, en proximitat, les complicacions. És una proposta que 
contrasta amb l’atenció “reactiva” (a demanda) i ”hospitalocèntrica” del model actual. Un altre objectiu 
primordial és donar protagonisme a la persona malalta en el disseny de les intervencions sanitàries i de 
les decisions futures en relació a la seva salut.

S’han ideat escales per detectar els pacients crònics avançats que es beneficiarien d’una perspectiva 
pal·liativa en determinats aspectes de la seva salut. L’eina NECPAL és l’adaptació lingüística i cultural 
al nostre entorn d’aquestes iniciatives. Té una pregunta clau inicial: Li sorprendria que aquest pacient 
morís durant el proper any?. La pregunta pot resultar sobtant però situa l’escala en el territori del 
clínic que coneix bé al pacient. L’estudi d’implantació de l’escala es va fer a Atenció Primària, escenari 
en principi més favorable a una perspectiva integral i a una planificació de cures més centrada en la 
persona que en les patologies. Aquesta eina està ideada per detectar necessitats pal·liatives. El seu 
possible valor de pronòstic s’està estudiant amb resultats prometedors, però encara no es pot afirmar 
res definitiu en aquest sentit. Les dades apunten a que l’eina detecta risc de pronòstic de vida limitat 
(en més del 80% dels casos inferior a dos anys).

Després del estudis realitzats s’ha vist que, de mitjana, només estaven identificats un 16% d’aquests 
malalts amb els mètodes tradicionals. Davant els resultats de l’aplicació de l’eina NECPAL, sovint 
els equips assistencials reaccionen amb sorpresa i preocupació, donat que no tenien la percepció 
d’atendre tants malalts crònics avançats. Potser sí que s’assumia la seva condició de crònics però no 
les necessitats pal·liatives ni un pronòstic de vida limitat.

Els principals aspectes que susciten possible discussió ètica tenen relació amb la identificació precoç 
d’aquests perfils de pacients, la incorporació d’aquesta informació als registres compartits d’informació 
social i sanitària i amb la seva inclusió en un programa d’atenció específic. Els riscos que es podrien 
adduir serien l’estigmatització i la confusió d’un abordatge amb perspectiva pal·liativa amb el nihilisme 
terapèutic.

En resum, el programa d’atenció a la cronicitat té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les 
persones adaptant el sistema a les seves necessitats i incorporant-les a la planificació de les seves 
cures. Es tractaria de coordinar les intervencions assistencials posant en el centre a la persona i evitant 
al màxim aquelles que no aportin valor.
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Recomanacions Veure “Annex V: Reflexions sobre l’atenció a la cronicitat*”

El CEA PSSJD reconeix que existeixen carències evidents en l’atenció actual a la cronicitat que es 
beneficiarien de projectes d’atenció integral “centrats en la persona” com aquest. Per tant, valora 
positivament la iniciativa i espera contribuir a millorar-la amb les seves aportacions.

Recomanen fonamentar èticament del projecte des dels principis de vulnerabilitat, integritat i justícia, i 
des del valor de la responsabilitat.

No obstant, manifestem la seva preocupació per:
• La responsabilitat assistencial i social que genera la identificació com a “NecPal +”. La identificació 

ha de venir immediatament acompanyada d’una oferta de serveis adaptada a les necessitats 
identificades perquè esdevingui un avantatge més que una “marca”.

• El risc d’interpretacions dicotòmiques de les etiquetes PCC o MACA i de confusió amb 
terminalitat i nihilisme terapèutic. És vital en aquest sentit la informació a la població i la formació / 
motivació dels professionals.

• L’aplicabilitat pràctica del programa, donat que la identificació de necessitats genera la 
responsabilitat d’articular respostes socials humanitzades i reals que molt probablement obligarien 
a repensar bona part del model assistencial.

Volem també posar de manifest que en el programa queden en principi exclosos col·lectius amb 
necessitats similars a les descrites i sovint de més llarga duració (especialment els nens amb malalties 
cròniques complexes).

Destaquem la necessitat de respectar l’autonomia de les persona abans d’incorporar-se a un programa 
assistencial. De fet, si un dels objectius principal és incorporar a la persona malalta a la planificació 
anticipada de decisions sobre la seva salut, no se’ns acut com és pot portar a terme això sense un 
procés de consentiment informat exquisit previ, que ha d’afectar tant al procés d’identificació, com a la 
gestió de dades personals en sistemes integrats d’informació, com, finalment, a la decisió d’incorporació 
a una nova estratègia coordinada de cures i tractaments.

Apuntem també la necessitat de implementar la prevenció de la cronicitat complexa. A nivell europeu 
les idees i la recerca van ja en aquest camí, parlant ja de conceptes com “fragilitat”, “prevenció de la 
cronicitat” i, fins i tot, “envelliment saludable”.

La cronicitat és un repte sanitari i, sobretot, social (humà). És inevitable abordar la gestió i priorització 
de recursos per respondre a aquestes necessitats humanes. Seria ideal que el programa, que comença 
com un “canvi de sensibilitat” (identificació) esdevingui finalment un “canvi d’actitud” de professionals i 
organitzacions (programes individualitzats d’atenció). Eficiència i humanització no tenen perquè seguir 
camins divergents. És vital per això crear i mantenir climes de confiança entre els promotors de plans 
(gestors, líders clínics) i els professionals.
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25. Donació d’òvuls i risc de 
malaltia de Huntington 

Data:  10.6.2013 
Procedència:  Hospital General. Servei de Neurologia. 
Paraules clau:  Huntington / Donació de gàmetes / Confidencialitat / Tests genètics
Principis en joc:  No Maleficència / Autonomia / Responsabilitat / Justícia

Resum

Dona de 34 anys de edat, sense fills però amb intencions de procreació, que consulta per “moviments 
de braços” d’un any d’evolució i de curs progressiu. L’exploració mostra moviments involuntaris coreics 
de predomini en extremitats superiors i facial. No constaven antecedents familiars de moviments 
involuntaris, encara que l’estudi de l’arbre genealògic estava limitat perquè la pacient no coneixia el seu 
pare biològic. No constava història farmacològica sospitosa de produir moviments involuntaris.

Es van plantejar diverses possibilitats diagnòstiques, encara que la malaltia de Huntington era una de 
les opcions més probables. És una malaltia hereto-degenerativa del sistema nerviós central sense 
tractament curatiu ni modificador de la seva història natural conegut fins el moment. Presenta herència 
autosòmica dominant amb penetrància del 100% (la presència de la mutació implica amb seguretat 
l’aparició de la malaltia) i expressivitat uniforme: debut de moviments involuntaris progressius en l’edat 
adulta i, molt sovint, amb demència progressiva acompanyant). Es disposa d’un test genètic, avaluació 
que permet fer el diagnòstic amb seguretat abans de l’aparició dels símptomes.

El debut més habitual és cap als 40 anys, però existeix un fenomen anomenat “d’anticipació” que pot 
anar avançant l’edat de debut en successives generacions. A aquesta edat, habitualment ja s’ha tingut 
descendència, i això planteja altres dilemes ètics, sobretot relacionats amb la potencial indicació del 
test genètic esmentat als menors (actualment el consens és no recomanar-los en el cas d’aquesta 
malaltia incurable i de debut en l’edat adulta).

Considerant la intenció de procreació de la pacient i d’acord amb ella se li va sol·licitar el test genètic de la 
malaltia de Huntington. En l’anamnesis sistemàtica, quan es preguntava per intervencions quirúrgiques, 
la pacient va manifestar que havia donat òvuls en diferents clíniques fins a 7 vegades, la última feia uns 
10 anys.
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La pacient no s’ha presentat a la prova genètica ni ha tornat fins ara a la consulta de Neurologia. 
No coneixem el motiu, però aquest no és un fet inhabitual quan s’estableix la sospita d’una malaltia 
hereditària greu.

En aquesta situació l’equip assistencial es planteja els següents dubtes:
• Fins on ha d’arribar la nostra responsabilitat professional i/o corporativa en aquest cas amb la 

informació de què disposem? Hem d’informar a algú? A qui? De què? Podem adduir el risc per 
terceres persones amb la informació de què disposem per divulgar-la?

• En cas que no torni i/o rebutgi el test genètic recomanat, com hem d’actuar? El risc sospitat té prou 
rellevància com per pesar més que l’autonomia de la pacient?

• Considerant els nous models de relació familiar i les tècniques de reproducció assistida, hem de 
reconsiderar la manera d’interrogar els antecedents familiars en l’anamnesi quan sospitem trastorns 
hereditaris?

Aclariments

Es coneixen els controls concrets que es fan a les donants en les clíniques on es donen els 
gàmetes? Hi ha normes legals i/o reglaments al respecte que ho especifiquin?

Ni del marc legal (Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció assistida, veure annex) 
ni de la informació extreta de les pàgines webs dels centres especialitzats es desprèn que la malaltia 
de Huntington sigui exclosa en els controls previs a la donació. Però sí que es recomana excloure 
malalties genètiques, hereditàries o infeccioses transmissibles a la descendència. Moltes clíniques 
exclouen a les potencials donants que siguin adoptades per la impossibilitat de conèixer el antecedents 
familiars. Hem consultat experts que ens han confirmat que en l’estudi de donants no es realitzen 
sistemàticament proves genètiques que permetin detectar aquesta malaltia. Si la pacient oculta o 
no coneix antecedents familiars en l’anamnesi o es tracta d’una mutació “de novo”, sobretot en 
malalties que no donen clínica perceptible en el moment de l’entrevista pot ser molt bé que la pacient 
no sigui descartada com a donant.

Hi ha límits legals a la quantitat de donacions que pot fer una sola persona?

Segons la llei el número de fills nascuts generat amb gàmetes d’un mateix donant no pot ser superior 
a 6. Adjudica als centres de donació la responsabilitat de comprovar que es respecta aquest límit. La 
llei (ja des de la versió de 1988) també anuncia la creació d’un registre de donacions i fills nascuts per 
aquests tècniques que encara no s’ha materialitzat. Per tant, no es pot assegurar al 100% que en 
aquest cas s’hagin respectat els límits legals.
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Reflexions Veure “ANNEX VI: Reflexions en relació a la donació de gàmetes”

Fins on ha d’arribar la nostra responsabilitat professional i/o corporativa en aquest cas amb la 
informació de què disposem? Hem d’informar a algú? A qui? De què? Podem adduir el risc per 
terceres persones amb la informació de què disposem per trencar la confidencialitat?

En l’actualitat només tenim una sospita clínica no confirmada. Es tracta doncs d’un risc no immediat, 
només possible i cap a persones difícilment identificables en el cas que existeixin. L’anamnesi recull 
7 donacions en clíniques diferents i no existeix fins el moment un registre oficial de donacions que 
permeti assegurar que s’ha respectat el límit màxim legal de 6 fills per donant. D’una altra banda, si la 
pacient no retorna als controls ni es practica el test genètic no podrem ni tant sols confirmar l’existència 
d’un risc de transmissió hereditària.

Des d’una visió pragmàtica, el oòcits donats fa 10 anys o més és molt probable que ja hagin estat 
utilitzats en alguna receptora. El que sí pot passar és que aquestes receptores tinguin pre-embrions 
congelats, encara potencialment utilitzables, procedents dels oòcits de la pacient. En cas que la pacient 
pateixi malaltia de Huntington, l’únic dany físic que podríem evitar deu anys després de la donació 
seria la transmissió a la descendència de la malaltia a través d’aquests pre-embrions. La resta de 
perjudicis físics, si és el cas, ja s’haurien produït.

Creiem doncs que la responsabilitat clínica, i fins i tot de la nostra institució, s’ha de centrar en assegurar 
la correcta informació de la pacient, provant de tornar a contactar amb ella si es considera necessari 
per reforçar-la, amb l’objectiu de finalitzar l’estudi (hi ha intenció reproductiva i possible descendència 
genètica prèvia) sense oblidar que, de moment, qui està malalta és només ella.

Conegut el resultat, si aquest és positiu, s’abordaria amb humanitat i suport continu la conveniència de 
revelar aquesta informació a totes les clíniques on es van produir les donacions, bàsicament per evitar 
utilització de pre-embrions congelats procedents dels seus oòcits.

En cas que no torni i/o rebutgi el test genètic recomanat, com hem d’actuar? El risc sospitat té 
prou rellevància com per vulnerar l’autonomia de la pacient?

Amb les dades de què disposem fins ara, estem davant d’un risc qualitativament molt important pels 
afectats, però difícilment quantificable i de moment no confirmat. Sembla que, en aquests casos, la 
responsabilitat ha de posar el seu accent en la vessant preventiva, ja que no es compleixen els requisits 
ètics per violar la confidencialitat i sense la col·laboració de la pacient tampoc tindríem elements de 
coneixement per fer-ho.

Desconeixem quines clíniques han estat les receptores dels seus oòcits i al no existir registre no ho 
podem identificar. Cas que tinguéssim manera de saber-ho, el deure moral de revelar dades confidencials 
dels pacients és fort quan existeix un perill cert, concret per terceres persones determinades i que pot 
ser mitigat o eliminat amb la revelació.

Abans de revelar hem de preguntar-nos: Què revelarem? A qui? Fer-ho reduirà el risc o el dany? 
Quins efectes positius i negatius tindrà? Els interessos que volem protegir justifiquen els perjudicis? 
Aquest balanç risc-benefici s’ha de tornar a fer una vegada coneixem el resultat del test genètic, si això 
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passa finalment. El resultat pot permetre confirmar o descartar un risc i, si és el cas, evitar un dany a 
tercers. La responsabilitat clínica implicaria aleshores estar segurs que la nostra pacient és conscient 
de les conseqüències negatives que es poden evitar si el test ha resultat positiu. Recordem que existeix 
la possibilitat que sigui negatiu i, per tant, el risc “genètic” desaparegui.

Quin benefici tindria avisar els pares receptors?

Si la pacient, en l’exercici de la seva autonomia, decideix no practicar el test, també es podria activar 
un mecanisme de suspensió cautelar de la utilització dels pre-embrions congelats que encara quedin. 
Però s’ha de tenir en compte que això podria alertar a les parelles receptores, si decideixen fer ús els 
mateixos, d’un risc incert i de reaccions psicològiques difícils de gestionar tant per les persones com 
pels professionals (és possible que ja tinguin un fill viu amb càrrega genètica “sospitosa” no estudiada).

Si la pacient accedeix a realitzar el test i aquest resulta positiu per la malaltia de Huntington, els 
beneficis directes de conèixer la possibilitat que el seu fill tingui la mutació són ben pocs. Però una 
cosa és que no sigui gaire beneficiós el coneixement i una altra el fet  que les parelles receptores 
dels oòcits no tinguin dret a saber-ho. La possibilitat que un nen nascut amb els oòcits de la pacient 
patís la malaltia seria d’un 50%.

Una altra dificultat és que els tests pre-simptomàtics de Huntington no es recomanen en menors 
precisament per l’absència pràcticament total de beneficis i els resultats psicològics i d’estigma 
d’aquesta condemna genètica quan encara poden quedar més de 20-30 anys per l’aparició 
dels primers símptomes. Hom podria adduir, com a contra-argument, que respectar aquest consens 
generaria una incertesa terrible als pares durant 30 o 40 anys.

Més tard, una vegada els antics nens arriben a edat reproductiva conèixer el resultat aporta “beneficis” 
per ajudar a prendre decisions reproductives (d’una elevada càrrega ètica donat que la tecnologia 
et permet seleccionar un fill sense Huntington i ser pare o mare, però no li estalviarà al futur nen/
adolescent patir una malaltia degenerativa devastadora al seu progenitor).

Hem de reconsiderar la manera d’interrogar els antecedents familiars en l’anamnesi quan 
sospitem trastorns hereditaris?

Potser hem de reflexionar sobre els objectius de l’anamnesi “familiar” en les nostres històries clíniques. 
Quan sospitem un trastorn genètic, el que busquem són antecedents en persones relacionades 
genèticament, no en aquelles relacionades des del punt de vista afectiu, civil o de convivència. La 
situació és diferent quan el que sospitem, per exemple, és un factor tòxic o al·lèrgic ambiental.

Considerant el nous models de relació familiar i la proliferació dels naixements fruit de tècniques de 
reproducció assistida amb dotacions genètiques alienes a les dels seus pares, sembla clar que preguntar 
només sobre “fills i pares” és insuficient.

Cada vegada més, quan sospitem malaltia genètica, les preguntes sobre donació de gàmetes i sobre 
l’ús de reproducció assistida per part dels progenitors del pacient hauran de formar part de la rutina 
de la anamnesi. Però no oblidem que són preguntes que apunten al rovell de la identitat i de la intimitat 
personal, i s’han de saber fer.
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Recomanacions

L’equip assistencial ha d’assegurar-se que la pacient ha entès la transcendència de la seva sospita 
diagnòstica, el valor del test genètic en aquest cas per delimitar o descartar riscos per la seva 
descendència i la possibilitat d’evitar mal a tercers innocents alertant als centres que tinguin pre-
embrions congelats.

Tot això s’ha de portar a terme de forma humana i accessible, sense oblidar que, de moment, la única 
malalta és ella. S’hauria de combinar respecte a la nostra pacient i responsabilitat, provant de treballar 
amb ella la repercussió de les donacions en aquest cas si existeix un trastorn genètic. Sempre és millor 
exercir la responsabilitat personal que vulnerar la confidencialitat.

L’anamnesi quan es sospita un trastorn genètic ha d’incorporar referències a possibles donacions de 
gàmetes i/o ús de tècniques de reproducció assistida tant pels pacients com pels seus ascendents o 
descendents directes.

Tot i l’atractiu poder diagnòstic del test genètic per la malaltia de Huntington, no hauríem de pensar 
que els dilemes ètics es resoldran practicant tests a tothom, especialment quan parlem de persones 
asimptomàtiques i, encara més, si són menors, on poden portar associada molta maleficència i poc 
consol. El tests pre-simptomàtics també porten associats els seus propis reptes ètics.
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26. Disponibilitat de la pròpia sang 
fruit d’extraccions terapèutiques 

Data:  30.09.2013
Procedència:  Hospital General. Servei d’Hematologia Hospital General
Paraules clau:  Sang / No Maleficència / Autodeterminació sobre el propi cos / Salut 

Pública 
Principis en joc:  Autonomia / No Maleficència

Resum

Es tracta d’un pacient que presenta una marcada poliglobúlia simptomàtica (rubefacció facial i cefalees 
freqüents). Per millorar aquesta simptomatologia se li va proposar realitzar sagnies terapèutiques.

Quan se li va comentar en què consistia, el malalt va sol·licitar, que ja que la sang era seva, si se la podia 
emportar per poder “treballar” amb ella: pintar quadres i no sabem si algun tipus de procediment ritual 
que no va especificar.

Consultant recomanacions sobre eliminació de residus, li vaig explicar que no podíem donar-li, fet que 
va comprendre i acceptar. Més que res, la por que jo tenia era que pogués fer alguna cosa que pogués 
comprometre la salut d’altres persones, cosa que ens hagués creat un problema difícil de resoldre. Va 
ser correcta la nostra actuació?
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Aclariments

El professional considerava el pacient competent per la seva petició en el moment que es 
planteja?

Independentment que es tractava d’una petició inusual, no existia cap sospita de competència 
disminuïda en aquell moment.

Quina és la normativa d´eliminació de la sang de les sagnies terapèutiques? 

Aquest tema ha de tractar-se des de la perspectiva de residu sanitari. El Banc de sang no intervé ja que 
no es tracta d’una donació de sang destinada a ser administrada a un pacient. El decret 27/1999 de 
febrer, de gestió de residus sanitaris (DOGC 2828- 16.2.1999) descriu, en l’article 2, que la sang es un 
residu de risc o específic de grup III, donant-li la mateixa consideració que les agulles i material punyent 
i tallant, vacunes vives i atenuades, cultius, etc.). El tractament dels residus de grup III ve especificat en 
l’article 5 del mateix decret:

“5.3 La recollida dels residus sanitaris del grup III i citotòxics s´ha de fer en recipients rígids, estancs amb 
tanca especial hermètica de fàcil obertura i que pugui obrir-se de manera accidental, les característiques 
tècniques dels quals s´adaptaran al criteris següents: a) opacitat a la vista; b) resistència al trencament; 
c) asèpsia total en el seu exterior; d) absència total en el seu exterior d´elements sòlids, punyents o 
tallants; e) volum no superior a 60 litres.”

A més es descriuen també les condicions d’emmagatzematge, transport i tractament final, així com els 
requisits de les empreses que poden fer aquestes tasques. L’incompliment de qualsevol d’aquests fets 
determinaria que s’obris un expedient i posterior multa i/o sanció a l’hospital corresponent.

Els motius d’aquesta normativa són obvis, ja que la sang pot transmetre agents patògens coneguts 
responsables de patologies greus i també patògens que actualment no es coneixen.

Encara que el pacient hagués estat sotmès a determinacions analítiques per identificar els patògens 
més habituals la sang hauria de ser considerada com a residu de risc i, per tant, hauria de ser tractada 
segons el que estableix la legislació.

colección digital

LLIBRE DE CASOS. Comitè d’Ètica Assistencial Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Casos

  72

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Reflexions

La sang fruit d’extraccions terapèutiques és un residu sanitari el tractament del qual està regulat per 
una normativa de Salut Pública, on s’indica exhaustivament quin ha de ser el procés/ protocol que ha 
de seguir aquest residu.

Des del punt de vista ètic, si bé la sang forma part del propi cos i el principi d´autonomia recolza 
l’autodeterminació sobre la pròpia persona, existeixen consideracions de responsabilitat (evitar 
maleficència a tercers) que generen immediatament límits a l’autogestió dels nostres components 
corporals. És a dir, no és una qüestió de negar la propietat sobre la seva sang al pacient, es tracta 
d’invocar la responsabilitat que genera l’exercici d’aquesta “propietat”. La ponderació de principis en 
aquesta situació faria prevaldre clarament la no maleficència.

Recomanacions

• Considerem adequada la negativa a lliurar la sang producte de sagnia al pacient.
• Recomanem argumentar, amb total respecte cap al pacient, les raons de salut pública que 

fonamenten aquesta negativa, tal i com es va fer.
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27. Teràpia amb sèrums i 
limitació terapèutica 

Data:  28.10.2013
Procedència:  Hospital General. Servei Unitat Funcional Interdisciplinar Socio-

Sanitària
Paraules clau:  Adequació Terapèutica / Sèrums / Últims dies / Obstinació terapèutica / 

Futilitat
Principis en joc:  No Maleficència / Justícia / Vulnerabilitat

Resum

La pacient és una dona de 74 anys que ingressa el passat 14/09 al Servei de Pneumologia amb el 
diagnòstic de broncopneumònia aspirativa i fracàs renal per deshidratació en el context d´una malaltia 
neurològica degenerativa (atrofia multisistèmica) en fase molt avançada: síndrome rígida-acinètica 
intensa amb afectació severa de motilitat, mutisme, deteriorament cognitiu sever, disfàgia severa. La 
pacient es troba en una situació d’allitament, amb molt mal estat general. Viu en un entorn de família 
cuidadora, amb un vincle molt estret en el matrimoni.

Una interconsulta a Neurologia va confirmar el diagnòstic i el pronòstic evolutiu. No es disposa de 
cap document de voluntats anticipades de la pacient. Es valora conjuntament (família i els diversos 
professionals implicats) la situació actual i la família assumeix el proper desenllaç fatal. S’acorda no 
aplicar reanimació cardiopulmonar si PCR ni tractaments agressius així com no instaurar nutrició 
artificial, prioritzant les mesures de confort.

Actualment la pacient es troba amb antibiòtics i sèrums per via intravenosa. De la pneumònia s’aprecia 
una evolució positiva, però neurològicament la situació és la mateixa. Considerant el pla consensuat es 
projecta el trasllat de la pacient a la Unitat de Pal·liatius.

En aquest moment apareix desacord dintre de l’equip en relació a la futilitat de la teràpia amb sèrum 
i el manteniment d’una via intravenosa, tenint en compte els objectius terapèutics consensuats. Els 
facultatius responsables de l’atenció aguda inicial són reticents a la retirada de la teràpia amb sèrums i 
els professionals que han rebre a la pacient a Pal·liatius consideren fútil aquesta mesura .
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Recomanacions

• Entenem que, considerant diagnòstic de base i pronòstic, i havent consensuat família i equip 
assistencial multidisciplinari no iniciar nutrició artificial, es pot definir la situació actual de la pacient 
com d’”últims dies”.

• En aquest context considerem que la teràpia intravenosa amb sèrums pot ser considerada fútil i, per 
tant, seria bona praxi la seva retirada sempre que puguem garantir per altres vies l’administració de 
tots els tractaments i mesures de confort indicades en aquesta situació. No fer-ho podria situar-nos 
en un escenari d’obstinació terapèutica que no es correspondria amb el consens obtingut entre 
professionals i família sobre els objectius terapèutics.

• Recomanem també pensar sempre en el millor per a la pacient independentment de la seva ubicació 
física en la nostra institució i de qüestions organitzatives.

• Seria desitjable que aquests pacients amb malalties cròniques progressives i avançades tinguessin 
l’oportunitat de dissenyar una planificació anticipades de les cures abans de que es produeixin les 
complicacions que posen en risc la vida biològica.
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28. Proves diagnòstiques  
post-mortem 

Data:  28.10.2013 
Procedència:  Hospital General. Servei de Medicina Intensiva
Paraules clau:  Autòpsia / Proves complementàries post-mortem / Aneurisma aòrtic
Valors en joc: Respecte / Intimitat / Dignitat / Responsabilitat / Qualitat 

Resum

Dona de 46 anys, hipertensa en tractament dietètic, diagnosticada de trastorn bipolar a 2006, sense 
adherència al tractament. Acudeix a Ucies per dolor toràcic persistent rebel a analgèsics i ansiolítics. 
TA 140/70. FC 85x’. ĹECG mostrava negativització d’onda T en V4-5 i les primeres troponines van 
resultar normals. Es consulta amb la Unitat de Medicina Intensiva i es decideix la realització d’una 
TAC per descartar patologia aòrtica, ja que continua amb dolor que no cedeix amb opioides. A la 
sala de radiologia es produeix inestabilitat hemodinàmica amb supradesnivelació del ST al monitor. 
Es trasllada a Box de parada cardíaca i s’inicien maniobres de RCP avançada. Es realitza ecografia 
toràcica objectivant dissociació electromecànica (ritme que no es tradueix en mobilitat del miocardi) i 
gran vessament pleural esquerre amb contingut ecogènic en el seu interior, possiblement compatible 
amb hemotòrax. L’hemograma mostrava caiguda de 5 punts d’hemoglobina respecte a la del matí. Es 
consulta amb Diagnòstic per Imatge per la realització del TAC toràcic per confirmar la causa de mort, 
davant la impossibilitat de realitzar necròpsia en el nostre centre en aquell moment. S’expressa per part 
d’aquest servei que la prova no està indicada en les circumstàncies de la parada cardíaca de la pacient. 
Després de 38 min de RCP infructuosa, es decideix detenir maniobres. Es constata l’èxitus. S’informa 
a la família.
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Recomanacions

És important definir d´entrada si existeix un dubte raonable sobre la causa de la mort, abans d’indicar 
qualsevol prova complementària (llevat de les indicacions legals d´autòpsia judicial).

La pràctica d’una prova complementària per aclarir la causa de la mort no pot interferir en les maniobres 
de reanimació cardio-pulmonar avançada mentre aquestes estiguin indicades.

La indicació d´una prova complementària post-mortem (llevat de les indicacions d’autòpsia judicial) 
ha de seguir el model de presa compartida de decisions, en aquest cas amb la família donat que no 
disposarem de l’opinió del mateix malalt.

Igualment, aquestes proves no haurien d’interferir en la vivència dels propers al voltant de la mort del 
pacient (o fer-ho en el mínim grau possible). Qualsevol tècnica necessària, inclosa l’autòpsia, ja sigui 
clínica o judicial, ha de ser practicada de forma humanitzada i respectuosa. La tecnologia no hauria 
d’usurpar el moment de la mort de la persona estimada als propers.

Recomanem establir un grup de treball amb representants dels Serveis que és es puguin trobar 
en aquestes situacions (Urgències, UMI, Diagnòstic per Imatge, Anatomia Patològica,...) per arribar 
a acords que evitin dubtes, dissens i tensions en situacions tan crítiques en un futur. Recomanem 
revisar bibliografia i experiències d’altres centres sobre la validesa de proves complementàries com a 
alternativa a l’autòpsia clínica convencional. El respecte i el valor del treball en equip seran essencials 
en aquestes tasques. Aquest grup hauria de definir el protocol diagnòstic destinat a aclarir, des del punt 
de vista clínic, la causa de la mort d’un pacient, considerant els límits ètics i humans abans esmentats. 
Si d’aquesta revisió multidisciplinari se’n desprèn que existeixen tècniques alternatives a l’autòpsia 
clàssica en determinades situacions clíniques, des del punt de vista ètic s’hauria de triar aquella que 
resulti menys invasiva i que interfereixi menys amb el procés de mort i amb els sentiments de les 
persones properes.
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29. Consentiment informat:  
És suficient amb anotacions en 
històrica clínica digital quan no es 
disposa del document signat en 
el moment de l’acte quirúrgic? 

Data:  25.11.2013
Procedència:  Hospital General. Àrea de la dona. Infermeria Materno-Infantil.
Paraules clau:  Consentiment Informat / No Maleficència / Dades de caràcter personal 
Valors en joc:  Autonomia / No Maleficència

Resum

En l’actualitat coexisteix documentació clínica dels pacients en paper (p.e. consentiments informats) 
i digital. En teoria, s’assumeix que el professional que li dóna la informació registra el procés de 
consentiment en la HC digital (p.e.: “signa consentiment informat ”). Si el dia de la intervenció el sobre 
de HC del pacient no apareix, el registre del professional en la HC digital és suficient per iniciar la 
intervenció o s’hauria d’endarrerir fins que aparegui el document en paper?
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Reflexions

Una qüestió prèvia al problema plantejat seria conèixer amb quina freqüència es perden els sobres 
de la HC en paper? Hi ha algun registre d’aquestes incidències?. No disposar de la HC no és només 
una qüestió de respectar els requisits legals en relació al consentiment, és sobretot una qüestió de 
seguretat del pacient.

Si el camí iniciat es dirigeix a la informatització total de les dades clíniques, el CEA proposa explorar 
mecanismes per digitalitzar (immediatament o “a posteriori”) la signatura dels pacients i els documents 
de consentiment informat, incorporant-los a la HC informatitzada.

Recomanacions

Pel que fa als documents de Consentiment Informat, normalment la signatura es fa al mateix temps que 
l’anotació a la HC digital, per la qual cosa, si no es pot o no es considera adequat repetir la signatura 
(podria afegir incertesa al pacient en un context d’intervenció imminent), confirmarem verbalment amb 
el pacient que s’ha dut a terme un procés previ de consentiment adequat i li farem confiança, fent la 
corresponent anotació electrònica.

En aquest sentit el CEA recomana una revisió dels actuals models de Consentiment Informat, per tal 
d’unificar i simplificar tot allò que sigui possible, sempre mirant pel benestar dels pacients i per eliminar 
tots aquells elements que impliquin excessiva burocràcia.
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30. Incompliment d’ordre 
d’allunyament per pacient tutelat 

Data:  25.11.2013
Procedència:  Salut Mental. Gestors de Casos: Pla de Serveis Individualitzat (PSI).
Paraules clau:  Ordre d´allunyament / Incapacitació Legal / Responsabilitat Legal
Valors en joc: Autonomia / Vulnerabilitat / No Maleficència

Resum

Home de 27 anys, diagnosticat d’esquizofrènia paranoide crònica (debut als 14 anys), incapacitat i 
tutelat per Fundació Tutelar, solter amb un grau de minusvalidesa del 69%. Orfe de pare, residia amb la 
seva mare fins l’ordre d’allunyament. No ha realitzat cap activitat laboral reglada. Percep una prestació 
econòmica. Múltiples ingressos hospitalaris des de l’adolescència, en Aguts, Subaguts i Mitja i Llarga 
Estada. Vinculat en dos períodes al Pla de Serveis Individualizat PSI i Suport Comunitari.

Presenta de forma crònica clínica positiva en forma d’alteracions de la sensopercepció, interpretacions 
deliroides de l’entorn i alteracions en el curs del pensament, rebels als antipsicòtics, els quals només 
milloren parcialment la implicació emocional i conductual. No hi ha una correcta consciència de trastorn i 
l’adherència al tractament és erràtica. Per aquest motiu, i després d’haver assajat múltiples tractaments 
orals (inclosa la clozapina), s’ha optat per tractament parenteral depot (Zyphadera 405mg/4 setmanes) 
per assegurar la toma del tractament en un mitjà comunitari.

Va ingressar en la unitat d’Aguts per autorització judicial arrel d’incompliment d´ordre d’allunyament de 
la seva mare. Els mossos d’esquadra van haver d’acudir al domicili avisats per la mare en el context 
de la discussió familiar. Arrel d’aquest incompliment, es va determinar ampliar la ordre d’allunyament a 
1000 metres i es va indicar que devia comparèixer en el jutjat el dia 01 de cada mes. Va sortir d’alta el 
12.4.13. Durant l’ingrés no es va detectar clínica psicòtica aguda ni tòxics en orina. Tot i que no s’aprecia 
clínica aguda, que justifiques l’ingrés del pacient a la unitat, si que hi havia una situació de distòcia 
social important donada la impossibilitat de l’usuari de tornar al domicili habitual amb la seva mare, per 
l’ordre d’allunyament, de forma que va ser necessària, des de la Fundació Tutelar, tramitació urgent d´un 
allotjament transitori a > 1000 metres de l´habitatge matern.

El dia de l’alta el pacient es trasllada a aquest nou domicili, on la mare, tot i l’ordre d’allunyament i estar 
informada de les conseqüències que podrien derivar de l’incompliment; visita al pacient amb regularitat, 
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menja amb ell, s’emporta la roba per rentar, acudeix a les visites del CSM, etc. Des de la fundació i els 
serveis comunitaris de Salut Mental i Serveis Socials, van posar tots els mitjans perquè no fos necessari 
el contacte entre ambdues persones.

Tant l’usuari, com la mare, havien estat alertats, per múltiples professionals i la Fundació Tutelar dels 
riscos que portava un incompliment de l’ordre d’allunyament dictada, incloent l’ingrés en presó preventiva, 
però cap dels dos en feia cas. Després de menys d´una setmana, el pacient decideix abandonar 
l’habitatge proporcionat i tornar al domicili familiar amb la mare, on residia fins que, novament, una 
discussió familiar motiva un nou avís als Mossos d’Esquadra i es produeix una detenció i ingrés a presó 
preventiva en recurs psiquiàtric, per incompliment de l’ordre d’allunyament de la seva mare.

En cas de tenir coneixement d’un incompliment d’ordre d’allunyament, s’hauria de realitzar algun tipus 
de comunicat d’aquesta situació? A qui: jutge, Fundació tutelar...?

Aclariments

Qui és el tutor? 
La Fundació. Inicialment va ser designada la fundació i la mare, que per motius econòmics va ser 
denunciada i finalment es va canviar la tutela de forma total a la Fundació.

Eren ambdós afectats competents, quan es va declarar la ordre d’allunyament? 
Els professionals consideren que tot i que van ser informats, no eren realment conscients de les 
conseqüències i de la transcendència de la situació.

Podríem avaluar una mica la relació entre mare i fill? Són capaços de mantenir l’ordre 
d’allunyament?
 Els professionals ens comenten que no, però que és com un bucle, ells van aguantant la situació 
junts, fins que explota o se’ls escapa de les mans, i necessiten d’algú que posi ordre. Influeix també 
la situació precària de l’usuari, que ha estat en habitatges inadequats i fins i tot en un hostal, amb 
ajuts socials.

Fins quan té recurs social l’usuari? 
Fins el més de febrer de 2014.

És el mateix jutge qui porta ambdós processos judicials? 
Aquesta informació no la tenim.
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Reflexions

• Recordem que realment qui incompleix la llei és la part denunciadora, és a dir, la mare, no el 
condemnat. Potser ni l’ordre d’allunyament ni l’internament protegeixen realment a cap de les dues 
persones vulnerables en qüestió.

• Es considera molt rellevant que el jutge conegui la situació vulnerable de la mare i que es valori la 
seva competència per entendre la gravetat de la situació legal i humana.

• En aquests casos la Institució pot tenir algun tipus de responsabilitat sobre el compliment de l’ordre 
d’allunyament, si la violació d’aquesta ordre es produeix dintre del recinte? Sí, però es podria 
adoptar una actitud pro-activa i informar al jutge recomanant probablement que, des del punt de 
vista terapèutic, la presència de la mare no és nociva pel pacient, ans al contrari. Això genera un 
conflicte entre les disposicions judicials i les indicacions mèdiques, però que s’ha d’abordar des 
del diàleg constructiu, i considerant sempre que el fi últim tant de la incapacitació com de la ordre 
d’allunyament, és protegir a dues persones vulnerables.

Recomanacions

• El CEA considera que situacions com aquestes són difícils de controlar, i que l’ordre d’allunyament 
pot resultar una solució purament reglamentarista, però, que en la mesura en que no té en compte 
les capacitats reals dels subjectes (mare inclosa) ni la naturalesa de la dinàmica relacional existent 
entre ells, pot acabar sent perversa (successius trencaments de la mesura donant lloc a successius 
increments de la pena).

• D’altra banda, en aquestes situacions la responsable legal és la Fundació, però és recomanable el 
treball en equip amb els gestors de casos i un seguiment coordinat, pel benefici del pacient. 
Potser seria bo un contacte entre l’equip, la fundació tutelar, la mare i el fill, informant al jutge de la 
proposta de treball coordinat. S’ha de tenir en compte la durada de l’ordre d’allunyament per poder 
planificar les tasques.

• Sobre la qüestió d’avisar algun estament més enllà de la Fundació Tutelar, s’ha d’individualitzar 
cas per cas, i és crucial una avaluació prèvia de la competència de mare i fill, ponderant la seva 
capacitat real d’assumir responsabilitats legals.

• Així doncs, i més enllà de l’obligació que tenim d’informar el jutge i/o el representant legal del 
pacient de la comissió d’un delicte, en casos en el que hi ha una intervenció judicial dins del 
procés terapèutic, es recomana emfatitzar el treball en xarxa, incloent explícitament la institució 
tutelar i el sistema judicial en les decisions.
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31. Aspectes ètics de la 
ferro-teràpia parenteral  

Data:  25.11.2013
Procedència:  Hospital General. Servei d’Hematologia.
Paraules clau:  Ferro-teràpia / Cost / Maleficència / Vulnerabilitat / Justícia
Principis en joc:  No Maleficència / Justícia / Integritat

Resum

Existeixen en el mercat diversos preparats de ferro per administració intravenosa. En el PSSJD tenim 
dos: el ferro sacarosa (100 mg de ferro amb un cost d’uns dos euros), que no es pot administrar més 
de dos ampolles cada vegada, i el ferro carboximaltosa (500 mg de ferro amb un cost d’uns 80 euros), 
també amb un màxim de dues ampolles cada vegada. Així, per administrar un gram de ferro, amb el 
segon preparat amb una o dues visites a l’hospital és suficient (cost: 160 euros) i amb el primer es 
necessiten 5 (cost 10 euros)

Ara per ara, només si el pacient necessita de transport sanitari, es fa servir el ferro que necessita menys 
administracions. Per tant, habitualment fem servir el ferro del menor cost, però: l’estalvi per a la farmàcia 
de l’hospital, justifica fer que el pacient vingui 5 cops, quan amb una o dues vegades seria suficient?
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Recomanacions

Recomanem la valoració individual de cada cas, però sempre tenint en compte que els costos no es 
deriven només del preu del preparat, sinó també de l’ús dels serveis (dues vegades en un cas, cinc en 
un altre), així com dels costos indirectes que suporta el ciutadà o el seu entorn de treball, si és el cas. 
També s’han de ponderar els possibles efectes adversos tant dels fàrmacs com de les puncions dintre 
dels possibles “costos”. En cada cas, seria recomanable considerar diferents criteris:
• Periodicitat esperada del tractament (tanda puntual o bé repetitiva durant mesos-anys). Per exemple, 

tot i que es tracti d’una persona funcionalment autònoma i jove, sense risc alt de complicacions, si 
s’espera que les tandes de tractament siguin molt reiterades, aquest pot ser un criteri per provar 
d´escurçar-les al màxim.

• Fragilitat del pacient amb relació a puncions intravenoses, possibles reaccions adverses, 
complicacions locals, trasllats de repetició, etc. No s’hauria d’avaluar exclusivament la necessitat 
de transport sanitari en aquests casos.
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32. Consentiment informat per 
a procediments repetitius 

Data:  27.01.2014
Procedència:  Hospital General. Servei de Medicina Interna
Paraules clau:  Consentiment Informat / Procediments Repetitius / Teràpies 

Hematològiques 
Principis en joc:  No Maleficència / Autonomia 

Resum

El marc legal vigent exigeix que consti per escrit el consentiment informat del pacient davant una 
intervenció quirúrgica, un procediment diagnòstic o terapèutic invasiu i, en general, sempre que es 
duguin a terme procediments que comportin riscos rellevants per a la salut.

Tenint en compte que existeixen malalties i situacions clíniques que requereixin aquests procediments 
de manera repetitiva (sagnies periòdiques en hemocromatosi, transfusions periòdiques en síndromes 
mielodisplàsics, ferro-teràpia parenteral en anèmia ferropènica, etc.), se’ns presenta el dubte de si és 
suficient amb una única sessió informativa i una única signatura del pacient, per realitzar la totalitat dels 
procediments previstos, tenint ben clar sempre que, en qualsevol moment, la persona afectada podrà 
revocar lliurement el consentiment atorgat. Considerem que exposar al pacient reiteradament al procés 
de signatura pot afegir incertesa i angoixa innecessàries. S’aporta un document de consentiment 
informat que s’utilitza actualment en aquestes situacions.
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Recomanacions

• El CEA considera totalment adient aquesta proposta, encara que fa dos suggeriments sobre el 
document presentat:

• Ha de constar, en lloc fàcilment visible, el formulari de revocació del consentiment. De fet això 
s’hauria de fer extensible a qualsevol document de consentiment informat, tot i que no faci referència 
a procediments repetitius.

• El document presentat pot servir com a full de signatures, però no recull la informació mínima 
necessària per que el pacient entengui el procediment que es durà a terme. S’hauria d’acompanyar 
del corresponent full informatiu, específic de cada tipus de procediment.

• Recomanem que la signatura inclogui la data i el nom també manuscrits pel pacient, independentment 
que s’utilitzi una etiqueta identificativa.
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33. Rebuig a intervenció quirúrgica 
i competència disminuïda

Data:  04.03.2014
Procedència:  Salut Mental. Urgències
Paraules clau:  Rebuig al tractament/ Intervenció quirúrgica / Competència / 

Consentiment per representació
Principis en joc:  Autonomia / Beneficència / Vulnerabilitat 

Resum

Home de 85 anys, vidu des d’aproximadament 12 mesos i sense fills, que viu amb una cuidadora. Els 
seus nebots són els familiars més directes. No consten antecedents psiquiàtrics personals. Hipoacúsia. 
En cursos clínics d’Atenció Primària se sospita deteriorament cognitiu des de fa més d’un any, encara 
no estudiat. Des d’aquest temps es nega a sortir de casa encara que accepta les visites sanitàries a 
domicili. En aquests moments parcialment dependent per activitats bàsiques de la vida diària, amb 
incontinència urinària, dieta triturada per falta de peces dentàries, autònom per a la neteja. Vida sofà-llit, 
no surt del domicili, però pot deambular amb ajuda.

A petició del metge responsable, es realitza una valoració de competència mental per part de Psiquiatria 
el 3.3.14 ja que el pacient ha rebutjat intervenció quirúrgica de fractura de fèmur, d’importància vital a 
mig-llarg termini. El pacient tampoc havia acceptat el tractament quirúrgic d’una recidiva de carcinoma 
basocel·lular nasal detectat a finals de 2013. La família (nebots amb escassa relació amb el pacient) 
havia signat prèviament el consentiment informat quirúrgic .

Es troba el pacient somnolent. Tot i obrir els ulls davant els estímuls verbals, els torna a tancar 
immediatament. No respon a les preguntes. Sense alteracions de la psicomotricitat. Es troba en contenció 
mecànica. L’equip d’infermeria comenta que els primers dies de l’ingrés el pacient va expressar el seu 
rebuig a la IQ encara que en els últims dies es troba amb regular estat general, astènic i escassament 
comunicatiu presentant probable desorientació.

S’intenta contactar telefònicament amb familiars sense èxit en 2 ocasions. L’endemà es revalora al 
pacient: Postgrau, vigil però amb escàs contacte ocular, únicament davant estímuls molt forts. No 
respon a cap de les preguntes que se li plantegen, únicament a la que no es vol operar encara que 
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és incapaç d’explicar els seus motius o les conseqüències derivades de la no intervenció. Escassa 
col·laboració.

Donada la situació actual es considera el pacient incompetent per a la decisió de rebutjar la IQ. El 
principal problema és que la no intervenció del pacient representaria la immobilitat i allitament del 
pacient de per vida i probablement una taxa alta de mortalitat a mitjà termini. El tractament conservador 
de la fractura no es considera una alternativa vàlida des del punt de vista professional a causa dels 
riscos abans adduïts. Es va recomanar també a l’equip assistencial tenir proves complementàries 
fetes (analítica, TAC cranial) per completar el diagnòstic del seu deteriorament cognitiu i de l’alteració 
conductual.

La família, que inicialment havia signat el consentiment informat per a la intervenció, de moment no 
s’ha volgut implicar més en la decisió, i la deixen a judici del pacient. Davant d’aquesta situació, alguns 
membres de l’equip s’han plantejat fins i tot sol·licitar autorització judicial.

Aclariments

El pacient té una sentencia d’incapacitació? 
No

La cuidadora és una professional contractada o té vinculació afectiva o familiar amb el 
pacient? 
Sí, la té, i a més a més, és familiar de la seva esposa.

Recomanacions

Amb les dades facilitades, queda clar que l’avaluació dels professionals és clara en el sentit que el 
pacient no reuneix requisits de competència per la decisió de rebutjar la intervenció. De fet, el pacient 
no permet ni tan sols explorar les raons de la seva negativa. Així doncs, l’element de la voluntat de la 
persona, cabdal en condicions de competència, malauradament no pot jugar un paper rellevant en 
aquest cas. Tampoc no està legalment incapacitat, i, per tant, no existeix una figura concreta (tutor).

En aquest context, caldria:
1. Assegurar-nos que no existeixen voluntats anticipades del pacient sobre aquest extrem.
2. Si és així, buscar un consentiment per representació amb familiars i/o persones properes – nebots, 

cuidadora-. Se’ls ha d’informar sobre l’estat de no competència i vulnerabilitat del pacient i de la 
seva responsabilitat fiduciària. Els representants tenen el deure de prendre la decisió basant-se en 
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les preferències del pacient expressades en competència –si les coneixen- i si no basant-se en el 
seu millor benefici. Pel que sabem tenim dues opcions:
2.1. Els nebots: No sembla que, de moment, demostrin actitud per analitzar a fons aquests 

elements i col·laborar en un procediment de consentiment per representació amb garanties.
2.2. La cuidadora: El seu parer és important i, segons la naturalesa de la relació i de la seva tasca 

amb el pacient, es pot considerar “persona vinculada” que el coneix bé i, per tant, pot aportar 
criteri a la decisió.

3. Si finalment no és possible un procés de consentiment informat per representació correcte, entenem 
que la responsabilitat de l’equip assistencial haurà de ser la de prendre la decisió d’intervenir, 
sense consulta judicial prèvia. El criteri clínic del millor benefici (o de la menor maleficència) per la 
persona és el que hauria de prevaldre per determinar si indiquem o no la cirurgia, ponderant si les 
conseqüències de la no intervenció serien més maleficients que el fet d’intervenir (tenint en compte 
també les dificultats que generarà la situació basal del pacient per seguiment clínic i rehabilitació). 
En aquest sentit valorem positivament la iniciativa de completar el procés diagnòstic del seu 
deteriorament cognitiu basal, esgotant les possibilitats (entenem que escasses però no nul·les) de 
millorar el seu estat de competència i la seva capacitat de col·laboració en les cures posteriors.
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34. Rebuig de transfusió 
en cirurgia programada 

Data:  19.03.2014
Procedència:  Servei de Traumatologia, Hospital General
Paraules clau:  Rebuig al tractament / Transfusió / Cirurgia programada
Principis en joc:  Autonomia / Beneficència / No Maleficència

Resum

Es tracta d’una pacient en llista d’espera per a intervenció quirúrgica de pròtesi total de genoll i acceptada 
inicialment pel Servei d’Anestèsia. Posteriorment, davant el fet de declarar ser testimoni de Jehovà i 
rebutjar per aquesta raó transfusions sanguínies, es va demanar al Servei de Traumatologia si podia 
assumir el cas amb aquestes limitacions. Atès que amb els programes d’estalvi de sang actualment 
en marxa pràcticament no es realitzen transfusions durant la cirurgia en aquests casos, vam acceptar 
realitzar el procediment quirúrgic. Però en posterior avaluació pel Servei d’Anestèsia es va indicar que 
no podrien assumir el cas.
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Recomanacions

Assegurar-se que la decisió de rebuig és competent, personal, lliure i informada. Si tot això es confirma, 
l’única opció és el respecte al rebuig de la pacient.

Aquest rebuig hauria de quedar reflectit per escrit, preferentment en els documents de consentiment 
informat.

En cap cas s’hauria de realitzar la transfusió durant la cirurgia.

S’hauria de reconsiderar la no acceptació del procediment quirúrgic amb les limitacions que posa la 
pacient, considerant el risc petit de sagnat greu en aquests casos. Oferim el suport del CEA i considerem 
que el Comitè de Transfusions pot oferir un suport tècnic essencial.

Recomanem treballar en equip l’avaluació risc-benefici de les tècniques quirúrgiques quan els pacients 
posen límits en tractaments complementaris, oferint una única opinió d’equip, coordinada i integrada, 
que eviti inseguretat i desconfiança als pacients.

Recomanem als diferents Serveis que es puguin trobar amb situacions de rebuig al tractament anticipar 
les diferents situacions definint els procediments que s’acceptaran sempre amb limitacions, els que no 
s’acceptaran mai, i aquells que precisaran un avaluació individualitzada.

Recomanem evitar negatives col·lectives a realitzar procediments amb limitacions legítimes demanades 
pels pacients, sempre que els esmentats procediments conservin la seva efectivitat clínica malgrat 
aquestes limitacions.

Recomanem interpretar el principi de beneficència, en cada pacient, sota el tamís dels seus valors 
individuals prioritzant sempre aquests sobre els dels professionals que li procurin els serveis sanitaris.
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35. Confidencialitat i 
confessió de delicte  

Data:  28.04.2014
Procedència: Psicologia. Unitat Hospitalització per a persones amb discapacitat 

intel·lectual.
Paraules clau:  Delicte / Confidencialitat / Retard mental 
Principis en joc:  Justícia / Autonomia / Legalitat

Resum

Pacient de 26 anys tractat psicològicament des del seu ingrés fa 5 anys per la mateixa professional, 
diagnosticat de trastorn del control d’impulsos no especificat amb trastorn del comportament pertorbador 
(eix I) i de retràs mental (eix II).

En el context de progressiva milloria psicopatològica, durant una entrevista de seguiment individual 
relata de forma sobtada l’assassinat d’una prostituta a mans d’un company després de generar -se 
un conflicte amb ella en relació al pagament dels serveis prestats a diversos membres de la banda, 
entre ells el propi pacient. Va ser apunyalada en repetides ocasions i després incinerada. En aquell 
moment el pacient anava a un col·legi d’educació especial, però no sap concretar exactament el temps 
transcorregut, potser més de 10 anys.

Se li pregunta perquè no va fer res per evitar-ho i perquè no ho va denunciar a la policia. Manifesta 
por a les represàlies i no té clar que ell tingués cap responsabilitat legal, donat que ell no havia estat 
autor directe de la mort. Manifesta haver-li dit a la seva mare. Menysté la transcendència de l’acte per 
la condició de prostituta de la víctima. Després de recordar-li que la complicitat o la no denúncia d’un 
delicte també poden generar una responsabilitat legal, tot i que menor que la de l’autor material, torna 
a justificar-se amb el seu trastorn de conducta crònic.

La qüestió seria: He de trencar el secret professional havent passat uns deu anys des de l’incident, al 
que dono veracitat? Ha de prevaldre el dret a la intimitat de la persona? El que hem pogut revisar sobre 
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el tema parla de la possibilitat de trencar el secret (principi de justícia) quan existeixi un risc greu per a 
la integritat de tercers. El risc no és actual, però el dany sembla clar que es va produir.

Aclariments

A part de les persones presents el dia dels fets, algú més té coneixement? 
L’usuari posteriorment, comenta que li va dir a la seva mare, que formalment és la tutora legal, tot i que 
en els darrers temps la seva competència pot estar minvada per patologia cerebrovascular recent.

Es pot considerar versemblant aquest relat? Pot existir un component de fabulació en el relat? 
Tant la coordinadora del servei, com la professional en psicologia comenten que el pacient no és 
propens a dir mentides, tot i que ell en surti perdent dient la veritat.

Per què explicar aquests fets deu anys després? 
És possible que després de venir de permís de domicili, en que té accés a internet i és usuari de porno 
a través de internet, se li hagi despertat algun sentiment o record en el context de la seva milloria 
psicològica global.

L’usuari estava angoixat en explicar els fets? 
Si, per ell va ser com una alliberació el fet de explicar-li a algú. Després d’explicar-ho, no ha volgut tornar 
a parlar-ne.

Legalitat: 
La Direcció Mèdica de manera prèvia a la reunió, ha fet la consulta jurídica corresponent, i el nostre 
servei legal ens confirma que és un cas complicat, i que abans de res s’ha de concretar la situació i els 
fets.

Quines conseqüències legals podrien derivar-se per al pacient en cas d’informar les autoritats? 
Tot i que s’ha d’estudiar, amb les patologies actuals d’un usuari d’aquest perfil les repercussions podrien 
no ser greus. Delimitant les possibles responsabilitats, la que sembla més clara és la de no haver 
denunciat un delicte molt greu i, segons s’interpreti, la de ser considerat còmplice d’aquest delicte. A 
més s’ha de valorar que 10 anys enrere, la situació mental del pacient era molt inestable. De fet a 
les anotacions de la Història Clínica del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), ja indica 
que tenia contactes amb una banda de delinqüents juvenils, que el tenien com una mascota. Seria 
interessant, per a poder valorar millor la seva responsabilitat legal, poder contactar amb el CSMIJ i 
poder veure els informes de la situació cognitiva del pacient en aquell moment, abans de la millora en 
aquests últims anys.
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Recomanacions

Sí el relat es considera veraç es genera, per justícia retributiva, l’obligació (moral i legal) que aquests 
fets arribin a coneixement de les autoritats. No només el risc per tercers limita el dret de confidencialitat. 
La retribució d’un dany ja produït també pot arribar a constituir una excepció al deure de secret, 
especialment en el cas de delictes de sang no prescrits.

Un altre tema seria quin és el millor mètode per aconseguir aquest objectiu. Per preservar al màxim 
la confidencialitat i evitar maleficència al pacient, seria ideal comptar amb la seva col·laboració en la 
revelació dels fets, amb tot el suport i assessorament professional (clínic i jurídic) necessari. La nova 
entrevista permetria indagar una mica més sobre els fets concrets, havent recavat prèviament informació 
clínica sobre el seu estat psicològic i maduratiu en aquell moment. Es podria aprofitar l’“alliberament” 
que ha suposat pel pacient la confessió que ha fet a la seva terapeuta per culminar el procés informant 
les autoritats.

Se’ns informa que la seva psicòloga al llarg d’aquests anys aviat s’absentarà del lloc de treball durant un 
període perllongat. Potser seria bo, aprofitant la necessitat generada d’un canvi de terapeuta, intentar 
parlar amb ell dels fets una altra vegada.

De tota manera, recomanem especialment en aquest cas l’assessorament jurídic que ja s’ha posat en 
marxa.
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36. Enquestes escolars sobre 
estigma en Salut Mental 

Data:   28.04.2014
Procedència:  Unitat de Recerca. Salut Mental
Paraules clau:  Enquestes / Estigma / Confidencialitat / Consentiment Informat / 

Recerca
Principis en joc:  Autonomia / Confidencialitat / No Maleficència

Resum

La Unitat de Recerca té demandes dels col·legis per fer xerrades sobre Salut Mental (a càrrec de 
diferents professionals, a vegades acompanyats per pacients).

Els professionals tenen la idea d’aprofitar aquesta activitat el proper any per avaluar, mitjançant una 
enquesta anònima, la percepció d’estigma social dels adolescents en relació a la Salut Mental. Estan 
redactant el projecte per ser avaluat pel Comitè de Recerca. Els nois contestaran, tots a la vegada, un 
qüestionari on-line a la sala d’informàtica que, abans de començar inclou una explicació de l’estudi 
després de la qual han de manifestar la seva acceptació per participar i, en aquell cas, contestar les 
preguntes.

Els professionals es plantegen tres opcions d’entrada:
• Fer arribar una nota informativa als pares sobre aquestes dues activitats demanant que si no 

autoritzen la participació del seu fill en alguna d’elles ens ho facin saber.
• Demanar consentiment escrit als pares per a que els fills participin. En aquest cas, les escoles 

manifesten dificultats per dur a terme aquest procés de consentiment.
• Fer arribar el vincle electrònic de l’enquesta i que la contestin a casa, assegurant així que la 

participació sigui voluntària.
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Recomanacions

• L’enquesta proposada és una activitat estructurada amb la intenció d’obtenir un nou coneixement: 
la percepció dels adolescents sobre l’estigma en salut mental. Es tracta, doncs, d’un estudi 
d’investigació observacional en humans que necessita d’un procés de consentiment informat per 
part de una persona > 18 anys (segons la legislació vigent) a més de l’assentiment del menor 
(imprescindible). És a dir, si els pares volen i el noi no, no hi ha enquesta possible. Però si és el nen 
qui vol i els pares no, tampoc no seria correcte (ni legal) fer-la.

• La manera de garantir consentiment i assentiment sense convocar una sessió informativa a tots 
els pares (potser no hi assistirà gaire gent i pot generar una alarma injustificada), seria enviar per 
correu electrònic la informació sobre la sessió docent i sobre el projecte de recerca, adjuntant el 
formulari de consentiment informat pròpiament dit i oferint un telèfon dels investigadors accessible 
per formular consultes en cas necessari. Els nens portarien el consentiment signat pels pares el dia 
de la xerrada i podrien realitzar l’activitat docent independentment del fet de participar finalment 
en la enquesta o no. Abans d’iniciar l’enquesta, com ja proposen els investigadors, donarien el seu 
assentiment:
 - L’opció de enviar una nota informativa i assumir que si no hi ha comunicació expressa dels 

pares autoritzen l’enquesta sembla no garantir un procés correcte de consentiment informat.
 - L’opció de remetre el vincle de l’enquesta seria viable si els destinataris inicials són els pares 

però sempre garantint que no es podrà omplir la enquesta sense completar el procés de 
consentiment informat previ.

Resumint, encara que s’aprofiti una activitat docent, atès que hem conclòs que es tracta d’un 
projecte de recerca, se’ns generen diverses obligacions:
• Redacció d’un protocol d’investigació.
• Revisió per part de un Comitè Ètic d’Investigació.
• Consentiment informat dels tutors si són menors de 18 anys (en investigació els 16, tot i ser majoria 

d’edat “sanitària”, encara no es consideren suficients donar per consentiment informat).
• Assentiment dels menors.
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37. Restringir l’ús del mòbil per 
protegir la intimitat? 

Data:  26.05.2014
Procedència:   Salut Mental. Supervisió Infermeria Hospitalització Aguts
Paraules clau:   Intimitat / Noves Tecnologies / Enregistrament d’imatges i converses
Principis en joc:  Autonomia / Confidencialitat / Integritat / Vulnerabilitat

Resum

En els últims temps s’han rebut dues reclamacions en relació a la vulneració de la intimitat de pacients 
ingressats per l’ús indegut de dispositius mòbils amb càmera a la Unitat.

En la pràctica habitual, es retiren sempre els mòbils a l’ingrés dels pacients, però després, en funció de la 
seva situació clínica i de la seva capacitat per fer-se responsables dels seus actes, es permet l’ús durant 
un horari limitat, a prop del control d’Infermeria i amb la seva supervisió. Però els freqüents permisos 
i l’accés de visites dels pacients fa molt difícil controlar aquesta restricció amb el conseqüent risc per 
a la intimitat de la resta de pacients. Sí que s’avisa per escrit en cada ingrés de les responsabilitats 
derivades d’un mal ús de l’enregistrament de gravacions de persones.

L´equip es planteja els següents dubtes:
• És millor una prohibició total, com ja es fa en altres hospitals, per garantir millor la intimitat de 

pacients i/o treballadors de la Unitat?
• Podem seguir mantenint el seu ús en un horari limitat i sota supervisió?
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Aclariments

A la pràctica, como es procedeix en l’actualitat? 
En general, es retira el mòbil a tots els pacients en el moment de l’ingrés (signant ell o els seus 
representants un document de conformitat) i posteriorment, una vegada avaluats clínicament i en funció 
de la seva evolució, comencen a disposar d’ell en un horari concret i amb supervisió en un espai comú 
(generalment el control d’Infermeria, per facilitar aquesta supervisió).

Quina responsabilitat té la institució sobre la conducta dels pacients ingressats a la Unitat?
La institució té la “guarda de fet” d’aquests pacients. Tot i que la existència de limitacions de competència 
pot considerar-se en ocasions un atenuant de responsabilitat legal per certes conductes, la institució 
manté sempre una responsabilitat, especialment relacionada amb la protecció dels pacients.

S’apliquen criteris protocol·litzats per executar la restricció total del mòbil? 
No s’utilitza un criteri únic ni els procediments està protocol·litzat. És una decisió valorada de forma 
individualment, valorar pros i contres de la restricció en cada cas.

Recomanacions

La institució té el deure de protegir la intimitat dels usuaris, però això s’ha de fer restringint el mínim 
possible els drets individuals dels pacients i promocionant al màxim la seva autonomia. Fer conscients 
als pacients de la seva responsabilitat quan estan ja en condicions de comprendre-ho també és una 
forma de promocionar l’autonomia.

Més que una prohibició total, advoquem per una argumentació de les restriccions. El criteris per 
restringir l’ús d’un objecte personal haurien de constar per escrit després de la reflexió de l’equip i 
comandaments. Aquests criteris haurien d’estar basats en contraindicacions derivades de la patologia 
que presenti el pacient o bé en el risc de mal ús relacionat amb el seu estat de competència mental i la 
seva capacitat per responsabilitzar-se dels seus actes. Recomanem que la caracterització mèdic-legal 
de l’ingrés (voluntari-no voluntari) no sigui l’únic criteri a aplicar, tot i que entenem que segurament entre 
els pacients no voluntaris es trobaran més sovint criteris per restringir durant més temps l’ús del mòbil.

Des d’un punt de vista més operatiu, encara que entenem que això suposa reptes organitzatius, 
recomanem considerar la restricció d’espais més que de temps. Possiblement, si es pot coordinar bé 
la supervisió necessària, l’habitació del pacient podria considerar-se un espai de caràcter més privat 
que no els espais comuns, i això reduiria molt els riscos per la intimitat dels altres usuaris, respectant 
també en cert grau la intimitat en l’ús del dispositiu.

Seria perillós que la precaució d’esdeveniments possibles justifiqués restriccions absolutes sense 
ponderació de la maleficència derivada. Hem d’assumir que el mòbil intel·ligent forma cada vegada més 
part de la vida de les persones i que no és només un mitjà de comunicació sinó també d’entreteniment 
i, fins i tot, d’identitat personal (fotos personals o familiars, records, amistats, etc.). A més a més, la 
realitat quant a la relació de les persones i la tecnologia canvia ràpidament. Segurament les solucions 
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que articulem ara no seran perfectes ni tampoc no seran les més òptimes demà. Les haurem de revisar 
i millorar, però això no justifica la paràlisi.

Una bona iniciativa per garantir que les persones competents (visitants o no) siguin conscients de la 
seva responsabilitat respecte a les gravacions d’altres persones seria col·locar pòsters informatius ben 
visibles a les Unitats que facin referència a la normativa legal i les conseqüències del seu incompliment.
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Annexos
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ANNEX I:  
Reflexions entorn el rebuig al tractament

El rebuig del tractament del pacient competent, tant des del punt de vista ètic com legal, s’ha de respectar 
fins i tot en risc de mort. La premissa per justificar-ho és que no és correcte imposar tractaments en 
contra de la voluntat de les persones. El tracte a la persona que rebutja un tractament hauria de ser 
el mateix que s’ofereix a persones que no poden accedir al mateix per altres causes (intoleràncies, 
contraindicacions, limitacions tecnològiques, cartera de serveis, etc.).

És molt important destacar que la decisió de rebuig, per ser respectada, ha de ser competent i lliure. 
Per tant hem d’estar segurs que no existeix coacció de l’entorn on s’integra la persona. Si hi ha coacció 
no hi ha competència operativa, tot i que els límits entre la coacció i la vivència espiritual i/o comunitària 
d’una persona a vegades són difícils de definir. Abordarem el tema contestant tres preguntes:

Un pacient competent té dret a rebutjar un tractament eficaç? 

Sí. “No es pot actuar sobre una persona que no dóna el seu consentiment”. Aquesta norma, recollida en 
diferents textos legals vinculants o en vigor (Llei general de sanitat 1986, Conveni del Consell d’Europa 
(1997) ratificat a la Llei d´Autonomia del Pacient 21/2000 i a la Llei bàsica de Autonomia del Pacient 
41/2002) fonamenta legalment el dret dels pacients a rebutjar el tractament. En el mateix sentit es 
pronuncien:

Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació a la salut i l´atenció sanitària 2002. Generalitat de 
Catalunya. 2.2.Dret del malalt a escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a rebre 
tractaments mèdics o les actuacions sanitàries proposades

…El malalt té dret a escollir entre diferents opcions terapèutiques i/o a renunciar a rebre tractaments 
mèdics, fins i tot els que siguin vitals….En cap cas, no se li podran negar les cures, els tractaments i el 
suport que necessiti, i, quan convingui, se li han d’oferir tractaments alternatius, si n’hi haguessin en el 
centre, o bé es donarà l’orientació per trobar aquest recurs adequat, abans que es produeixi l’alta.

Codi Deontològic del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
• Art 10 El metge ha de respectar les conviccions religioses, ideològiques i culturals del pacient, i ha 

d’evitar que les seves pròpies condicionin la capacitat de decisió d’aquell.
• Art 14. El metge ha de respectar el dret del pacient a rebutjar de forma tota o parcial una prova 

diagnòstica o l’assistència mèdica, sempre que abans hagi estat informat de manera entenedora 
de les conseqüències previsibles de la seva negativa i ell es trobi en condicions de tenir-ne una 
comprensió lúcida, llevat que puguin derivar-se’n perills o danys per a un altre a causa del seu estat.

La llei demana que la negació al tractament de la pacient ha de constar per escrit, tot i que per això pot 
ser suficient amb els corresponents documents de consentiment informat. És a dir, seria suficient amb 
un ”sí“ en el consentiment de la cirurgia i un “no” signat en el consentiment de la transfusió.
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És correcte imposar la transfusió al pacient o realitzar-la per sobre de la seva voluntat?

Mai, en el cas que tinguem constància del rebuig del pacient en situació de competència.

Els facultatius poden negar-se a practicar una intervenció si el pacient posa límits a tractament 
complementaris a la mateixa, p.e., transfusions sanguínies?

Només en determinades situacions. Per exemple, el rebuig del pacient a una transfusió durant la cirurgia 
s’ha de respectar, llevat d’aquells casos, no molt freqüents, en que l’índex de transfusió durant la cirurgia 
és tan alt que la pròpia solució quirúrgica perd la seva eficàcia sense la transfusió.

Existeix un document específic del Comitè de Bioètica de Catalunya (2010) sobre el tema. Una Instrucció 
recent del CatSalut (05/2012) està dedicada al respecte a la negativa dels pacients al tractament, 
demanant a centres i professionals implementar el contingut de l’esmentat document. En la seva pàgina 
11 apartat c) consten clarament les diferents actituds correctes segons l’escenari que plantegi la limitació 
que posa el pacient a utilitzar transfusions en un procediment:

1. L’actuació esdevé inútil o contraproduent en aquelles condicions: La negativa de los professionals 
a practicar-la és un criteri de bona praxi i de responsabilitat (una actuació clarament contraindicada 
no ajudaria al malalt, ans al contrari).

2. L’actuació continua sent útil però amb un risc important i suplementari degut a les limitacions que 
posa el malalt. Pot ser respectable:
 - Considerar excessiu el risc de trobar-se en una situació dramàtica, després d’una avaluació 

risc-benefici honesta. L’escrúpol és comprensible tot i que no sigui pròpiament una objecció 
de consciència.

 - Assumir el risc, opció també legítima i més compromesa, provant d’actuar i ajudar el malalt, 
malgrat les limitacions que posa per fer-ho i els perills que aquestes comporten.

3. L’actuació continua sent clarament útil, fins i tot en aquelles condicions, i el risc que es produeixi 
una situació incontrolable és massa remot o menys important que l’abstenció:
 - La negativa del professional a fer-la, a pesar de la inseguretat i/o incomoditat que sempre pot 

suposar, no és tan raonable si vol ajudar el malalt. Pot amagar una dificultat per respectar 
l’autonomia personal, una incomoditat de veure’s immers en un problema nou i, a vegades, 
un desconeixement de la responsabilitat professional actual.

És recomanable treballar en equip l’avaluació benefici-risc del procediment quan es planteja un rebuig 
total o parcial d’una proposta diagnòstica o terapèutica, oferint una opinió única i integrada al pacient. 
Des dels diferents serveis, i amb el suport de les institucions sanitàries, s’hauria de fer una previsió de 
diferents situacions que es poden presentar derivades de les limitacions legítimes que poden posar els 
malalts, definint aquelles no assumibles, aquelles que en principi sempre s’haurien d’acceptar i aquelles 
en les que l’acceptació dependria d’una avaluació individualitzada i col·legiada. Hem de ser conscients 
també de les conseqüències pràctiques de la nostra decisió. Quan cap equip professional acceptar 
actuar amb limitacions al centre que atén al pacient, resulta molt complicat, a través del sistema públic, 
accedir a centres especialitzats i preparats amb tecnologia alternativa disposats a assumir el cas evitant 
la transfusió. Aquesta accessibilitat molt limitada ens genera, des del punt de vista ètic, conflictes de 
justícia distributiva.
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No s’hauria de considerar igualment prudència i “apriorisme”, és a dir:
• Professionals, que a priori, ja no volen intervenir (prejudici).
• Professionals, que, en aquestes condicions concretes, no creuen indicat intervenir (decisió clínica 

individualitzada).

La normativa insta a que quedi constància de la negativa a la Històrica Clínica, especialment quan les 
demandes dels pacients entrin en conflicte amb les indicacions (fonamentades des del punt de vista 
tècnic) dels professionals implicats.

Encara que la competència de la persona en situació d’urgència pot estar minvada per múltiples factors 
que hi coincideixen, si coneixem la voluntat competent del pacient sobre el tema amb anterioritat, el 
fet que es deteriori la seva situació clínica no ens permet actuar contra la seva voluntat ja coneguda i/o 
expressada.

En aquestes situacions, es planteja el conflicte autonomia de la persona-pacient versus autonomia de 
la persona-professional. Els professionals poden invocar una objecció davant el rebuig del pacient, 
però només podran dur-la a terme si es garanteix:
• No imposar tractaments no desitjats.
• Atendre correctament el pacient respectant el seu rebuig i garantint la continuïtat assistencial sense 

discriminacions per aquesta raó.

Es important no utilitzar com a criteri, per respectar o no el rebuig, l’opinió que personalment ens mereixin 
les motivacions de fons de les decisions del pacient. La Constitució garanteix la llibertat ideològica i 
de culte dels ciutadans. Si el pacient està competent, l’única alternativa ètica i legal és respectar el seu 
rebuig i garantir la continuïtat assistencial.

Des de la perspectiva de la persona atesa, no parlaríem de rebuig d’un tractament (aquesta és la 
perspectiva del professional); parlem d’imposició d’un tractament (perspectiva del pacient quan 
s’arriba a una situació de conflicte). La pregunta ètica seria: És correcte imposar tractaments? Imposar 
tractaments pot ésser viscut per les persones com una forma de violència.

Resumint els punts clau per abordar les qüestions ètiques suscitades per una situació de rebuig al 
tractament, és recomanable:
• Assegurar-se que la decisió de rebuig és competent, personal, lliure i informada.
• En especial, el professional és responsable que la decisió sigui informada, sense caure en la coacció. 

Però l’acceptació passiva i indolent d’un rebuig inicial no és bona praxi.
• Si tot això es confirma, l’única opció és el respecte al rebuig del pacient.
• Aquest rebuig hauria de quedar reflectit per escrit a la història clínica, preferentment en els documents 

de consentiment informat.
• Treballar en equip l’avaluació risc/benefici dels procediments quan els pacients posen límits a 

mesures o tractaments complementaris, oferint una única opinió d’equip, coordinada i integrada, 
que eviti inseguretat i desconfiança als pacients.

• Anticipar les diferents situacions de possible rebuig definint els procediments que s’acceptaran 
sempre amb limitacions, els que no s’acceptaran mai, i aquells que precisaran una avaluació 
individualitzada.

• Recomanem evitar negatives col·lectives, per raons d’escrúpol o consciència, a realitzar procediments 
amb limitacions legítimes demanades pels pacients, sempre que els esmentats procediments 
conservin la seva efectivitat clínica, malgrat aquestes limitacions.

• Recomanem interpretar el principi de beneficència, en cada pacient, sota el tamís dels seus valors 
individuals prioritzant sempre aquests sobre els dels professionals que li procurin els serveis sanitaris.
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• Si finalment la decisió consensuada i honesta dels professionals implicats fos no dur a terme la 
intervenció amb les limitacions que posa el pacient, s’ha de garantir la continuïtat assistencial 
explorant i articulant les alternatives terapèutiques disponibles (dins o fora del centre).
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ANNEX II:  
Reflexions ètiques sobre imatge clínica

Existeix consens ètic, polític i social (expressat ja, per exemple, en la Constitució Espanyola de 1978) 
en que la pròpia imatge forma part de la intimitat de les persones sigui quina sigui la part del cos que 
aparegui i fins i tot quan no sigui possible identificar la persona. Per tant, el titular de les dades d’imatge 
és sempre el propi pacient, independentment de la tecnologia d’obtenció –fotografia, vídeo, radiologia, 
endoscòpia, microscòpia, etc.). Per tant en tot cas és ell qui ha d’autoritzar l’ús que se’n faci. En cap 
moment les imatges personals passen a ser propietat dels professionals i/o de les institucions. A més 
a més, les imatges personals són dades de caràcter personal “sensibles”, és a dir, són motiu d’especial 
protecció per la normativa legal corresponent (Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal).

Hom podria pensar que el fet que la identificació de la persona sigui més difícil en el cas de les proves 
radiològiques reduiria els riscos per a la intimitat i la privacitat. El mateix es podria pensar també 
dels resultats de l’anàlisi de mostres biològiques o els resultats d’anatomia patològica. Tanmateix, en 
recerca es demana un consentiment escrit específic quan un projecte de recerca inclou l’extracció 
i/o emmagatzemament de mostres biològiques i/o anàlisis genètiques (Llei d’Investigació Biomèdica 
14/2007) pels riscos inherents: discriminació, violació de la intimitat i la privacitat, etc. Podríem dir que 
són representacions de les imatges de persones encara més processades que les radiològiques.

Quan filmem o traiem una fotografia a un pacient implícitament estem fent moltes més coses a la 
vegada:
1. Fem una exploració clínica i/o complementària.
2. Tenim potser intenció de guardar les imatges? (on? qui podrà accedir? estaran segures?)
3. Tenim potser intenció de divulgar aquestes imatges?
4. Tenim potser una idea de recerca en la que poden ser útils?
5. És possible que ens veiem en la necessitat de remetre-les a professionals i/o centres externs amb 

qualsevol de les finalitats exposades.

Repassem seguint aquest guió les possibles situacions que trobem, avançant en progressius graus 
de complexitat i responsabilitat:

1. Ús d’imatges assistencial sense emmagatzemament. 

És la situació més simple. És el cas d’algunes filmacions amb finalitat purament assistencial i sense 
emmagatzematge perllongat. En aquests casos no es planteja el problema de custòdia de dades 
personals i, per tant, el risc per la intimitat es redueix sensiblement. Com a exemples:
• vídeo-filmacions en unitats psiquiàtriques per motius de seguretat del pacient que es destrueixen 

quan finalitza l’ingrés (encara que aquestes filmacions tenen regulació específica en la Llei 15/1999 
abans citada).

• valorar una filmació feta per la família en un mòbil de probables crisis comicials o d’altres fenòmens 
paroxístics que presenti el pacient per a ajudar al diagnòstic clínic, sense emmagatzemar les imatges 
a la HC, és a dir, tornant-les a la família.
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2. Obtenció, ús assistencial, emmagatzematge- custòdia

És la situació més habitual: endoscòpia, diagnòstic per imatge en general, vídeo- electroencefalograma, 
filmacions psicoterapèutiques, etc. La finalitat pot ser purament assistencial però hi ha emmagatzematge. 
Això implica responsabilitat sobre enregistrament, emmagatzemament 15/1999. Per tant, considerem 
que és imperatiu el permís per obtenir les imatges. Volem destacar que en aquell moment, el de 
l’enregistrament, resulta evident que les dades identificadores encara no han estat dissociades. Ho 
estaran a posteriori en funció de l’ús que en farem. Demanarem doncs permís per: enregistrar, guardar 
i custodiar.

3. Obtenció, ús assistencial, emmagatzematge, custòdia i divulgació

No és infreqüent que després vulguem ensenyar les imatges a d’altres persones, a vegades moltes (curs, 
congrés, internet,...) amb finalitats com la docència o la recerca que permeten l’aprenentatge i la millora 
dels professionals. Això no treu, però, que hagi de ser amb permís explícit del titular d’aquestes dades, 
donat que terceres persones, evidentment no implicades en l’assistència directa del pacient, tindran 
accés a les seves dades d’imatge. Seria el cas de les vídeo-filmacions d’intervencions quirúrgiques, 
per exemple. La divulgació posa molt en risc la intimitat al multiplicar els observadors. Seguint el fil, en 
aquest cas, demanem permís doncs per: enregistrar / emmagatzemar / custodiar / divulgar.

4. Obtenció, ús assistencial, emmagatzematge, custòdia, divulgació i cessió a tercers

És la situació més complexa. Si volem cedir les dades a tercers (convenis educatius, projectes de 
recerca estatals o internacionals, ....) hauríem de demanar un altre permís específic, i ja sumaríem: 
Enregistrar / Emmagatzemar / Custodiar / Divulgar / Cedir a tercers.

En relació a l’obligatorietat o no d’obtenir consentiment per escrit, des de la perspectiva ètica és molt més 
rellevant el procés comunicatiu que implica el consentiment informat que la mera proliferació de papers 
signats. Així doncs, els processos de consentiment i informació han d’estar integrats continuadament 
en la relació amb el pacient. Sovint la obligació de signatura és una trava més que una ajuda per 
el desenvolupament d’un procés de comunicació òptim, i aquest procés comunicatiu és el veritable 
objectiu de la doctrina del consentiment informat, no la signatura. Aquesta última, desgraciadament, ha 
esdevingut la garantia pública del procés. Per tant, la resposta a si aquest consentiment ha de constar 
o no per escrit no la marca l’Ètica sinó la Llei . Revisem la normativa que afecta a aquestes qüestions:

Llei 44 /200 3 d’ordenació de les professions sanitàries

Reconeix com activitats bàsiques les docents i de recerca, ambdues dirigides a millorar la salut de les 
persones i la competència dels professionals, sense perjudici del respecte a la intimitat de les persones 
i a la participació de les mateixes en les decisions que les afectin.

Llei Orgànica 15/99 de protecció dades caràcter personal

Art. 4.1. Les dades de caràcter personal només es podran recollir i tractar quan siguin adequades, 
pertinents i no excessives en relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per 
les que es van obtindre. Art. 4.4. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan ja no siguin 
necessàries o pertinents per la finalitat amb la que van ser recollides o registrades.
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Art. 5. El tractament de les dades de caràcter personal exigeix consentiment exprés, precís i inequívoc 
de l’afectat.

Art. 8. Les institucions i els centres sanitaris públics i privats i els professionals corresponents podran 
procedir al tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de les persones que a ells 
acudeixin o hagin de ser tractats pels mateixos, tot respectant la legislació estatal i/o autonòmica sobre 
Sanitat (en aquest cas Llei Autonomia Pacient estatal 2002 i catalana 2000).

Art. 9. Les obligacions de custòdia i confidencialitat obliguen a qualsevol persona que participi en el 
tractament .

Llei 4 1/200 2 bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica.

Art. 8 Consentiment informat: Tota actuació en l’àmbit de la salut d’un pacient necessita el seu 
consentiment lliure, informat i voluntari. El consentiment serà verbal per regla general, llevat de:
• intervenció quirúrgica,
• diagnòstics i terapèutics invasius i,
• en general, procediments que suposin riscos i inconvenients de notòria i previsible repercussió 

negativa sobre la salut del pacient.

Tot pacient té dret a ser advertit sobre la possibilitat d’utilitzar els procediments aplicats en un projecte 
docent o de recerca, el qual en cap cas podrà suposar un risc addicional per a la seva salut. El pacient 
pot revocar lliurement per escrit el seu consentiment en qualsevol moment. El metge responsable haurà 
de ponderar en cada cas que quan més dubtós sigui el resultat d’una intervenció, més necessari resulta 
el previ consentiment per escrit.

Llei 14/2007 d’Investigació Biomèdica

Demana consentiment escrit per qualsevol projecte de recerca amb humans i regula l’ús de tests 
genètics tant en l’àmbit assistencial com de recerca, demanant un consentiment específic per la pràctica 
d’aquestes tècniques.

Resumint les normatives, sembla doncs que estem obligats a tenir consentiment per escrit, en les 
següents activitats assistencials:
• procediments quirúrgics, invasius o de risc
•  extracció i/o conservació mostres biològiques i/o test genètics qualsevol procediment amb riscos/

inconvenients notoris.

Però les paraules ”invasius”, “de risc” o “notoris” admeten interpretacions (el “risc” o la “invasió” no 
tenen perquè ser únicament físics).

Recordem també que, si sortim de l’espai purament assistencial, sempre que pugui haver-hi un ús 
docent o de recerca haurem de demanar consentiment per escrit específic. I aquesta possibilitat es 
dona en bona part dels enregistraments realitzats per professionals sanitaris. Haurem de demanar 
permís per:
• Registrar en foto o vídeo parts de la persona, com per qualsevol procediment assistencial.
• Emmagatzemar i custodiar les imatges.
• Fer difusió a persones no implicades en el procés assistencial (docència, sessions, congressos, 

publicacions, escoles de pacients, xerrades divulgatives, etc.)
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• Utilitzar les dades en recerca (i, almenys aquest últim, haurà de ser específic).
La dissociació entre imatges i dades identificadores és recomanable sempre que sigui possible i prudent, 
com una garantia per preservar al màxim intimitat i confidencialitat, però no evita haver de demanar 
primer el permís per a l’obtenció d’imatges, incloent informació concreta sobre els usos previstos (ex. 
“utilitzarem las seves imatges en el projecte docent “X” havent eliminat prèviament qualsevol possibilitat 
d’associar les imatges amb la seva persona”).

Recomanaríem incloure a la informació: 
• Finalitat/s.
• Dades que es registraran, amb especial atenció a intimitat i privacitat.
• Qui podrà veure les imatges o accedir als arxius.
• Temps de conservació / Responsable de conservació / Regulació d’accés.
• Possibilitat de revocació dels registres i/o la custòdia, sense que això afecti a l’assistència i a la 

relació metge – pacient.
• Informar de qualsevol canvi en els plans d’utilització i/o cessió a tercers serà informat per obtenir un 

nou consentiment informat explícit, precís i inequívoc.

S’ha de tenir en compte l’evolució tant ràpida que està fent la imatge i, en general, les noves tecnologies 
en Medicina. Hauríem d’estar preparats perquè fotos, vídeos, enregistraments de veu, etc. s’incorporin 
a la nostra pràctica amb les mateixes garanties de privacitat que la resta de dades de salut. Aquest 
procés ja s’ha endegat amb les imatges radiològiques.

Concloent, probablement només seria necessari un consentiment signat si hi haurà ús fora del àmbit 
assistencial, tenint en compte els riscos que la divulgació d’imatges suposa per la intimitat de les 
persones. Si asseguréssim l’emmagatzematge amb el mateix nivell de garantia que la resta de dades 
de salut (entre elles les radiografies), podríem entendre que la fotografia clínica amb intenció purament 
assistencial entraria dins la informació que lliurem a qualsevol pacient, on garantim que tractarem 
les seves dades personals de salut respectant en tot moment la Llei 15/1999 de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal. Es tractaria doncs, que qualsevol imatge clínica tingués la mateixa protecció i 
“status” documental que la resta de dades de salut. Però repetim que resulta difícil delimitar, sobretot en 
el moment de l’obtenció, un ús únicament assistencial en un hospital de caràcter docent i investigador 
com el nostre.

Ha de quedar molt clar que les imatges no son propietat del professional i que tant les dades escrites 
com les imatges, sempre han de ser utilitzades dintre del Centre, informant sempre al pacient abans de 
cedir aquestes dades a tercers per demanar el seu permís específic.

La Institució, i cadascun dels professionals, tenen l’obligació de la protecció de les dades de salut dels 
pacients atesos. Hi ha una responsabilitat institucional del Centre i una responsabilitat individual de 
cada professional. Però en un context d’equips assistencials difícils d’acotar en cada cas concret, la 
regulació dels accessos pot portat a abusos indiscriminats d’una banda, o a restriccions absurdes i 
perilloses en l’altre extrem.

Anant més enllà, el que potser sí qüestionaria l’Ètica és l’emmagatzemament “privat” o “no garantit” 
d’imatges de pacients en col·leccions particulars que no estiguin regulades i protegides com la resta 
de dades de salut de les persones i que s’interpretin i s’utilitzin “de facto” com si fossin propietat 
del facultatiu que les obté. Els professionals sanitaris implicats en l’assistència d’un pacient poden 
tractar les seves dades personals de salut sense demanar un permís específic, però sempre en el 
marc de protecció de la història clínica del pacient i/o assegurant garanties de protecció equiparables. 
L’autorització pel tractament d’unes dades no suposa la titularitat d’aquestes dades. Queda clar doncs 
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que les “col·leccions privades” no regulades amb els mateixos requisits que, per exemple, els biobancs 
acreditats, queden fora de qualsevol normativa al respecte i de qualsevol recomanació ètica.

Dos cursos d’acció gairebé idèntics poden tenir diferent consideració ètica en funció del camí de 
reflexió que hem seguit en cada cas. És a dir, la fonamentació de les decisions resulta clau en Bioètica. 
En una societat amb pretensions de justícia, la marginalitat social, per si mateixa, és un criteri per la 
discriminació positiva més que per la negativa. El respecte i la protecció a la vulnerabilitat és un criteri 
ètic gairebé universal que pot fer sintonitzar morals plurals fonamentant així un genuí principi de justícia.

D’una altra banda, i des d’una concepció responsable de l’autonomia en un context de sanitat universal 
com el nostre, l’incompliment de les recomanacions podria arribar a ser un criteri en el disseny del pla 
terapèutic, per assegurar-nos prèviament que respectem els principis de justícia i de vulnerabilitat. 
És a dir, només després d’estar segurs que una conducta incomplidora voluntària, informada i no 
condicionada podrem utilitzar-la com a un criteri més (mai com el criteri) en l’assignació de recursos, 
emparats llavors en el respecte a la pròpia autonomia.
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ANNEX III:  
Reflexions sobre el consentiment informat

Reiteradament hem recomanat des d’aquest CEA evitar la proliferació innecessària de documents de 
consentiment informat que no siguin estrictament necessaris. El consentiment informat és, o hauria 
de ser, un procés comunicatiu lliure i reflexiu que culminaria, en el cas que la llei ho marqui, amb 
una signatura. La signatura no és el consentiment. Només serveix per deixar (teòricament) constància 
d’aquest procés comunicatiu.

S’ha de garantir que les persones que accepten un procediment invasiu o de risc tenen informació 
suficient i comprensible, competència adient per aquesta decisió i, molt important, temps per reflexionar 
la seva decisió amb l’oportunitat de resoldre els dubtes que li sorgeixin en aquest procés.

Però existeix un altre requisit ètic fonamental perquè aquest procés sigui acceptable: L’absència de 
coacció. Si, amb l’objectiu de simplificar l’accés a una informació comprensible a la persona, el mateix 
document inclou informació, per exemple, sobre una intervenció, sobre la filmació que es realitzarà de 
la mateixa i sobre l’elevada possibilitat de rebre una transfusió sanguínia durant el procediment, aquest 
document no hauria de culminar amb un únic Sí o NO. Això suposaria l’acceptació del paquet complet 
de propostes, sense poder diferenciar entre cadascuna d’elles. Dit d’una altra manera, amb aquest 
format el pacient podria arribar a pensar que si no permet la filmació no s’operarà.

L’especificitat del consentiment per cadascun dels processos de risc, invasius o docents sí que ve 
marcada per llei. Per tant, aquest és un mínim que no podem obviar tant des del punt de vista ètic 
com legal. Entenem que integrar la informació dels diferents aspectes en un únic document pot ser 
respectuós de cara a la persona i també facilita la comprensió integral del procediment. Però el permís 
que ens dóna (o no) ha de ser específic para cada component “sensible” del procediment.

Sobre el format del document i sobre la separació o no de full informatiu i full de signatures no hem 
trobat cap disposició legal específica. Tenim present que els objectius ètics i els mínims legals s’han de 
fer compatibles amb la realitat de la pràctica clínica habitual, però també a l’inrevés.

Fent via en aquest sentit, voldríem aprofitar per afegir algunes recomanacions ètiques per els 
documents de consentiment informat:
• Evitar termes tècnics i/o científics de difícil comprensió sense formació prèvia.
• Recomanaríem que el formulari de revocació s’incorporés al mateix document de consentiment, 

facilitant així aquesta decisió a la persona afectada si s’escau.
• Evitar descriure les finalitats de forma massa genèrica. Per exemple, el terme “científic” pot referir-

se a activitats ben diverses: recerca, docents, divulgatives, etc.
• Cada aspecte “sensible” del procediment a practicar ha d’estar representat en el full informatiu amb 

dades suficients per a que el pacient decideixi amb coneixement de causa. Un dels riscos d’integrar 
diversos procediments “sensibles” en un sol full informatiu és acabar simplificant massa informació 
rellevant d’algun d’ells.

• Independentment de que el full d’informació sigui únic o integrat, el full de signatura ha d’incloure 
permisos diferenciats per a cada procediment “sensible”, per exemple, intervenció, transfusió 
sanguínia i filmació docent. Cadascun d’aquests ha de tenir el sí/no corresponent.
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ANNEX IV:  
Reflexions sobre criteris socio-demogràfics 
de limitació terapèutica

Podríem definir “adequació de mesures” com la correcta proporcionalitat entre els procediments 
diagnòstics i/o terapèutics aplicats i els objectius assistencials definits per la bona praxi en el marc dels 
valors i el projecte vital del pacient, des d’una visió integral de la persones i dels fins de la Medicina. 
S’utilitza molt més en aquest sentit el terme “limitació terapèutica” que podríem considerar gairebé 
com a sinònim de l’anterior, tot i que podria resultar confús i insuficient. “Limitació” pot suggerir una 
connotació negativa mentre que “adequació” expressa millor que, quan està ben indicada, es tracta 
de bona praxi. Preferim també “mesures” perquè no només poden limitar-se a teràpies, sinó també 
mesures diagnòstiques, sempre que no siguin proporcionades als objectius. Quan es prenen decisions 
d’adequació terapèutica i/o diagnòstica poden sorgir tensions entre diferents principis ètics, bàsicament 
entre el de beneficència i els de no maleficència i justícia.

Els criteris que fonamentin una limitació de mesures diagnòstiques i/o terapèutiques han de basar-se 
en la rendibilitat i el risc de les mateixes, sempre en el marc de la trajectòria vital i els objectius de les 
persones. Sempre hem de descartar que la causa d’aquesta baixa rendibilitat o alt risc no deriva d’un 
estat de vulnerabilitat reversible. S’ha de fugir d’apriorismes absoluts en funció d’edat, grau d’inserció 
social, hàbits o, fins i tot, del grau de compliment de recomanacions.

El principi de vulnerabilitat reconeix que les persones tenim necessitats i podem sofrir danys. Tots som 
vulnerables, i aquesta vulnerabilitat s’exagera amb la malaltia. Més enllà de la malaltia, la font de la 
vulnerabilitat pot ser diversa: desinformació, edat (adolescents, infància, vellesa); estat mental; entorn 
(presó, centre d’acollida de refugiats, estranger,...) o situació social relativa (marginalitat social, minories, 
sol·licitants d’asil, etc.). Una persona en una situació vulnerable podria ser menys capaç de reclamar o 
defensar els seus drets, i, d’una altra banda, podria ser menys escoltada o potser menys entesa (des 
d’un paternalisme teòricament “ben intencionat”). El respecte a la vulnerabilitat deriva en valors com 
“tenir cura”, l’empatia o la responsabilitat. La idea de protecció de la vulnerabilitat és vital en el disseny 
de polítiques de benestar en una societat justa.

Independentment dels seus factors de vulnerabilitat, s’ha de garantir la participació del pacient 
competent (o dels seus representants si aquest no és el cas) en les decisions clíniques i la planificació 
assistencial. Les decisions d’adequació de mesures s’han de basar en una doble visió integrada:
• Aproximació tècnico-científica (els fets: “el que és”): aportada, en principi, pels professionals.
• Aproximació valorativa (els valors: “el que importa”): amb protagonisme cabdal del pacient.

És important que tots els criteris siguin ponderats conjuntament, fugint de les decisions apriorístiques 
generades per un sol criteri (edat, “utilitat social”, distòcia social, hàbits tòxics, seguiment de 
recomanacions, etc.) Tots aquests són criteris rellevants a considerar, però cap d’ells ha de ser “el 
criteri” únic que fonamenti una restricció de mesures.

També és necessari considerar, més enllà de la justícia i l’autonomia, els riscos de les mesures que 
proposem. Considerant el principi de no maleficència, aquesta pot ser la raó d’una “no indicació” de 
mesures, més que d’una restricció de les mateixes. Sense unes condicions mínimes de seguretat, 
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proves i tractaments perden la seva eficàcia i esdevenen un risc probable més que un benefici possible 
deixant, per tant, d’estar indicades. Des d’aquest punt de vista la ponderació del principi de justícia ja 
no seria necessària, donat que no indicaríem aquests procediments per evitar un mal al pacient (no 
maleficència). Segurament la valoració ètica d’una decisió no recau només en l’acció final proposada.
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Annex V:  
Reflexions sobre l’atenció a la cronicitat

*Reflexions sobre el document “Programa d’atenció a les persones amb malalties i condicions cròniques 
en situació de complexitat clínica i malaltia avançada: reptes i recomanacions ètiques en la identificació, 
registre i millora de l’atenció”

El Programa d’Atenció a la Cronicitat del Departament de Salut té com objectius la millora de la 
qualitat de vida de les persones adaptant el sistema a les seves necessitats i incorporant-les a la 
planificació de les seves cures. Es tractaria de coordinar les intervencions assistencials posant en 
el centre a la persona i evitant al màxim aquelles que no aportin valor. Els principals aspectes que 
susciten possible discussió ètica tenen relació amb:
• La identificació precoç d’aquests perfils de pacients.
• La incorporació d’aquesta informació als registres compartits d’informació social i sanitària. La seva 

inclusió en un programa d’atenció específic.
• Els possibles riscos: estigmatització i confusió d’un abordatge amb perspectiva pal·liativa amb el 

nihilisme terapèutic.

La discriminació positiva, sempre que estigui ben ponderada i no sigui instrumentalitzada, és una 
eina indispensable per desenvolupar la justícia en un món plural i ple d’asimetries. Les situacions de 
vulnerabilitat haurien de generar automàticament un deure de responsabilitat en el grup social. A més 
a més, si els col·lectius vulnerables ja han patit danys, per ser justos amb ells no basta simplement 
amb no discriminar-los. S’ha de tendir llavors a reparar el dany per situar-los en una situació menys 
asimètrica amb la resta. Hauria de quedar clar, en la fonamentació ètica del projecte, que es tracta 
d’una iniciativa de discriminació positiva, mai negativa, i que es fonamenta en mantenir la dignitat i la 
integritat de les persones, no únicament en l’estalvi de recursos.

Les persones que pateixen malalties cròniques progressives no tenen segurament, amb el model 
assistencial actual (“curatiu, agut, hospitalari, centrat en activitat”), una assistència ni humanitzada, ni 
eficient ni segura. Són vulnerables i vulnerats per les seves patologies però també pel sistema sanitari 
(polifarmàcia, síndromes lligades a l’ingrés i l’allitament, infecció hospitalària, iatrogènia, etc.) Aquesta 
és una realitat que ha de canviar sí o sí tenint en compte les dades epidemiològiques que mostren un 
augment progressiu del nombre d’“anys viscuts amb cronicitat” i/o d’“anys viscuts amb discapacitat”. 
Cada vegada més, una gran part dels pacients que atengui qualsevol professional, independentment 
de la seva especialitat, seran crònics.

En aquest context, el Pla d’Atenció Integral a la Cronicitat vol ser un altre element necessari de 
discriminació positiva. De fet, si el pla tingués èxit i es desenvolupés segons les seves intencions: 
la persona NECPAL + (que ja té prou amb les seves malalties i els seus símptomes i limitacions 
permanents o progressius), tindria avantatges “reparadores” d’aquesta asimetria de partida:
• atenció personalitzada i propera al seu domicili i a la seva família, integració de les intervencions 

evitant la disgregació de les decisions; donar menys tombs al voltant del sistema sanitari;
• sensibilitat per reduir el dolor i les limitacions,
• menys interlocutors sanitaris... i de confiança,
• evitació (que no restricció) d’ingressos hospitalaris,
• possibilitat de consultar dubtes i d’obtenir suport emocional i/o espiritual.
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Potser seria l’atenció desitjada també per persones NECPAL negatiu. Potser hem de repensar tot el 
model d’atenció.

Els focus d’atenció principals del document de reflexió ètica que se’ns són: 
S’ha de treballar molt en un document sobre ètica la suspicàcia que pot crear la paraula “marca” o 
“etiqueta” en atenció a la Salut (estigma, discriminació, despersonalització, etc.)

També són rellevants els temes de confidencialitat en la gestió de dades personals, donat que es 
fa imprescindible un flux continu d’informació “sensible” entre diferents professionals i diferents 
organitzacions per poder oferir una assistència integrada a prop del malalt).

La inclusió en un nou programa d’atenció específic fa necessari considerar el principi d’autonomia i la 
doctrina del consentiment informat, especialment tenint en compte que un del objectius principals és 
incorporar a la persona a les decisions sanitàries i vitals gradualment des de la identificació.

Valorant el mateix programa d’atenció, considerar els possibles riscos d’una hipotètica aplicació 
esbiaixada o incorrecta que confongui perspectiva pal·liativa i nihilisme (no maleficència).

Fent una taula DAFO del projecte, des d’una perspectiva ètica:

Fortaleses Oportunitats Debilitats Amenaces

• Centrat en la persona

• Transdisciplinar

• Transinstitucional

• Reflexiu. Canvi 
“cultural”

• La persona participa en 
les decisions

• Anticipar les crisi i els 
esdeveniments

• Eficiència*

• Medicina proactiva no 
“reactiva”

• Planificació anticipada 
de decisions

• Respecte la 
vulnerabilitat

• Repensar model 
assistencial (agut i 
hospitalocèntric)

• Conjugar humanització 
i eficiència

• Reduir la iatrogènia

• Absència de debat 
social obert previ

• Dèficits de informació a 
la població

• Dèficits de formació i 
conscienciació en el 
professionals

• Riscos per la 
confidencialitat 
(estigma?)*

• Discriminació?*

• Escàs protagonisme 
dels aspectes socials,

• Nihilisme terapèutic*

• Confusió amb eina de 
gestió de llits*

• Dificultat per establir 
objectius comuns 
centrat en la persona 
amb proveïdors 
heterogenis

• No hauria de limitar la 
recerca “curativa”

* Tots aquests arguments poden considerar-se “de sospita”,  tant positiva com negativa. Els arguments “de sospita” no s’han 

d’oblidar, per pura responsabilitat, però haurien de pesar menys en la ponderació llevat que la sospita esdevingui gairebé certesa.
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Anàlisi Bioètica

1. Fonamentació ètica

Potser trobem a faltar en el document una fonamentació ètica inicial més profunda, que vagi més enllà 
de l’exposició somera de principis clàssics. Començar les reflexions morals amb “beneficis i riscos” 
(abordatge utilitarista) pot generar suspicàcies.

En la nostra opinió, l’eix de la fonamentació ha de ser l’atenció centrada en la persona. Potser, volent 
remarcar aquest punt clau, seria útil introduir en la reflexió bioètica sobre la cronicitat els principis 
“europeus” de la bioètica, de caire més personalista: vulnerabilitat, integritat o dignitat. Aquests principis 
s’adapten molt més a les situacions d’envelliment, pluripatologia, dependència, etc que els clàssics 
principis de Beauchamp & Childress.

Quan parlem d’una situació de cronicitat avançada hauríem de parlar més de “vivències” que de 
“supervivència”. I “vivència” vol dir adaptar l’assistència sanitària a la trajectòria vital de les persones, 
evitant també que la pròpia assistència sigui un factor de desconfort, risc o deshumanització. No 
hauríem de medicalitzar, i molt menys, hospitalitzar l ‘ existència.

1.1. Principi de vulnerabilitat

Seria molt clarificadora en aquestes qüestions una reflexió sobre el principi de vulnerabilitat. De fet, la 
susceptibilitat al dany augmentada és una de les característiques clau de les persones amb malaltia 
crònica avançada, impulsant la proposta de canvi del model assistencial. Com dèiem abans, l’eina 
NECPAL identifica persones especialment fràgils, tant des del punt de vista biològic com emocional 
o espiritual. Però també són persones més susceptibles a la iatrogènia del propi sistema sanitari. I no 
parlem només de polifarmàcia, infecció hospitalària o complicacions quirúrgiques i/o anestèsiques. 
Parlem d’aïllament, d’esperes per activitats que no aporten valor, de rutines de seguiment irreflexives, 
d’analítiques descoordinades, d’exploracions d’imatge reiterades de manera acrítica, etc.

Des de la perspectiva de la justícia, la vulnerabilitat implica un tracte “especial” que redueixi les asimetries 
de partida entre els ciutadans. Precisament una de les virtuts del programa és que vol donar resposta 
a aquesta responsabilitat social amb la vulnerabilitat. La fonamentació del programa s’hauria de fer des 
de la premissa que la situació assistencial actual de les persones que pateixen cronicitat avançada és 
manifestament millorable (ineficient, despersonalitzada, injusta) i, per tant, ha de canviar.

1.2. Principi d’integritat

Abordatge integral?

Voldríem recordar que les persones no són únicament un conjunt de funcions fisiològiques. El que s’ha 
de fer amb una persona amb cronicitat no coincideix amb la suma del que es faria amb les diverses 
patologies que pateix, i això és el que, malauradament, el model actual afavoreix. La fragmentació 
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evident de l’assistència i l’especialització de coneixements i habilitats ha aportat millores inqüestionables 
(sobretot per patologies agudes i reversibles), però no s’adapta bé a la realitat d’un pacient complex en 
el que coincideixen diversos problemes de salut. Això pot deshumanitzar l’atenció i fer-nos oblidar el 
component funcional, emocional i espiritual que conformen, conjuntament amb el biològic, una persona. 
En un projecte centrat en la persona és fonamental que es moguin els coneixements i les habilitats al 
voltant de les persones, més que les persones al voltant del sistema sanitari.

Aquesta seria una segona virtut del programa. No es pot negar que té un objectiu assistencial “centrat 
en la persona” i que això és un avenç notable respecte dels programes “centrats en patologia”, molt més 
habituals fins l’actualitat. Considerem que aquest és un requisit que s’hauria de demanar a qualsevol 
nou programa assistencial que es vulgui implantar. Una imatge gràfica pot ser reparar en què voldríem 
els professionals, en aquestes situacions, pels nostres familiars i/o persones properes. Segurament 
això sintonitzaria perfectament amb una atenció integral i coordinada, poc invasiva, personalitzada, i 
amb una molt assenyada adequació de mesures, fugint d’aquells procediments que no aportin valor a 
la persona.

I el component social?

Però no s’haurien de deixar de banda en el desenvolupament del programa els factors socials, molt 
més importants del que sembla en l’evolució dels pacients crònics. Si volem tenir a les persones en el 
seu entorn (és on voldríem estar la immensa majoria) el suport social formal i informal és clau per evitar 
situacions d’abandonament i/o maltractament. En alguns casos els hospitals han esdevingut la trista 
“llar” dels malalts crònics amb elevat percentatge de readmissions lligades a l’absència de possibilitats 
de controls, cures i atenció per manca de recolzament socio-familiar. El programa ha de ser clarament 
socio-sanitari.

1.3. Principi d´autonomia. Consentiment informat

Totes les decisions de limitació per futilitat han de contemplar una doble perspectiva: la tecnocientífica, 
d’una banda, i la dels valors i preferències del pacient d’una altra. En un escenari (el més recomanable 
sempre) de presa compartida de decisions, si s’ha deliberat i consensuat amb el pacient una limitació 
terapèutica concreta, aquesta hauria de constar explícitament en la planificació anticipada de cures. 
Si aquest no és el cas, la redacció sí que podria ser més genèrica o orientativa, però mai evasiva. La 
planificació anticipada de decisions ha de ser el fruit d’un procés de comunicació continu i respectuós 
amb el pacient, tenint sempre en compte la seva autonomia. Això implica necessàriament informar 
del procés. La identificació mijançant l’eina NECPAL no s’allunya del que representa qualsevol altra 
eina diagnòstica (p.e. el neuròlegs expliquem el que farem als pacients quan hem de practicar un test 
neuropsicològic de cribrat, i no tenim perquè usar l’expressió “minimental test”). I el “pla individualitzat 
d’intervenció” ha de ser assimilat, des del punt de vista ètic, a qualsevol altre pla terapèutic “convencional”. 
La qüestió no és si hem d’informar al detall de sigles o termes tècnics. El que és ineludible és que la 
persona hagi entès el que estem fent, el seu significat, els objectius i les nostres propostes.

Diagnòstics,“etiquetes” i registre han de tenir un sentit i un objectiu clar, comptant sempre amb el 
respecte a l’autonomia del pacient. És a dir, s’ha d’informar el pacient de tot això amb claredat, però de 
manera comprensible i humana. S’han de valorar sempre les conseqüències de rebre informació, però 
sense que això s’utilitzi d’excusa per exercir el paternalisme. La qüestió no es informar o no informar 
(s’ha d’informar si el pacient ho vol), sinó el “com” fer arribar la informació adequada a les necessitats 
de cada persona. De fet, si un del objectius principals del programa és incorporar la persona a la 
planificació anticipada de decisions, és obvi que el pacient ha de ser coneixedor de la seva situació. 
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Ara bé, que una persona conegui la seva condició de cronicitat avançada no es soluciona comunicant 
simplement unes sigles. Els acrònims PCC i MACA només haurien de tenir importància des del punt de 
vista tècnic, i a efectes de la gestió clínica i la planificació. El pacient ha de conèixer aquesta etiqueta, 
però el procés de comunicació amb ell no s’ha de centrar en “el nom”, sinó en la seva situació física, 
psicològica, espiritual i social, i en les seves necessitats”. 

Per tant, no trobem cap argument perquè el programa escapi a la perspectiva del consentiment informat, 
donat que la identificació porta teòricament associat un maneig compartit de dades personals entre 
institucions i, el que és més rellevant encara, la incorporació a un nou programa assistencial ha de ser 
acceptada pel pacient, com qualsevol altre procediment de tractament o cura.

Està en perill la confidencialitat?

El registre de dades personals en el sistema català d’informació sanitària i social compartida obliga, des 
del principi d’autonomia i des del dret a la intimitat, a fer conèixer a les persones que la seva informació 
serà compartida amb d’altres professionals i d’altres organitzacions. El 99% contestarà: “Perfecte ”, 
però si els respectem estem obligats a demanar permís.

És una situació que ja es dona en l’assistència quotidiana des de l’incorporació de la Historia Clínica 
Compartida (HCC) de Catalunya. El programa que avaluem no augmenta per si mateix els riscos per a la 
confidencialitat, però ens obliga a actuar amb les mateixes cauteles que en la resta d’activitats clíniques 
en el marc d’una HCC. Aquest sistema d’informació compartida ha suposat un avanç importantíssim 
en seguretat dels pacients i fins i tot en confidencialitat (si s’utilitza correctament), però hem de tenir 
present que no entra dintre de les expectatives del cercle de confidencialitat que imagina un pacient 
quan consulta amb un professional. Li hem d’explicar qui, com i perquè tindrà accés a les seves dades 
personals.

També, en algun punt del document, sembla insinuar-se que hi haurà dos registres clínics. Recomanem 
vivament que només existeixi una història per cada persona i, si és necessari, deixar constància en el 
domicili de plans terapèutics o de cures, i que aquests siguin extractes d’aquesta història única. No 
seria recomanable instituir una història clínica “convencional” i una “història NECPAL”.

En els processos d’identificació, “marca” i registre és vital la confidencialitat. Els riscos són importants 
sobretot si asseguradores, institucions de prestació social, bancs, etc. poden accedir a llistats o bases 
de dades de pacients que, com sabem, freqüenten més, consumeixen més recursos, i probablement 
tenen una expectativa de vida curta.

1.4. Principi de no maleficència.

Hi ha riscos de males interpretacions de la perspectiva pal·liativa? Pot portar al nihilisme per confusió, 
p.e., entre MACA i situacions terminals “clàssiques”?

La perspectiva pal·liativa no significa que tot abordatge del pacient sigui exclusivament pal·liatiu. Tot 
depèn del problema i del context. En el malalt crònic hauríem de fugir de dicotomies rígides. Les 
principals reserves ètiques podrien venir del risc d’interpretació d’aquesta etiqueta en un sentit massa 
nihilista i abstencionista, quan l’objectiu teòric és tot el contrari: oferir un pla d’intervenció individualitzat 
i adequat a les necessitats integrals de la persona.
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S’ha d’evitar la concepció “tot o res” totalment dicotòmica entre curació i pal·liació, que només té sentit en 
escenaris de final de vida (el paradigma pal·liatiu seria la situació d’agonia). També ens genera inquietud 
la utilització d’aquesta escala en situacions canviants i disruptives com, p.e., un ingrés hospitalari en 
aguts (la percepció pronòstica dels professionals es modifica molt a la baixa, sobretot per la “pregunta 
sorpresa”). Podria generar “falsos positius” amb conseqüències indesitjables.

És de vital importància la existència de procediments establerts i, sobretot, la formació dels professionals 
en relació als objectius del programa, les eines a utilitzar i el seu significat.

També és molt important dissenyar plans d’intervenció individualitzats, que s’han de caracteritzar per la 
seva capacitat d’adaptar-se a una realitat canviant i per la seva flexibilitat. Si s’aconsegueix un lideratge 
clínic del projecte, seran els mateixos professionals els que difondran els conceptes als companys i a la 
població en general. Parlem d’un veritable canvi cultural que implica sensibilitat i actituds, sobretot, per 
també aptituds. Les decisions en aquest context sovint no són protocol·litzables. Es tracta de decisions 
difícils on juguen molt l’habilitat clínica d’una banda, i la condició humana de l’altra.

També és vital la motivació dels equips, que han d’entendre que l’objectiu final val la pena. Si no és així, 
ens podem trobar amb interpretacions nihilistes i/o administratives del que significa ser NECPAL

S’hauria de pensar primer en la clínica i després en la gestió, ja que amb equips assistencials gens 
motivats o que no hagin entès bé la fonamentació d’aquesta iniciativa pot enfonsar-se tota la bona 
intenció del programa.

Hem de ser conscients que, si apliquem les eines del programa i identifiquem necessitats especials” 
en moltes persones més de les finalitats ara identificades (segons els estudis ara només detectem el 
16%) ens farà coneixedors de moltes més carències en seguiment, suport, planificació, etc. de les que 
reconeixem en aquest moment. Potser el desconeixement no és una excusa en aquests problemes, 
però un cop identifiquem i registrem la majoria d’aquestes persones, ni això podrem al·legar com a 
excusa en el cas que el sistema sanitari no articuli una resposta eficaç, eficient i humana a aquestes 
necessitats que, a més a més, haurem de provar de satisfer a prop dels domicilis dels pacients, i 
provant d’anticipar-nos als esdeveniments, complicacions i dilemes.

De tota manera tot i que adduíssim l’argument de sospita de que no podrem generar tota la beneficència 
que voldríem als pacients identificats per la rigidesa del sistema sanitari, hem de pensar que reconèixer 
la fragilitat i canviar “sensibilitats” i “actituds”, d’entrada, ja suposaria una reducció que la iatrogènia 
derivada de les pròpies activitats assistencials tal i com estan ara concebudes i organitzades 
(polifarmàcia, efectes adversos, estades hospitalàries evitables, infeccions hospitalàries, síndromes de 
davallada funcional, etc.).

El veritable objectiu ha de ser el pla individualitzat d’intervenció (“programa d’atenció específic”). S’han 
de clarificar els conceptes “específic” i “individualitzat” en el marc d’un pla d’actuació centrat en la 
persona. És a dir, no es tracta d’identificar moltes persones per aplicar un programa únic, sinó identificar-
les per aplicar una metodologia de planificació que generarà una atenció personalitzada. Idealment 
cada persona hauria de tenir el seu pla d’intervenció però, encara més, aquelles més vulnerables. 
Recomanem remarcar aquest concepte.

Quant a com registrar les decisions d’adequació terapèutica en la història clínica insistim en que aquelles 
mesures que hagin estat clarament deliberades i consensuades entre l’equip i pacient/representant han 
d’estar explicitades de forma clara. Només quan no hàgim pres encara una decisió compartida seria 
bona praxi fer orientacions genèriques al curs clínic. De tota manera, recomanem fugir dels termes o 
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conceptes evasius. Ha de quedar clar en els plans terapèutics que retirar o no iniciar mesures, p.e., 
curatives d’alguna complicació, no suposen en cap cas un abandonament del pacient. Recomanem 
revisar la redacció d’aquest temes en el document. L’esperit del que es diu és correcte però potser 
s’entreveu certa actitud defensiva quan, consensos ètics i lleis a la mà, l’adequació terapèutica (encara 
que l’adequat sigui la limitació), sempre que siguin el fruit del consens de l’equip assistencial i de la 
presa compartida de decisions amb el pacient, o el seu representant si s’escau, és bona praxi i, en cap 
cas, incorrecta o delictiva. La situació seria diferent si s’adopten decisions similars sense haver comptat 
amb l’opinió informada del pacient o del seu representant.

1.5. Ètica de la responsabilitat

Es pot garantir la resposta assistencial del sistema davant la detecció de necessitats?

Potser el problema ètic no és l’etiqueta sinó que darrera aquesta identificació hi hagi de veritat un 
programa de resposta a les necessitats reals de les persones. El programa hauria de contemplar 
l’oferta assistencial posterior a la identificació com a pacient amb malaltia crònica avançada. Si nos 
fos així, la identificació d’aquests pacients no quedaria èticament justificada i sí que podria caure en 
clar risc d’estigma. La pregunta seria: Què hem de fer després d’identificar necessitats pal·liatives en la 
cronicitat? El programa no pot quedar reduït a una mera codificació. Els territoris que han posat ja en 
marxa el programa s’han posat a reorganitzar la seva gestió assistencial per donar resposta als nous 
reptes que generen les necessitats detectades en aquestes persones. És molt rellevant reflexionar 
sobre si tot el sistema sanitari està preparat per aquest canvi cultural i organitzatiu.

Economicisme?

En la mateixa línia, i independentment de la necessitat ètica de reorientar la visió i el tractament de les 
persones amb malalties cròniques, el moment econòmic en que sorgeix aquest projecte pot generar 
reticències (tant entre professionals com en l’opinió pública) sobre els veritables motius que el promouen. 
Poden aparèixer sospites d’intenció economicista sobre qualsevol nou programa de salut.

Molts programes d’atenció a la complexitat tenen entre el seus objectius reduir ingressos, estades 
a urgències, consum de fàrmacs i costos de l’atenció. Però tots aquests haurien de ser objectius 
secundaris derivats del fonamental: una millora en la qualitat de l’assistència i dels resultats en salut. 
És clau fer pedagogia en aquest sentit perquè la percepció de població i professionals pot ser la de 
mesures de pur estalvi. Plantejar programes exclusivament basats en la reducció d’hospitalitzacions i 
de despeses representa una estratègia desaconsellable perquè neix d’una visió parcel·lar i incompleta 
del problema. S’ha de defensar la diferència entre eficiència (ètica) i economicisme (aritmètica). És 
clau que els professionals i les institucions entenguin aquest punt. Si no és així trontolla qualsevol 
aproximació ètica al problema.

Oportunitat de coordinació

Però no s’ha de perdre de vista l’oportunitat que suposa per començar a treballar de manera 
transinstitucional, posant com a centre la persona independentment del proveïdor de serveis sanitaris 
o socials. Podria servir de model per abordar una vegada més l’etern problema de la coordinació entre 
atenció primària i especialitzada.

Humanitzar l’atenció i millorar l’eficiència no tenen perquè ser camins divergents. Les dificultats 
organitzatives que de ben segur sorgiran vindran de la dificultat de coordinar els interessos dels 
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diferents actors que han de donar servei a una única persona. Aquest és el repte. Ens preocupa que, 
tenint en compte la fragmentació dels proveïdors dels diferents serveis que precisa una atenció integral 
a la persona, es pot donar el cas que els processos de facturació d’activitat de cada organització 
condicionin d’alguna manera l’enfocament terapèutic i, per tant, els resultats finals.

Però, com dèiem, potser això és un problema global de concepció de la xarxa social i sanitària, que 
va més enllà de la dimensió d’aquest document. Considerem clau la definició dels fluxos d’informació 
entre els diferents equips assistencials implicats i la definició d’objectius transinstitucionals. Tenim la 
impressió que donar resposta al que demana teòricament el Pla d’Atenció a la Cronicitat obliga a 
repensar tot el model assistencial actual, “massa hospitalocèntric” com per donar resposta humanitzada 
a les veritables necessitats dels pacients vulnerables.

1.6. Principi de Justícia

Discriminació per edat?

El CEA troba a faltar els pacients pediàtrics en el pla. No es fa cap menció al pacient crònic infantil o 
adolescent. Des del principi de justícia es podria considerar discriminació deixar de banda col·lectius 
fràgils i que probablement necessitaran plans individualitzats de cures durant molt més temps que les 
persones d’edat avançada.

L’instrument. L’escala discrimina?

Discriminar té dues accepcions. Una general i molt positiva: “percebre diferències i particularitats en un 
conjunt aparentment homogeni”... i una de caràcter moral amb connotacions negatives: “tracte desigual 
no justificat”. D’entrada una escala clínica com la NECPAL no hauria de tenir diferent consideració ètica 
de qualsevol altra que s’utilitzi en la pràctica clínica quotidiana. Un pacient ingressat amb un ictus 
agut pot ser “sotmès” a 7-8 escales diferents de forma repetida durant la seva estada sense que això 
generi dubtes ètics al professionals sobre estar induint discriminació. De fet les escales contribueixen 
a saber què tenen en comú diverses persones malaltes, però també fan que cada malalt sigui únic. 
Serveixen doncs també per “discriminar” en el sentit positiu de la paraula, és a dir, permeten un tracte 
més personalitzat.

Creiem que no s’hauria de confondre l’instrument amb el programa i, sobretot, amb els seus objectius 
(“no matem el missatger”).

Estigma?

Repetim que si no es poden desenvolupar els plans d’intervenció individualitzats per les persones 
identificades com MACA l’etiqueta NECPAL + només seran uns “acrònims” buits. Si identifiquem 
situacions en què les necessitats augmenten o canvien, hauríem d’estar preparats per donar resposta 
humana a aquestes necessitats. Si etiquetem només per etiquetar o només per qüestions de gestió 
sanitària, es quan l’etiqueta esdevé únicament un estigma.

De fet els diagnòstics clínics de cronicitat han existit sempre. Per exemple, fa 50 anys una resposta 
a la cronicitat eren el sanatoris anti-tuberculosos, i ara, afortunadament, ja no existeixen, perquè la 
realitat clínica, social i assistencial ha canviat. Les fonts de cronicitat en aquest moment són altres, i 
el que es considera un estigma evoluciona també amb les circumstàncies i la cultura. En conclusió, 
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l’etiqueta “NECPAL +” no és més “perillosa” o beneficiosa que qualsevol diagnòstic clínic. De fet, és 
pràctica habitual en clínica matisar els diagnòstics clàssics amb consideracions evolutives, funcionals 
i/o pronòstiques.

I la prevenció? S’ha de tenir un pla per evitar que fràgils passin a crònics o perquè ho facin més 
tard?

Recomanaríem enllaçar el programa de cronicitat complexa amb la fase prèvia definint com objectiu 
assistencial evitar la progressió a estadis més avançats i complexes. És a dir, trobem a faltar la vessant 
de prevenció en les situacions de fragilitat. Aquest concepte ja es treballa des de la perspectiva de la 
Geriatria des de fa molt temps i es fa molt necessari desenvolupar-lo i integrar-lo en les polítiques de 
salut.

Justícia distributiva

Està clar que “estalviar recursos” genera prejudicis negatius però,des d’una perspectiva ètica, potser 
se’n fa un gra massa. Fer una bona gestió de recursos, que sempre són limitats i actualment,a més, molt 
escassos, és també una responsabilitat dels governants i dels professionals. Una correcta redistribució 
de recursos i una utilització eficient dels mateixos (fer-ho igual de bé amb menys) representen deures 
ètics des del principi de justícia. Des d’una perspectiva ètica, l’únic objectiu hauria de ser una atenció 
més humana, respectuosa i justa de les necessitats de les persones, sense oblidar en cap moment 
una utilització responsable i distribució justa dels recursos disponibles. L’eficiència és un pilar de la 
justícia. En un escenari futur ideal, és ben possible que si iniciatives com aquesta tenen èxit, arribéssim 
finalment a una convergència d’interessos humans i econòmics. La humanització pot ser eficient, però 
ho haurem de demostrar.

En una valoració superficial, també podrien tenir mala premsa, d’entrada, els “garbellats” poblacionals. 
Però si ja des d’un primer moment serveixen per evitar maleficència i futilitat en l’atenció ja ens estan 
aportant un valor d’eficiència i, el que és més important, d’humanitat. No sembla que l’atenció actual a 
aquestes persones sigui òptima ni molt menys. Per tant, la seva identificació es justificaria per provar 
de millorar la seva situació i la seva qualitat de vida.

2. Formació / Comunicació

El programa hauria de fonamentar-se, entre d’altres coses, en un debat social previ. Seria molt important 
que l’opinió pública s’identifiqués amb la veritable motivació d’aquesta iniciativa per aconseguir una 
correcta i eficaç implantació, augmentant la confiança dels actors i reduint així els possibles riscos. 
Considerem que en aquest punt les autoritats tenen un paper cabdal.

Un punt igual d’important o més, és la formació/informació als pacients i les seves famílies. Com hem 
dit abans el model més adequat seria el de la presa compartida de decisions de forma continuada i 
gradual en funció de cada context i cada persona.

La majoria dels riscos exposats estan basat en arguments “de sospita” que pivoten al voltant de possibles 
males interpretacions del significat de l’etiqueta “NECPAL +”, del que vol dir una “perspectiva pal·liativa 
o una “planificació anticipada de decisions”. També s’hauria de treballar la percepció que l’atenció 
pal·liativa té per professionals que no la tenien assumida com a seva, i que ara queden sorpresos per la 
prevalença de pacients amb malaltia crònica avançada en les seves unitats quan s´aplica l´eina NECPAL. 
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Considerem per tant vital la informació i formació dels professionals per entendre la veritable dimensió i 
significat d’aquestes “etiquetes”, evitant rigideses i despersonalitzacions. El pla d’atenció a la cronicitat 
és una excel·lent iniciativa però que, mal entesa i mal utilitzada, pot generar situacions degradants.

3. Conclusions

El CEA PSSJD reconeix que existeixen carències evidents en l’atenció actual a la cronicitat que es 
beneficiarien de projectes d’atenció integral “centrats en la persona” com aquest. Per tant, valora 
positivament la iniciativa i espera contribuir a millorar-la amb les seves aportacions.

Recomanen fonamentar èticament el projecte des dels principis de vulnerabilitat, integritat i justícia i 
des del valor de la responsabilitat. No obstant, manifestem la nostra preocupació per:
• La responsabilitat assistencial i social que genera la identificació com a “NecPal+”. La identificació 

ha de venir immediatament acompanyada d’una oferta de serveis adaptada a les necessitats 
identificades perquè esdevingui un avantatge més que una “marca”.

• El risc d’interpretacions dicotòmiques de les etiquetes PCC o MACA i de confusió amb terminalitat 
i nihilisme terapèutic. És vital en aquest sentit la informació a la població i la formació / motivació 
dels professionals.

• L’aplicabilitat pràctica del programa, donat que la identificació de necessitats genera la responsabilitat 
d’articular respostes socials humanitzades i reals que molt probablement obligarien a repensar 
bona part del model assistencial.

Volem també posar de manifest que en el programa queden en principi exclosos col·lectius amb 
necessitats similars a les descrites i sovint de més llarga duració (especialment els nens amb 
malalties cròniques complexes).

Destaquem la necessitat de respectar l’autonomia de les persones abans d’incorporar-se a un programa 
assistencial. De fet, si un dels objectius principals és incorporar la persona malalta a la planificació 
anticipada de decisions sobre la seva salut, no se’ns acut com es pot portar a terme això sense un 
procés de consentiment informat exquisit previ que ha d’afectar tant al procés d’identificació, com a la 
gestió de dades personals en sistemes integrats d’informació, com, finalment, a la decisió d’incorporació 
a una nova estratègia coordinada de cures i tractaments.

Apuntem també la necessitat d’implementar la prevenció de la cronicitat complexa. A nivell europeu 
les idees i la recerca van ja en aquest camí, parlant ja de conceptes com “fragilitat”, “prevenció de la 
cronicitat” i, fins i tot, “envelliment saludable”. La cronicitat és un repte sanitari i, sobretot, social (humà). 
Seria ideal que el programa, que comença com un “canvi de sensibilitat” (identificació), esdevingui 
finalment un “canvi d’actitud” de professionals i organitzacions (programes individualitzats d’atenció). 
Eficiència i humanització no tenen perquè seguir camins divergents. És vital per això crear i mantenir 
climes de confiança entre els promotors de plans (gestors, líders clínics) i els professionals.
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ANNEX VI 
Reflexions en relació a la donació de 
gàmetes

El desenvolupament de les tècniques de reproducció assistida ha posat sobre la taula preocupacions 
pel risc de transmissió de malalties infeccioses o hereditàries de les donants cap a la descendència.

Marc legal

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida:
• “Art.5.Los donantes deberá tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena capacidad 

de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio 
de los donantes que incluirá características fenotípicas y psicológicas, condiciones clínicas y 
determinacions analíticas necesarias para demostrar que los donantes no padecen enfermedades 
genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia”.

• “Art 7. El número máximo autorizado de hijos nacidos en España que hubieran sido generados 
con gametos de un mismo donante no deberá ser superior a seis. A los efectos del mantenimiento 
efectivo de este límite, los donantes deberán declarar en cada donación si han realizado otras 
previas, así como las condiciones de éstas, e indicar el momento y el centro en el que se hubie ran 
realizado dichas donaciones. Será responsabilidad de cada centro o servicio que utilice gametos de 
donantes comprobar de manera fehaciente la identidad de los donantes, así como, en su caso, las 
consecuencias de las donaciones anteriores realizadas en cuanto a la generación de hijos nacidos 
previamente. Si se acreditase que el número de éstos superaba el límite establecido, se procederá a 
la destrucción de las muestras procedentes de ese donante. A partir de la entrada en funcionamiento 
del Registro Nac ional de Donantes a que se refiere el artículo 21, la comprobación de dichos datos 
podrá hacerse mediante consulta al registro correspondiente”.

• “Art 21. Registro nacional de donantes:
 - El Registro nacional de donantes, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, es aquel 

registro administrativo en el que se inscribirán los donantes de gametos y preembriones con 
fines de reproducción humana, con las garantías precisas de confidencialidad de los datos 
de aquéllos.

 - Este registro, cuyos datos se basarán en los que sean proporcionados por las comunidades 
autónomas en lo que se refiere a su ámbito territorial correspondiente, consignará también los 
hijos nacidos de cada uno de los donantes, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y 
la localización original de unos y otros en el momento de la donación y de su utilización.

 - El Gobierno, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y 
mediante real decreto, regulará la organización y funcionamiento del registro nacional.”

El Real Decreto del 1 de marzo 1996, núm. 412/1996, recull el protocol obligatori previ a la donació. 
Segons el mateix, no podran ser donants de gàmetes i pre-embrions:
• dones de <18 anys o >35 anys
• aquelles que pateixin (elles o els seus familiars directes) trastorns genètics coneguts.
• Descriu també els estudis mínims obligatoris: grup ABO, RH, Serologia sífilis, hepatitis i VIH, estudi 

clínic per descartar fases infectives de toxoplasma, rubeola, herpes, citomegalovirus, gonorrea o 
Clamidia.
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Veiem doncs que la normativa no exigeix específicament la realització de tests genètics entre els 
mínims quan es seleccionen els/les donants o les gàmetes. La responsabilitat d’acceptar la donació 
i utilitzar les gàmetes és, segons la llei, de les pròpies clíniques especialitzades en donació de 
gàmetes, que s’han d’assegurar que:
• No es superen els límits establerts en quant a nascuts vius d’una sola persona donant. El “registre 

nacional” que encara no s’ha desenvolupat era un mecanisme de seguretat, però la seva inexistència 
no hauria de diluir la responsabilitat.

• S’han fet les avaluacions adients per excloure la possibilitat d’una malaltia hereditària en la donant. 
El RD412/1996 parla d’assegurar-se que ni les donants ni els seus familiars directes pateixen 
malalties genètiques. Per aquesta raó en les seves web molts centres exclouen a les pacients 
adoptades. Considerem que el fet de no conèixer el pare biològic, seguint el mateix raonament, 
potser ja s’hauria de considerar un criteri d’exclusió.

Resulta evident que un tema tan sensible precisa mecanismes de seguretat rigorosos.

No hem trobat casos ètics similars al que exposem (risc de transmissió de malalties hereditàries en 
tècniques de reproducció assistida), ni jurisprudència al respecte. No ens ha d’estranyar donat que 
les tècniques de reproducció assistida són relativament recents mentre que la malaltia de Huntington 
debuta clínicament uns 40 anys després del naixement. Podríem estendre la cerca a d’altres malalties 
amb problemes similars, és a dir, de mal pronòstic, incurables amb test genètics diagnòstics amb 
penetrància molt elevada i amb possible debut més enllà de l’inici del període reproductiu. Podrien 
presentar-se situacions similars amb les formes d’Alzheimer de debut precoç genèticament determinades 
(p.e. pre-senilines), o amb el carcinoma de mama i les mutacions del gen BRACA, etc.

Des de la reflexió ètica les recomanacions serien:
• Impulsar el desenvolupament encara pendent de registres centralitzats (siguin autonòmics, estatals 

i/o europeus) de donacions de gàmetes i dels fills nascuts gràcies a les mateixes amb totes les 
precaucions sobre confidencialitat però amb mecanismes àgils de control i seguiment per evitar 
que es superin el límits legals en quant a número de fills nascuts d’una mateixa donant.

• Incorporar explícitament com criteri d’exclusió de la donació de gàmetes la impossibilitat de fer 
una anamnesi completa de l’arbre genealògic (persones adoptades o que no coneixen a algun dels 
progenitors). Tot i fent-ho, les falses paternitats han existit sempre i no reduiríem el risc a zero. Però 
sembla clar que el fet de ser adoptat o bé no conèixer un dels progenitors com en el nostre cas, 
hauria de ser un criteri d’exclusió donat que no permet fer un cribrat clínic mínim. Amb el mateix 
argument moltes clíniques exclouen donants adoptats.

• Revisar les condicions de les donacions de gàmetes de manera que les compensacions i el número 
de donacions permès no puguin suposar un incentiu econòmic que faci dubtar de la validesa del 
consentiment informat de les donants.

• Recollir en les històries clíniques els antecedents referents a tècniques de reproducció assistida i/o 
donació de gàmetes quan s’aborda la sospita de malalties genèticament determinades.
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Membres del CEA i Comissions d´Ètica del 
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