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� Pacient de 40 anys. 

� Diagnòstic: gangrena a extremitat 
inferior dreta

� Cal amputar l’extremitat

� Es troba en brot psicòtic agut



NORMATIVA
� Llei General de Sanitat 14/1986 de 25 

d’abril
� Llei 42/2002 de 14 de novembre, bàsica 

reguladora de l’autonomia del pacient i 
de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica

� Catalunya: Llei 21/2000 de 14 de 
novembre i Llei 16/2010 de 3 de juny



ASPECTES BIOÈTICS

� LLIBERTAT

� DRET A L’AUTODETERMINACIÓ

PRINCIPI D’AUTONOMIA



ASPECTES NORMATIUS GENERALS

� La informació és un dret del pacient

� Ha de ser verbal, deixant constància a la 
història clínica

� Verdadera, comprensible i adequada

� Respecte a la NO informació



� El titular és el pacient: de forma explícita 
o tàcita permetrà la intervenció de 
d’altres

� “Estat de necessitat terapèutica” : 
�És una decisió mèdica
�Actuació sense informació al pacient per 

risc de perjudici
�Raonament a la història clínica / intervenció

de la família



CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS

� SEMPRE
� HABITUALMENT VERBAL
� ESCRIT: intervencions quirúrgiques, 

procediments diagnòstics invasius, 
procediments amb repercusions 
negatives previsibles

� SUFICIENT
� LLIURE REVOCACIÓ



REQUISITS PER PODER 
CONSENTIR

� Intel·ligència

� Voluntat

DRET A L’AUTODETERMINACIÓ
LLIBERTAT DE DECISIÓ



LÍMITS

� Pacient que no vol ser informat: CAL
obtenir el seu consentiment

� Actuació SENSE consentiment:
�Risc per a la salut pública: comunicat 

judicial

�Risc greu per a la salut física o psíquica i 
no hi ha familiars o persones vinculades a 
ell



CONSENTIMENT PER REPRESENTACIÓ

� Greu afectació física o psíquica 
� Persona legalment incapacitada
� MENOR D’EDAT

�12 anys: representant legal, escoltant al 
menor

�Emancipats o 16 anys complerts: consenteix 
el menor

En situació de greu risc, segons criteri 
facultatiu , els pares seran informats i la seva 
opinió tinguda en compte per a la presa de 
decisions



EXCEPCIONS

� ASSAJOS CLÍNICS

� TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ
ASSISTIDA

� DONANT VIU D’ÒRGANS

� Avortament



SITUACIONS CONFLICTIVES

� Pacients que desconeixen el diagnòstic 
a petició de la família i demanen 
informació sobre el seu estat de salut

� Famílies que demanen informació en 
contra/sense el consentiment del 
pacient

� Menor d’edat



SECRET PROFESSIONAL
I CONFIDENCIALITAT

DEMANDA 
INFORMACIÓ

CONSENTIMENT

MENOR D’EDAT



SENTÈNCIA TSJ DE CATALUNYA 
SALA CA SECCIÓ 5ena, 7 abril 2010

� Revocació article 33 del Codi 
deontològic: 

“el metge en cas de tractar a un pacient 
menor d’edat i quan el consideri amb les 
suficients condicions de maduresa, 
haurà de respectar la confidencialitat 
respecte als pares o tutors i fer prevaler 
la voluntat del menor”



SEGONS EL TSJ...
� Contravenció llei 41/02:
“los padres deberán ser informados en todo 

caso, cuando se trate de una actuación de 
grave riesgo, y su opinión será tenida en 
cuenta para la toma de la decisión 
correspondiente”

Llei 41/02
“...en caso de actuación de grave riesgo, según 

el criterio del facultativo, los padres serán 
informados...”





� NORMATIVES CONTRADICTÒRIES en l’accés 
a la informació del menor

� CONFRONTACIÓ DRETS FONAMENTALS : 
secret professional / accés a la 
informació

� BUIT LEGAL: CAL una normativa pròpia 
del menor

RECAU SOBRE EL PROFESSIONAL LA DECISIÓ
DEL CONFLICTE



� Informant/parlant amb el menor

� Valorar cada cas en concret

� Vulneració del dret a la intimitat

� CONSTÀNCIA A LA HISTÒRIA CLÍNICA

Com ho podem resoldre?



CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS

� MALTRACTAMENTS EN EL MENOR
� ABUSOS SEXUALS

PROTOCOL MARC D’ACTUACIONS EN 
ELS MENORS, Generalitat de 

Catalunya-Síndic de Greuges de 
Catalunya

Barcelona, 13 setembre 2006



� SOSPITA MALTRACTAMENT: 
comunicació a DGAIA I Fiscalia de 
menors

� CERTESA ABÚS I MALTRACTAMENT: 
Jutjat de guàrdia + DGAIA + Fiscalia

MENOR DE 18 ANYS



DEMANDA FAMILIAR D’INFORMACIÓ

NEGATIVA DEL MENOR A QUE ELS PARES 
SIGUIN INFORMATS



ASPECTES BIOÈTICS

CAPACITAT DE DECISIÓ DEL MENOR



SITUACIONS CONFLICTIVES MÉS 
FREQÜENTS EN EL MENOR

� Sexualitat i menor d’edat
� Menor d’edat i avortament
� Consum de drogues en el menor d’edat
� Menor d’edat i assajos clínics
� Menor d’edat i donació d’òrgans:

� En el cadàver
� En el subjecte viu


