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Aquest és un dels quatre principis que impulsà amb major vehemència l’aparició de la bioètica a la
dècada dels anys 70, i consisteix principalment en el respecte a les decisions preses pel pacient envers
tot allò que faci referència a la seva vida i al seu tractament, així com també a totes les decisions que
impliquin la participació en assaigs clínics o altres esdeveniments en els quals es trobi involucrada la
seva salut, la seva integritat o la seva persona en qualsevol altre dimensió. A més, el principi
d’autonomia pren la seva importància de la necessitat de vetllar per la preservació de la dignitat de les
persones, i per tant, de no fer dels assaigs clínics espectacles, així com també de la necessitat de no
permetre que les decisions mèdiques sobre la cura i/o el tractament dels pacients pugui en cap cas
traspassar el llindar del que és estrictament mèdic, vulnerant així l’espiritualitat dels pacients, les
seves creences o la seva intimitat. Aquestes consideracions no impliquen en cap cas que per respectar
l’autonomia del pacient el professional quedi mancat del deure i la capacitat de conduir el pacient en
la seva reflexió, sinó que aquesta conducció quedarà subordinada a la finalitat de discernir el grau
d’autonomia amb el qual el pacient opera en la presa de les seves decisions, a la llum del que podria
ser una eventual mala decisió que pot perjudicar la vida del pacient (en qualsevol de les seves
dimensions) sense trobar-se adequadament justificada o argumentada.
Aquesta anàlisi de competència pel que fa la presa de decisions sustenta la seva raó de ser en el fet
que l’autonomia (no pas la dignitat) és gradual, és a dir, no és una mesura rígida o estàtica de les
capacitats del pacient, sinó que pot estar sota un balanç constant que doni peu a moments de
suficient autonomia, i a d’altres de mancança total de competència per prendre decisions. Per tant, és
fonamental assegurar-se del grau d’autonomia que el pacient té en cada moment, per tal d’evitar la
imposició d’una decisió mèdica al·legant la no coherència d’una resposta que podia estar, en canvi,
perfectament justificada. Precisament a la llum d’aquesta consideració es pot afirmar que el fet que
l’autonomia sigui essencialment gradual permet (en els casos que siguin adequadament justificats),
que els professionals no considerin parcialment o totalment les decisions preses pels pacients,
justificant aquesta desconsideració des dels dos camins següents: el primer, en què l’autonomia es
troba totalment absent, situació en la qual algú proper al pacient s’haurà de fer càrrec de totes les
decisions envers la vida i el tractament del pacient i, en conseqüència, es convertirà en tutor i en
l’objecte del respecte a l’autonomia; el segon, que l’autonomia del pacient presenti una mancança
transitòria, és a dir, que hi hagi moments en els quals aquest pacient és autònom (té un grau suficient
de competència) i altres en els quals no ho és (té un grau insuficient de competència), situació que
forçarà els professionals a esperar aquests moments de lucidesa per a plantejar tractaments, fàrmacs i
alternatives a la present situació sanitària de l’interessat.
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no maleficència és una retirada d’actuació, és una manca d’activitat respecte de la salut, el
tractament, o les decisions dels pacients. El principi de no maleficència recull la idea de procurar el bé
del pacient que constitueix la beneficència però la presenta des del seu costat antònim: no fer mal als
pacients. No fer mal demana principalment que no es pot actuar en el que es consideri eficaç per a la
salut del pacient si aquest acte que si li aplica genera més malestar (encara que allargui, per exemple,
el temps de vida), o vulnera la seva autonomia. La no maleficència és un principi que es troba
fortament enfrontat al paternalisme, atès que permet respectar decisions del pacient com la de
rebutjar tractaments eficaços (decisions que estrictament des d’un punt de vista biològic no es poden
sostenir), perquè es considera també molt important en la presa de decisions l’aspecte psicològic i
social de les persones, i en conseqüència, l’adhesió que tenen els pacients a les seves creences.
Com que s’entén que el benestar de les persones engloba tant la seva dimensió biològica com la seva
dimensió psicosocial i de creences, la beneficència i la no maleficència són principis adreçats a
garantir que els individus són subjectes de drets i que ho són en virtut de la vigència de la seva
dignitat, i aquesta està constituïda per la totalitat de l’ésser humà i no només per la seva dimensió
biològica.

3. Beneficència
La beneficència es refereix a procurar el bé al pacient, això és, tractar d’administrar el millor
tractament i les millors condicions d’atenció a la persona sobre la qual versa la feina del professional.
El principi de la beneficència neix de la ponderació davant d’un cas particular entre el mal real i el mal
possible. El mal real és aquell que, en aplicar al pacient un tractament concret o fer sobre aquest un
judici concret, es genera de manera irremeiable; el mal possible és el que es podria evitar aplicant
aquell procediment davant del cas particular. La discussió ètica en aquest assumpte envolta la
pregunta: quin és el risc que s’està disposat a assumir? Perquè en la ponderació entre aquests dos
mals el que s’ha de valorar és quin dels dos suposa un risc més gran, és a dir, quin és un mal
objectivament pitjor, i aquest anàlisi es fa tenint en compte la irrevocabilitat de la decisió, l’eficàcia, i
la voluntat del pacient. Com s’ha vist a l’apartat anterior, la voluntat del pacient suposa un factor
important, però també suposa un factor variant a l’hora d’establir pautes de actuació. En aquests
sentit el principi de beneficència també comprèn l’actuació del professional en contra de la voluntat
d’un usuari no autònom, o bé no competent en aquell instant, per tal de garantir la dignitat del
pacient i la possibilitat d’una millor decisió a posteriori, bé del pacient mateix quan recobri la
competència, bé del seu tutor legal.
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El principi de la justícia és el més antic de tots. Aquesta idea acompanya l’ésser humà des del
començament de la història, i es regeix per l’administració i la gestió adequada i equitativa dels
recursos de la comunitat. Aquest principi es fa necessari davant de l’evidència que els recursos que les
comunitats disposen són sempre finits, i per tant, s’han d’introduir pautes que garanteixin la correcta
assistència a tots els membres de la societat, però també que en garanteixin la correcta sostenibilitat.
Davant d’un problema de bioètica, s’han de limitar els recursos per garantir el no malbaratament de
tractaments ni de temps dels professionals sanitaris, i s’ha de prioritzar la responsabilitat tant del
sistema com dels usuaris en el correcte desenvolupament de l’activitat. Això implica que no es pot
negar un tractament a un pacient que el demana si està adequadament justificat, però que és
responsabilitat dels professionals valorar si el pacient està fent un ús adequat i correcte en la seva
aplicació i manteniment, o si existeix risc per a tercers (del tipus que sigui). També s’ha de gestionar el
temps dels professionals en el sentit que l’atenció continuada, a un cas particular senzill, o a un
pacient amb periodicitat de visita abusiva, està vulnerant el principi de justícia perquè, en qualsevol
dels dos casos esmentats, la complexitat del cas de què es tracta no s’ajustaria al temps que s’hi
inverteix, i fa perdre temps d’assistència a altres pacients que mereixen una atenció ajustada a les
seves necessitats sanitàries, i que tenen dret a disposar d’una part equitativa del temps dels
professionals, recurs que, per altra banda, també és finit. Tanmateix, això no justifica l’abandonament
de cap pacient, sinó que exigeix una correcta gestió i valoració del problema de cada un i, en el cas on
el temps sigui un factor de conflicte, el correcte acompanyament amb la finalitat de fer comprendre al
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qüestions problemàtiques concretes de l’assistència sanitària envers la integritat dels seus usuaris i
que, per tant, resulta en última instància una disciplina que pondera la relació existent entre el que
“és” i el que “ha de ser”, fet que acaba fent necessària la construcció d’una normativa que reguli
aquestes conductes dels ciutadans i dels professionals. Aquestes normes són els principis de la
bioètica, les normes principals de seguiment en tot procedir mèdic i assistencial. Tanmateix, com tota
ciència que comença, la bioètica dels principis presenta certes mancances que el decurs del temps, la
pràctica i la normativa jurídica s’han encarregat de fer manifestes, i en conseqüència, han sorgit altres
eines i altres sistemes ètics que han tractat de solucionar aquests buits. La medicina, així com també la
bioètica en el seu inici, s’ha ocupat de dirigir la pràctica sanitària des d’una perspectiva essencialment
tècnica, fent de la normativa moral un conjunt de prescripcions per a la bona praxi, ara bé, sempre des
d’una òptica instrumental. Les noves necessitats de les noves societats han fet palesa la importància
de fer entrar en escena la dimensió psicosocial del pacient a l’hora de la seva assistència, fet que ha
exigit als professionals migrar en el seu exercici des de la posició d’autoritat que tenia el metge, on era
ell qui prescrivia i decidia pel pacient i pel bé del pacient, a una posició on les decisions mèdiques
respecte al tractament i la vida del usuari són i han de ser decisions processuals i compartides
(característica de la qual dóna raó el celebèrrim “consentiment informat”, que més enllà del paper de
tràmit burocràtic amb el qual es presenta, exigeix un procés d’acompanyament, d’informació i de
garantia de comprensió del pacient a responsabilitat del professional), és a dir, el pacient ha de ser
part activa en la deliberació de les opcions i en l’aplicació de qualsevol tractament sobre la seva
persona.
La introducció del model “biopsicosocial” en la praxi mèdica implica preveure dimensions de l’ésser
humà capitals en la constitució de la seva identitat com és la seva funcionalitat en la vida quotidiana, o
les seves creences, valors personals, costums, en definitiva, la seva espiritualitat, dimensió que de
vegades suposa el rebuig o el qüestionament d’algun tractament tècnicament eficaç, però que
contribueix en el pacient a la creació d’un malestar que pot no ser fisiològic, per tant, que pot
respondre a una mancança en la compleció d’alguna funció quotidiana que permetia al pacient,
malgrat les molèsties, portar una vida amb normalitat. La normalitat és el concepte principal que les
noves ètiques busquen omplir de sentit, ja que estar sa no implica només l’absència de dolor o mal
fisiològic, sinó que demana també l’assoliment d’un equilibri intern que permeti pal·liar una eventual
situació de malestar.
Sobre això, es presenten les ètiques que tenen com a pilar fonamental del seu sistema l’atenció, la
personalització i el caràcter processual, com són l’ètica de tenir cura, o l’ètica de la virtut, però també
es presenta el mètode hermenèutic de la mà de G. Gadamer, o el sistema de bioètica de caire
utilitarista de T. Engelhardt. Aquestes eines i sistemes prenen la seva importància perquè completen
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dimensió biològica i espiritual demana un exercici continuat i voluntari del professionals, exigeix la
construcció de l’hàbit de la cura a través dels sentiments de simpatia, d’empatia i de compassió, raó
per la qual les ètiques de la virtut i de tenir cura cobren una fonamental rellevància en l’assistència
sanitària, atès que versen els seus nuclis teòrics en l’exercici de la creació de l’hàbit de cuidar, de
l’atenció i de la compassió.
Per altra banda, s’ha de recordar que no tots els mals que pateixen els pacients que van a fer
consultes mèdiques són fisiològicament abordables, és a dir, existeixen els mals vinculats a trastorns
mentals o de personalitat que requereixen una diferent atenció sanitària, ja que poden no presentar
signes fisiològics. Per això, és de capital importància que els professionals siguin capaços d’interpretar,
dialogar i comprendre el malestar dels pacients amb qüestions problemàtiques de caire psíquic, raó
per la qual es fa necessària una relació de “camaraderia” entre els professionals i els pacients que,
més enllà de la dimensió assistencial mèdica, pugui ser capaç de crear llaços d’humanitat entre
ambdós, i establir i enfortir una relació de confiança que serà fonamental per a l’ acceptació i el
tractament d’aquestes patologies.
Ara bé, també és interessant prendre en consideració algun aspecte del sistema que va proposar T.
Engelhardt, ja que el caràcter deliberatiu i processual que s’ha dit que primordialment és l’assistència
mèdica, no deixa de ser també en certa manera un acord que el professional ha de respectar sense fer
entrar en escena les seves pròpies conviccions morals, és a dir, també hi ha d’haver un moment inicial
on el professional s’ha de comportar com un expenedor d’informació tècnica, i on ha de respectar
quines opcions vol deliberar o discutir el pacient, un primer pas que constituirà la base de tot el procés
assistencial posterior.
Finalment, s’ha d’apreciar que la bioètica presenta un fort caràcter pragmàtic, és a dir, està orientada
a decidir solucions a problemes concrets i fonamentals dels éssers humans i, per això, no pot encabirse dins d’un marc teòric rígid que no li permeti valorar, ponderar, altres opcions que, a la llum dels
elements disposats per les situacions, poden ser més adequats per a la correcta resolució de cada cas.
Per aquest motiu està permès en aquesta disciplina buscar punts de trobada entre les diferents
teories i, evidentment, utilitzar en la resolució del casos perspectives diverses de diferents teories
ètiques.
Un cop introduït el que la bioètica és i pretén, s’exposen els diferents casos consultats al Comitè
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l’anonimat de les persones que responen a les diferents situacions. La finalitat del plantejament dels
casos, així com també les respostes donades pel Comitè, busquen contribuir a l’expansió de la reflexió
ètica en l’àmbit de la salut, i que es prenguin les respostes següents com a patrons que puguin guiar
una ulterior pràctica assistencial en l’atenció primària.
En coherència amb aquesta finalitat expressada en les línies anteriors, es justifica l’elecció dels casos
exposats no com la relació de tots els casos rebuts de diferents professionals al Comitè, sinó com a
una selecció curosa, a fi i efecte de trobar una classificació que representi les temàtiques més
sol·licitades i/o paradigmàtiques de cada situació que hagi estat consultada, responent d’aquesta
manera els dubtes que més es formulen en l’àmbit de l’assistència primària. Per tal de fer aquesta
classificació, s’ha de ressaltar que s’han exclòs consultes referents a temàtiques repetides i
subsumides en altres que sí que s’han inclòs en aquest llibre, així com també s’ha inclòs un cas que no
és pròpiament relatiu a l’assistència primària, però que representa una situació paradigmàtica en la
pràctica mèdica en general, i que és protagonista de molts debats i de moltes interpretacions
diferents1 també en l’assistència primària.

1. Confidencialitat i història clínica
En els casos d’aquesta secció es farà palesa la importància de tenir una història clínica completa tant
per a l’assistència posterior com per a l’assistència de terceres persones. També es mostrarà com
entren en conflicte, en aquests casos, la confidencialitat i l’autonomia del pacient.
1.1. Confidencialitat a l’entorn del VIH en la història clínica
CONSULTA
Es consulta el Comitè si el professional està obligat a seguir la petició d’un pacient que demana que no
consti en la seva història clínica que és VIH+. El problema sorgeix pel que fa a la tensió entre la
confidencialitat de les dades del pacient i la implicació que aquesta malaltia pot tenir per a exàmens
mèdics posteriors.
CONFLICTE ÈTIC
El conflicte que sorgeix en aquest cas gira sobre els principis de beneficència i d’autonomia, i la
consideració de la protecció de la seguretat per a la comunitat. La qüestió problemàtica apareix a
l’hora d’avaluar si és adequat suprimir de la història clínica d’un pacient que és VIH+, en concret,
apareix per la tensió que es genera entre el dret del pacient a demanar certes modificacions sobre les
1

S’està fent referència al cas: 5.2. Negativa d’un pacient, testimoni de Jehovà, a una transfusió.
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principi de beneficència i altres persones, atès que s’ha de suposar que té algun tipus d’interacció
amb tercers que poden no conèixer aquest risc.
RESPOSTA
El Comitè d’Ètica valora que no s’hauria d’esborrar el diagnòstic de cap part de la història clínica del
pacient, ja que s’entén que això facilita la identificació de les patologies que els pacients pateixen i
que poden tenir implicacions en altres tractaments o en els mateixos prescrits per a la malaltia en
qüestió. D’altra banda, el que sí que aconsella és el diàleg respectuós dels professional amb el pacient
per tal d’explicar-li les conseqüències que tindria esborrar aquestes dades imprescindibles per a la
seva atenció, tant per a ell com per a tercers.
De la mateixa manera que el pronunciament del Comitè subscriu la negativa a esborrar les dades
esmentades, també és pertinent fer certes reflexions sobre el cas de què es tracta: la normativa i
legislació pel que fa als drets dels pacients es pronuncia prioritzant la voluntarietat, és a dir, a l’article
32 del Codi deontològic del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) s’estipula que el metge té
l’obligació de guardar secret de la documentació que produeix en el seu exercici i la informació que el
pacient li confia, així doncs, el metge té l’obligació de no revelar res que el pacient li hagi limitat de fer
visible a cap nivell. Així mateix, es preveu en el mateix document que el metge pot revelar un secret
“amb discreció” si d’aquesta revelació se’n deriva un benefici superior per al pacient. Certament, els
registres clínics són una eina adequada per a la correcta assistència dels pacients, del que es dedueix
que la manca d’informació important interfereix en aquesta pràctica.
Davant la dificultat en la valoració del cas, s’han de mesurar els inconvenients i avantatges de cada
actuació del professional per tal de decidir si la presència d’aquesta informació als registres i, per tant,
a la història clínica, constitueix més un benefici que un perjudici per al correcte desenvolupament de
la tasca assistencial: per una part esborrar el diagnòstic de VIH+ comportaria esborrar també
qualsevol altre informació que permeti la deducció d’aquesta patologia, per tant, proves,
medicaments, etc.; també pot ser perjudicial per a la mateixa persona, ja que si no explica la malaltia
que pateix l’assistència sanitària pot ser deficient i afecta tercers ja que la manca d’aquesta
informació implica la possibilitat de no posar les mesures profilàctiques adequades en realitzar
procediments invasius.
Per altra banda, mantenir les dades a la història implica el principal risc de la pèrdua de confiança
entre el professional de la salut i el pacient cosa que pot deteriorar la relació, però evita tots els altres
riscos que comporta la desaparició del diagnòstic, el que fa que en el balanç s’hagi de vetllar perquè el
pacient entengui que el manteniment de les dades del diagnòstic de VIH+ a la història comporta més
avantatges que no pas inconvenients tant per a la seva salut com per a la salut de tercers.
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La consulta es refereix al dubte que planteja la utilització de les dades personals dels pacients, que
acudeixen a tractar-se d’infeccions de transmissió sexual o a detectar-les al seu organisme, al metge
per fer el contacte amb terceres persones involucrades amb l’objectiu de prevenir o detectar
l’expansió de les esmentades infeccions. El dubte sorgeix sobre si la utilització d’aquestes dades
personals pot malversar la confidencialitat o el respecte a l’autonomia dels pacients.
CONFLICTE ÈTIC
En aquest cas es posa en risc el respecte a l’autonomia del pacient, així com també el seu dret a la
confidencialitat. La qüestió problemàtica sorgeix en considerar si la protecció de terceres persones
que puguin ser eventuals afectades per infeccions de transmissió sexual, és un argument de pes
suficient per a justificar la utilització de dades personals de persones amb una infecció d’aquest tipus.
El conflicte amb l’autonomia resideix en l’ús d’unes dades personals que no es va comunicar en el
moment de la concessió d’aquestes, això transgredeix el dret a la confidencialitat del pacient infectat
a favor d’una potencial actuació beneficiosa per a tercers.
RESPOSTA
El Comitè observa certes conductes poc aconsellables en aquesta consulta. Primerament s’ha de tenir
en compte d’una manera capital que el sistema sanitari no ha d’estar basat en el nostre temps en el
model del paternalisme, és a dir, s’ha de posar en el centre de la relació professional/pacient el
respecte a l’autonomia d’aquest últim, fent així que totes les decisions que hi facin referència de
manera directa o indirecta, o a les seves dades personals en aquest cas, les ha de prendre el pacient
de motu proprio i, en conseqüència, ha d’actuar ell mateix sempre que sigui possible. Per aquest
motiu, el Comitè infereix que ha de ser el pacient mateix qui contacti amb aquelles persones que
cregui oportú contactar segons el seu criteri, i no pas ha de passar aquesta decisió pel professional.
D’altra banda, s’ha de tenir en consideració que tots aquells potencials pacients, que són els
contactes, tenen també el dret (en virtut del principi d’autonomia) a escollir el professional que els
atén i té coneixement de la seva situació, per la qual cosa també entra en joc el principi de
confidencialitat. El treball que s’ha d’adreçar a garantir la confidencialitat del pacients es veuria
perjudicat si s’enviés informació sensible via correu electrònic o via telefònica sense el previ
consentiment o a petició del nou pacient en qüestió, ja que no existeix manera d’assegurar-se que
serà aquest pacient qui rebrà la informació atès que el professional no té cap coneixement de la
identitat de la persona, ni fins i tot de la seva veu, que serveixi de garantia.
Per tant, la recomanació és que no es pot oblidar la necessitat que els professionals tenen
l’obligació d’acompanyar, donar suport i ajudar que els pacients entenguin la necessitat que siguin
ells els que donin la informació pertinent en cada cas a cada conegut. Tanmateix, cal recordar que es
poden plantejar excepcions si és manifesta la no voluntat del pacient d’informar a tercers de certs
riscos, o si es parla d’una malaltia de declaració obligatòria.
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Es consulta el Comitè quina actuació s’ha de seguir davant la petició d’eliminar certes dades
referents a problemes de salut de documents sanitaris com la història clínica.
Les qüestions que es plantegen són: s’haurien d’esborrar certs condicionants i problemes de salut de
la història clínica? Es pot no fer constar certa informació clínica en un full de derivació?
CONFLICTE ÈTIC
El problema que es presenta aquí fa referència al dret a la confidencialitat respecte de la necessitat i
la conveniència d’una història clínica completa, tant per al pacient com per a ulteriors demandes de
tipus jurídic, fent palesa la importància del document i del seu caràcter públic o semipúblic. Així
mateix, entra en conflicte amb aquests dos criteris la conveniència, tant per a ulteriors tractaments
dels mateixos pacients que demanin esborrar alguna dada mèdica de rellevància, com per a tercers
relacionats amb aquests d’alguna manera, cosa que pot provocar un problema de justícia i/o de
danys a tercers.
RESPOSTA
Respecte a la petició, el Comitè recorda que la història clínica és un document públic o semipúblic, i
pot tenir un valor jurídic extraordinari a l’hora d’avaluar processos de responsabilitat mèdica
professional, en convertir-se en una prova material dels processos i constitueix un document
“medicolegal” fonamental. Per aquest motiu, la seva modificació pot incórrer en una vulneració de
la responsabilitat en l’àmbit civil de mala praxi, ja que incompleix la vigent normativa legal, així com
també cal destacar que la seva alteració, en els casos que pugui comportar un eventual dany a
tercers, pot ser constitutiva d’un delicte.
Recordem breument la normativa vigent que regula tot allò relatiu a la història clínica, en què s’indica
que la Llei 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, en l’article 4.5
estableix que les dades de caràcter personal han de ser cancel·lades en el moment que deixin de ser
necessàries per a aquella finalitat per a la qual van ser preses i registrades, així com tampoc han de
ser recollides de manera que puguin ser identificadores durant un període superior al necessari per a
la seva finalitat original. Per altra banda, l’article 16 de la mateixa Llei recull que el responsable del
tractament és també el responsable de fer efectiu el dret a la modificació o cancel·lació de
l’interessat en un període de 10 dies, així com també l’obligació de rectificar o cancel·lar les dades
que no s’ajustin a la normativa ni a la correcció, és a dir, que siguin inexactes o incompletes, i que la
cancel·lació de les dades bloquejarà aquestes i el seu accés de manera immediata.
En aquest sentit val la pena indicar que la Llei catalana 21/2000 del 29 de desembre sobre drets
d’informació concernents a la salut i a l’autonomia del pacient i la documentació clínica, en l’article
12 estableix que la història clínica (i tota la documentació relativa com fulls de consentiment informat,
altes, informes quirúrgics, etc.) s’ha de conservar fins a 20 anys després de la mort del pacient,
encara que es podran seleccionar i destruir totes les dades que no siguin rellevants per a l’assistència
un cop transcorreguts 10 anys de l’última atenció al pacient. Per últim, també s’estableix que totes
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En definitiva, pel que fa a les qüestions que es plantegen al Comitè es recomana el següent: per a la
primera qüestió s’ha de recordar al pacient que la legislació vigent obliga a mantenir i conservar la
història clínica com a mínim fins 20 anys després de la mort del pacient, tanmateix, després de 10
anys des de l’última atenció, es podran seleccionar els documents no rellevants de l’assistència
mèdica sempre que no siguin fulls de consentiment informat, altes, informe quirúrgics, etc., d’acord
amb l’article 12 esmentat anteriorment. Per a la segona qüestió, s’ha de dir que en aquest document
(full de derivació) hi haurà de constar la informació rellevant que permeti al professional
desenvolupar correctament la seva tasca assistencial i, en especial, les dades que siguin necessàries
per a la prevenció o pel diagnòstic mèdic, la prestació de l’assistència sanitària o els tractaments
mèdic. Cal tenir en compte que el fet de no incloure dades rellevants en el full de derivació pot tenir
riscos per al pacient, i també pot generar responsabilitats per al metge a càrrec de la seva atenció.

2. Ètica de la prescripció
La prescripció de medicaments també comporta conflictes entre els professionals i els pacients, ja que
la prescripció és un procés on també s’han d’incloure certes consideracions d’aquest segon,
consideracions referents a la seva vida quotidiana o al seu poder adquisitiu. En aquests casos es
presentaran conflictes sorgits de concebre la prescripció com un acte estrictament tècnic.
2.1. Prescripció de medicaments de curt recorregut
CONSULTA
Es consulta el Comitè d’Ètica Assistencial sobre la qüestió problemàtica que suposa la prescripció de
medicaments de curt recorregut en el sistema sanitari, o de medicaments que poden suposar que el
pacient no gaudeixi d’una millora substancial amb l’esmentada prescripció, així com també una
potencial desestabilització de l’economia del sistema sanitari.
En els casos particulars de la consulta, es posa en qüestió una actuació disciplinària quant a la
prescripció de medicaments sobre els quals es tenen poques dades dels seus efectes a mitjà o llarg
termini, o que no produeixen efectes de millora que justifiquin el seu ús sobre les patologies
concretes d’aquest cas. Per tant, el trilema que es posa de manifest pivota entre la lliure-prescripció
de la qual gaudeix el professional, la consideració de l’estabilitat econòmica del sistema i la mala
praxi dels professionals suposant que no valorin adequadament els riscos tant per al pacient com per
al sistema sanitari en general.
CONFLICTE ÈTIC
Aquest cas planteja un conflicte entre els principis de beneficència, no maleficència i justícia. El que
s’ha de valorar en aquesta situació és l’actuació disciplinària contra la potencial mala praxi que
suposaria una actuació de maleficència cap al pacient prescrivint medicació els efectes beneficiosos
de la qual no són clars o no responen a una millora evident a llarg termini, en contra del principi
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que pot no estar justificada a la llum de l’eficàcia d’aquests medicaments.
RESPOSTA
El professional que tracti d’aquests temes no pot obviar el seguiment dels criteris ètics per a la
prescripció de medicaments que li són d’obligat compliment com a professional, adduint-hi que els
fàrmacs tenen l’ús legalment establert i autoritzat, o desvinculant les qüestions econòmiques de la
pràctica concreta.
Com a professional responsable del pacient, en el moment de receptar medicaments, s’ha de
mantenir sempre sobre els criteris d’existència d’evidència científica, de valoració rigorosa del risc o
benefici generat tant per al pacient com per al correcte sosteniment del sistema sanitari públic, en
general, i si la prescripció d’un fàrmac alternatiu millora o no l’esmentada valoració.
Cal recordar que la bona pràctica clínica suposa que el professional segueix amb escrupolositat els
criteris de necessitat del pacient, lligats a la seva autonomia i al principi de beneficència, així com
també els de la sostenibilitat econòmica, regida pel principi de justícia, considerant els recursos en la
seva realitat finita. Qualsevol manca per part del professional en l’atenció d’aquests criteris suposa
un dèficit en la qualitat d’atenció al pacient.
2.2. Modificació de prescripcions mèdiques
CONSULTA
Es demana al Comitè sobre la correcció del procediment de modificacions de prescripció de fàrmacs,
qüestionant si el procés hauria de fer-se juntament amb el pacient, i amb la consideració dels
perjudicis que pot tenir per al pacient un canvi de medicació tant a nivell econòmic, mèdic, com de
costums.
CONFLICTE ÈTIC
El cas posa en relleu la possible discriminació del parer del pacient pel que fa al tractament sobre la
seva salut i el qüestionament sobre la carència de caràcter deliberatiu del procés de prescripció,
fent palesa la necessitat de considerar les costums i el poder adquisitiu a l’hora de fer canvis
farmacològics, així com també la ponderació de beneficis i perjudicis a la llum de l’efectivitat de
l’eventual nou fàrmac i la quotidianitat del pacient.
RESPOSTA
Davant d’aquesta consulta el Comitè recorda que la prescripció de fàrmacs és un procés que, encara
que el seu exercici exprés queda limitat al metge, implica dues persones, el professional i el pacient, i
com a acte mèdic, no hauria de patir cap modificació sense l’acord entre ambdues parts. En aquest
sentit, cal ressaltar que el metge està èticament obligat a recomanar la millor de les opcions
terapèutiques disponibles, entenent que la millor és la que més s’ajusta a la patologia que es pretén
tractar (per tant, a la seva dimensió tècnica), però entenent també que la millor opció és la que el
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Aquest caràcter processual del que es dota la prescripció de fàrmacs exigeix que, en el moment d’una
substitució, el professional està obligat a informar adequadament el pacient del canvi que s’efectua i
de totes les implicacions que això pot tenir en la seva vida, des de l’aspecte tècnic (considerant nous
excipients, incompatibilitats amb altres fàrmacs, etc.) fins a l’aspecte funcional i/o quotidià (possible
nou color del fàrmac, possible nova forma, etc.), tanmateix, el metge que fa la substitució estarà
obligat èticament a recomanar l’opció més barata per tal que es vegin observades també les
necessitats econòmiques de cada pacient.
Pel que fa als canvis massius de medicació fets mitjançant eines informàtiques, cal recordar que les
noves tecnologies tenen la finalitat d’ajudar i agilitar la feina dels professionals, però en cap cas de
substituir-la, fet pel que qualsevol problema derivat d’una modificació de fàrmac per aquestes vies
on el pacient no ha estat adequadament informat o no ha estat informat en absolut, farà caure la
responsabilitat d’aquest acte en el metge prescriptor, ja que s’entén que és ell qui ha de donar les
explicacions pertinents al pacient i qui està fent un ús inadequat del avenços informàtics.

3. Ètica i vacunes
En aquests casos es vol mostrar la importància de la discussió al voltant de les vacunes, en primer lloc,
de la conservació i l’elaboració d’un fàrmac que pot ser altament beneficiós per a la vida, però també
molt perjudicial si no està subjecte a certs controls. En segon lloc, l’enfrontament del moviment
“antivacunes” i les seves conviccions amb l’acte de beneficència amb què es relaciona la vacunació.
Per últim, el risc per a tercers que pot generar la no vacunació en certes situacions, i la importància de
la prudència pel que fa a les alertes de seguretat farmacològica.
3.1. Administració de la vacuna de la varicel·la de procedència forana
CONSULTA
La consulta es refereix a una pacient que va a un centre clínic amb la vacuna de la varicel·la comprada
a Andorra pel seu compte, i amb la petició que li sigui administrada atès que va estar en contacte
amb una persona malalta de varicel·la. El dubte s’expressa per la tensió que provoca l’obligatorietat
de no administrar vacunes de procedència i conservació dubtosa i la sensació dels professionals que
administrar la vacuna constitueix un acte de beneficència cap al pacient.
CONFLICTE ÈTIC
En aquest cas entren en conflicte els principis de beneficència i justícia. El problema apareix en
considerar que posar una vacuna és un acte, a priori, de beneficència envers el pacient però, que la
normativa vigent del país demana que l’administració de la vacuna estigui sotmesa a un procés de
conservació i d’elaboració determinat que, per raons de procedència, en aquest cas no es pot
assegurar. A més es considera que l’administració d’aquest producte també fa col·lisió amb el principi
de justícia, atès que si s’accedís a posar l’esmentada vacuna, s’estaria utilitzant temps de dedicació a
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que no correspon al deure del sistema públic sanitari, que és administrar vacunes, la qualitat de les
quals no es pot garantir a causa de la seva procedència.
RESPOSTA
El que el Comitè d’Ètica conclou a la llum de la informació relativa a aquest cas es deriva de la reflexió
sobre la legalitat vigent pel que fa a l’administració de vacunes i la consideració del tracte equitatiu
en el sistema sanitari públic ajustat al que es preveu en la cartera de serveis corresponent.
El que s’ha de valorar des del punt de vista legal és que l’administració de vacunes està subjecta a un
control de qualitat, tant en la procedència com en la conservació, que no en preveu la lliure
adquisició per vies alternatives com internet o la compra en altres països. En aquest punt, hi ha dues
qüestions importants: com que el que és subjecte de determinar la qualitat de la vacuna és el
coneixement absolut de les condicions de fabricació, de procedència i de conservació, la venda de
vacunes per internet suposa un problema atès que no permet estar segur de cap d’aquests tres
factors determinants. D’altra banda, si el que es fa és comprar la vacuna a farmàcies d’altres països,
tant per internet com en persona, no hauria de suposar un problema la qualitat dispensada per cap
dels tres factors esmentats, atès que els controls de qualitat dels medicaments a Andorra són els
mateixos que els dels francesos o espanyols. Tanmateix, el problema resideix en la seguretat que el
professional pugui tenir de la fabricació, procedència i conservació de la vacuna a la llum de la
informació donada a la sala de consulta que no era possible determinar-les pel número de lot ja que hi
mancava. Com que la norma regeix la generalitat dels casos, aquesta ha d’establir que qualsevol
dubte pel que fa a la procedència i les condicions de síntesi de la vacuna la invalida per a ser
administrada en els centres sanitaris públics.
Per altra banda, existeix un conflicte que afecta el principi de justícia, ja que la dedicació de temps a
aquest assumpte suposaria el perjudici a l’atenció d’altres pacients que sí que compleixen els
requisits que s’inclouen en la cartera de serveis, és a dir, per tal de fer un repartiment del temps
equitatiu pel que fa a l’assistència als pacients no queda permesa l’atenció a tasques que escapen del
que seria el deure dels professionals dins de la cartera de serveis que sí que estan en obligació d’oferir
i aplicar.
En definitiva, el Comitè entén que la no administració de la vacuna de la varicel·la en aquestes
condicions indicades és el que millor s’ajusta al respecte per la seguretat envers la procedència i les
condicions de les vacunes, i a la divisió equitativa del temps pel que fa al compliment de la cartera de
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Una especialista pediatra consulta al Comitè quina ha de ser la seva actuació envers la vacunació
d’uns nens els pares dels quals tenen posicions contraries respecte de la vacunació, la mare és del
grup “antivacunes” i ha manifestat pertinentment la seva voluntat de no vacunació, i el pare s’està
replantejant la decisió d’acceptar-la o no. El dubte de l’especialista es refereix que en cas que el pare
es personi a la consulta amb els fills i demani que siguin vacunats, quina actuació ha de seguir el
professional.
CONFLICTE ÈTIC
El cas planteja l’enfrontament de tres principis, a saber, l’autonomia (en aquest cas la dels pares), la
beneficència, i la no maleficència. Atès que s’entén que la vacuna és, a priori, una actuació de
beneficència però que la seva administració no és obligada, sinó que recau en la voluntat dels pares,
el conflicte es fa patent. La consulta es refereix a la qüestió problemàtica que sorgeix de la
consideració d’un acte de beneficència, com és posar la vacuna, i un acte de no maleficència, com
seria no administrar-la, amb un conflicte d’autonomies, les dels dos pares, que es troben a les
antípodes l’un de l’altre pel que fa a assignar a un acte o a un altre un valor o un altre, sempre
argumentant que la decisió es pren en favor dels fills, i no per conviccions pròpies.
RESPOSTA
La conclusió del Comitè determina primerament la necessitat de garantir els drets del pacient en el
marc del Codi ètic de l’organització, encara més fortament si el cas és relatiu a menors.
La complicació que sempre hi ha en la gestió de les relacions entre els pacients i els professionals és la
necessitat de mantenir la relació de confiança, actuant de manera que es puguin garantir els drets
dels pacients i la correcta conducta de la organització, per aquesta raó s’han d’evitar solucions
extremes que posin en risc la confiança dipositada en els professionals. Aquesta premissa amb la
consideració del respecte a l’autonomia, en aquest cas representada pels pares, es torna
imprescindible per a la valoració i el seguiment del cas en particular, i exigeix que la relació i el diàleg
amb els pares es faci absolutament imprescindible. La intervenció del jutge ha de ser l’últim recurs
per a solucionar aquest conflicte, i encara més si qui va al jutge ha de ser l’equip sanitari com a
professionals, ja que això podria trencar la relació amb els pacients i fer perdre’n el contacte.
Per tant, la recomanació del Comitè consisteix en una guia d’actuació (considerant que la pàtria
potestat és dels pares de manera compartida) on el primer pas ha de ser el diàleg emfasitzant els
beneficis que les vacunes els oferiran als seus fills i tractant de fer veure als pares que han de dirigir
les seves actuacions cap al benestar i la salut dels menors, i no pas cap a les conviccions pròpies.
Com ja s’ha dit, la intervenció d’un jutge no hauria de ser opció, però si ho fos, s’ha de tractar de fer
entendre que la millor manera de fer aquest pas és que un dels pares, o els dos, la demanin. En últim
cas, si la situació no avança, l’equip haurà de pronunciar-se en benefici dels menors i demanar la
intervenció d’un jutge que decideixi què s’ha de fer.
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La consulta demana com s’ha d’actuar davant de l’avís rebut de l’Agència Europea de Medicaments
sobre els possibles efectes secundaris de la vacuna del papil·loma, considerant que el Ministeri de
Sanitat espanyol ha estipulat no modificar el calendari vacunal ni el consell al pacient en
l’administració d’aquesta vacuna.
CONFLICTE ÈTIC
El cas manifesta un conflicte entre els principis de no maleficència i beneficència. La qüestió
problemàtica emergeix a l’hora d’avaluar si el fet de conèixer els possibles efectes secundaris de la
mà d’un avís de l’Agència de Seguretat del Medicament Europea és o no condició suficient per
qüestionar la decisió del Ministeri de Sanitat que estipula la no modificació del calendari vacunal i
actuar en conseqüència.
RESPOSTA
El Comitè recomana en aquest cas la continuació de l’administració de la vacuna del papil·loma
sempre que no s’actualitzin les dades de seguretat i es provin de manera fefaent els potencials
efectes adversos dels quals fan advertiments les institucions de vigilància farmacològica europees. La
conclusió a què arriba el Comitè neix de la reflexió sobre la seguretat en l’administració de fàrmacs
amb la reflexió sobre els principis de no maleficència i beneficència, considerant que els processos
d’administració de vacunes tracten d’ajustar-se a tenir cura de maximitzar els beneficis i reduir els
riscos aplicant les vacunes de manera equitativa, i adaptant el seu ús a les noves evidències que van
sorgint per mitjà de les creixents capacitats tècniques.
Amb aquest benentès, es considera que la vacuna del papil·loma, com totes les altres vacunes
comercialitzades, té informació limitada pel que fa a la seva eficàcia i seguretat en el moment de ser
comercialitzada i, atès que la seva avaluació només es pot realitzar a partir del seu ús fàctic, necessita
supervisions en els primers anys de la seva sortida al mercat amb un pla de gestió de riscos. Aquest pla
de gestió de riscos pot incloure estudis de seguretat que avaluïn certes qüestions específiques
referides a sospites de possibles reaccions adverses.
En el cas concret de la vacuna del virus del papil·loma humà (VPH), el Comitè de Farmacovigilància
Europeu va revisar la possible associació entre el dolor regional complex i la síndrome de taquicàrdia
postural ortostàtica (que va ser l’origen de la consulta) i va emetre un informe on es determinava que
no es podia provar, atesa la informació de què es disposava, la connexió de la vacuna amb aquests
efectes adversos. Per tant, per a preservar els principis ètics tant de no causar danys com de procurar
millorar la salut dels pacients, el Comitè estima oportú mantenir la metodologia envers l’administració
(per tant del calendari vacunal) i el consell als pacients.
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El cas es refereix a un pacient homosexual que explica tenir una vida sexual molt activa no sempre
amb la seva parella. Manifesta que la seva voluntat no és canviar la seva conducta i que és
conscient dels riscos que això comporta, per això demana que se li administri la vacuna de l’hepatitis
A+B, a més d’un control semestral de prova analítica.
El dubte que es planteja consisteix en tres parts: primer, si amb coneixement que la seva conducta no
canviarà s’ha de permetre que el pacient accedeixi a la vacunació i al control semestral; segon, si a
part d’educació sanitària es pot dur a terme alguna mesura més per evitar aquesta conducta de risc
en el futur; tercer, si la denúncia d’aquesta conducta de risc en el cas que el pacient tingués una MTS
seria una bona mesura atès que podria afectar tercers.
CONFLICTE ÈTIC
Els principis en conflicte en aquest cas són els d’autonomia, de beneficència i justícia. El que s’ha de
considerar aquí consisteix que si és legítima la petició del pacient de demanar l’administració de la
vacunació de l’hepatitis i el control semestral atesa la informació de la situació de risc que el pacient
mateix provoca i manté, tant per a ell com per a tercers, així com també si, coneixent la seva negativa
a canviar els hàbits de vida, s’ha de valorar com a justa aquesta despesa de recursos en aquest
pacient en virtut de l’aplicació del principi de beneficència que clarament es demana.
RESPOSTA
Davant la complexitat que sempre presenta la sexualitat humana en la nostra societat i en la gestió de
les relacions humanes, el Comitè refereix certes indicacions i reflexions envers el tema. Primerament,
una resposta contundent i positiva a la petició del pacient de ser vacunat de les hepatitis A i B i a fer
el control semestral de serologies, ja que s’entén que el principi de beneficència demana que, en
aquest cas concret, s’ofereixi vacunació a qualsevol persona, les pràctiques sexuals de la qual
afavoreixin la transmissió de certes malalties com són aquestes dues hepatitis; a més, com que el
pacient ha manifestat clarament i amb coneixement tant la voluntat de rebre el seguiment i la vacuna,
com la de no canviar els seus hàbits sexuals, la negativa del sistema sanitari també infringiria el
principi d’autonomia.
Sobre què es por fer a més de donar instrucció en el camp dels riscos de certes pràctiques en la
sexualitat, el Comitè assenyala que el diàleg sempre té la seva efectivitat en proporció al temps
emprat i que, sovint, la realitat del sistema no s’ajusta temporalment a aquesta petició. Tanmateix, pel
que fa a aquest diàleg s’ha de mantenir una actitud de neutralitat, respecte i empatia, així com
també carregar el discurs de paciència. Sovint mantenir el contacte amb el pacient és la millor solució
per a promoure una modificació de la conducta que el faci respectar la salut de l’altre en les seves
pràctiques sexuals, una modificació basada, en qualsevol cas, en la confiança que el pacient diposita
en el professional.
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modificació de la conducta, ja que el pacient pot entendre aquest moviment com una agressió o un
càstig per la seva manera d’entendre la sexualitat. No s’ha d’oblidar que el pacient ha obert la seva
intimitat al professional, i que un atac a aquesta dimensió de la vida humana és un atac al conjunt de
valors i creences de l’individu, el camí més ràpid cap a la desconfiança.

4. Autonomia i risc per a tercers
En els casos d’aquesta secció es mostrarà el llindar que pot haver-hi entre l’autonomia en certes
situacions (com una disminució psíquica moderada, una persona en fase terminal, i reclusos) on, a
priori, no sembla que la competència per a decidir falti del tot, i l’afectació de certes decisions a
terceres persones relacionades (o que puguin estar-ho en el futur). Es ponderarà, per tant, fins a quin
punt es pot menystenir l’autonomia d’una persona a favor de solucionar un risc per a terceres
persones.
4.1. Esterilització d’un jove afectat amb una disminució psíquica
CONSULTA
Es consulta el Comitè d’Ètica assistencial si hi ha possibilitat d’accedir a la petició d’un pare
d’esterilitzar el seu fill de 20 anys afectat d’una disminució mental lleu-moderada i TDAH (trastorn
de dèficit d’atenció i hiperactivitat). S’entén que el noi havia expressat la voluntat de ser pare.
CONFLICTE ÈTIC
En aquest cas la consulta posa en joc fonamentalment els principis d’autonomia i de no maleficència.
El conflicte apareix a l’hora d’avaluar si el fill, que s’indica que pateix una disminució psíquica lleumoderada, realment no és competent per a l’exercici de la seva autonomia i, en cas que sí que ho fos,
si la decisió del pare d’esterilitzar-lo no suposa una solució gaire extrema (pel seu caràcter
d’irrevocabilitat) com per a ser èticament justificada a la llum de la voluntat de ser pare que el seu fill
s’entén que ha expressat en alguna ocasió, i que promou aquesta iniciativa paterna.
RESPOSTA
En aquest cas s’entén que es demana quines indicacions hauria de seguir el professional per tal de
tractar la situació d’una forma respectuosa en la seva dimensió legal i ètica. Prèviament a qualsevol
reflexió, s’ha de tenir clara certa premissa indispensable, a saber: que el codi deontològic del Col·legi
de Metges estableix que no es permet l’esterilització d’un pacient amb disminució mental si no es té
la certesa que els responsables del deficient ho fan pensant únicament en el bé de l’afectat,
assumpte que suposa una gran qüestió problemàtica atès que les intencions són d’allò més íntim i més
difícil d’accedir-hi.
En el cas concret, consta que el pacient afectat està incapacitat legalment per una sentència ferma,
situació que fa caure el cas en el que es disposa sobre el Codi penal. Pel que fa a això, l’article 156.2 de
la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, el Codi penal estableix que no es pot castigar
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per un jutge en el mateix procediment d’incapacitació (del qual no es té cap notícia) o per un
expedient de jurisdicció voluntària a petició del representant legal de la persona incapacitada.
Vistos aquests requisits previs, el Comitè entén que no es pot accedir a la petició d’esterilització del
noi en qüestió fins que no es dicti l’autorització judicial pertinent, ja que en el procés d’incapacitació
ningú no es va pronunciar en aquest sentit. Els arguments que porten al Comitè a aquesta
recomanació engloben l’article 15 de la Constitució, on es determina el dret fonamental a la
integritat física (que requereix la sentència ferma d’un jutge per a la seva vulneració), a més del
concepte jurídic indeterminat que apareix a l’article 156.2, on es pren aquest “criteri rector el del
major interès de la persona incapacitada” , criteri al qual no es pot accedir únicament pel diàleg amb
la família o amb el personal mèdic, si no que requereix la sentència d’un jutge i l’opinió expressa del
ministeri fiscal després d’un exhaustiu examen del cas per determinar si l’esterilització precedeix en
interès de la persona incapacitada i afavorirà les seves condicions de vida i benestar.
Per tant, el Comitè recomana que l’actuació a seguir sigui la negativa a l’esterilització fins que el
tutor legal no iniciï un procés de jurisdicció voluntària i obtingui la sentència que doni el
consentiment per a realitzar l’esterilització. Per altra banda, quant a la manifestació del jove de ser
pare, també s’entén com a recomanable la correcta explicació de la responsabilitat que això li
comportaria, tant per una possible dissuasió que permeti no passar per l’esterilització, com per
avaluar la seva autonomia en la decisió sobre aquest punt, així com també els riscos que podria
comportar-li si no pogués responsabilitzar-se del seu fill ja que podria perdre la pàtria potestat, el que
suposaria ser pare sense poder exercir-ne.
4.2. Fumador actiu amb subministrament d’oxigen
CONSULTA
La consulta es refereix a un pacient en fase terminal que és fumador actiu i necessita
subministrament d’oxigen al domicili per a viure. En concret, el seu metge de família es pregunta si
hauria de denunciar una possible situació de risc per a tercers envers l’actuació del pacient pel que fa
a la seva addicció (sabent a més que el pacient no té la voluntat de deixar de fumar) i la necessitat
d’oxigen continu en un concentrador, ja que la presència de foc a prop de l’aparell podria ser un
perill potencial per a altres persones a més de per a ell mateix.
CONFLICTE ÈTIC
Els principis que entren en conflicte en aquest cas són el de l’autonomia, la no maleficència i la
justícia. El conflicte que s’ha de valorar aquí és el fet que, sabent que la fase en què es troba el
pacient és terminal i coneixent la seva negativa a abandonar l’hàbit del tabac, si és de maleficència
denunciar la situació de risc eventual que es podria donar i valorar els riscos reals que la presència de
foc a prop del concentrador d’oxigen pot suposar per a tercers.
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l’autonomia del pacient i la idea de justícia. D’una banda, el pacient manifesta clarament la seva
negativa a deixar l’hàbit del tabaquisme, tanmateix, es fa manifesta la necessitat del
subministrament de l’oxigen. D’altra banda, apareix la possibilitat que de la situació se’n derivi una
situació de risc per a terceres persones.
El dilema que es presenta per al metge és decidir si denuncia aquesta possible perillositat de la
situació, suposant que si no existís aquest risc es respectaria sense dubtes l’autonomia del pacient.
En definitiva, el Comitè valora que de l’ús d’un concentrador d’oxigen no es dedueix un risc real per
a tercers encara que es combini amb l’activitat de fumar i que, per tant, en virtut de la seva
autonomia i de la inexistència de qualsevol manca en la seva capacitat per a decidir, no es recomana
la formalització de la denúncia, ja que s’entendria com una manca de respecte cap a l’autonomia del
pacient a més d’una potencial amenaça a la salut del pacient i el seu benestar quant a les possibles
conseqüències de tal actuació.
4.3. Portadors de droga intraabdominal a l’entorn penitenciari
CONSULTA
Es consulta el Comitè si està èticament justificada l’exploració radiològica dels reclusos que tornen a
l’entorn penitenciari del seu permís en la cerca de drogues a l’abdomen. La consulta ve motivada
perquè els professionals que es plantegen la mesura veuen conflictiva la seva aplicació.
CONFLICTE ÈTIC
Aquest cas posa en escena el conflicte entre els principis de no maleficència i de beneficència. La
qüestió problemàtica ve inspirada per la consideració de si l’aplicació de l’exploració radiològica com
a mètode per a detectar tràfic de drogues en l’entorn penitenciari està justificada atès que pot ser
perjudicial per a la salut dels reclusos, és a dir, si en la ponderació de danys als reclusos irradiats i
beneficis per als altres, o beneficis per als mateixos reclusos irradiats (perquè es pugui intervenir i
s’eviti una eventual intoxicació), l’exploració radiològica és la millor solució o s’ha de treballar per a
trobar un mètode menys perjudicial que pugui evitar els efectes negatius de la irradiació i permeti el
control sobre el tràfic d’estupefaents.
RESPOSTA
El Comitè conclou que les exploracions radiològiques estan èticament justificades perquè tenen la
seva finalitat en la protecció tant del reclús portador en particular com de tota la població reclusa
en el seu conjunt, i responen a la responsabilitat que adquireix l’exercici de la medicina en l’entorn
penitenciari envers el reclús pacient i els altres reclusos. També s’ha de considerar que les
exploracions radiològiques, encara que són el més efectiu actualment, també comporten riscos per a
la salut, pel que s’ha d’aplicar un protocol de selecció de reclusos i un control registrat de la dosi de
radiació que cada individu pateix i en quin període de temps la pateix, per tal de minimitzar els danys,
tot mentre es treballa adequadament per a l’aplicació d’altres formes de detecció que puguin acabar
substituint les exploracions radiològiques.

LLIBRE DE CASOS
Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de l’ICS

Institut Català de la Salut

El Comitè d’Ètica Assistencial pensa que s’està davant d’un dilema que contraposa clarament

..................................................

RESPOSTA

23

en certa manera, amb la societat en general. D’aquesta responsabilitat sorgeix la necessitat
d’informar de manera correcta i adequada les persones que estan en risc per aquestes pràctiques
(tant en primera persona com en tercera persona) per mitjà de programes i activitats contra la
drogoaddicció i el tràfic a les presons.

5. Autonomia i gestió de recursos
L’autonomia no només entra en conflicte amb els interessos de terceres persones, sinó que també,
com es mostrarà en els següents casos, pot col·lidir amb la gestió dels recursos tant assistencials com
econòmics. Aquesta secció tracta de mostrar fins a quin punt l’autonomia es pot imposar sobre la
gestió administrativa, però també vol mostrar quan la gestió o la imposició de recursos (imposició d’un
tractament) pot pesar més en la ponderació de mals i beneficis que l’autonomia del pacient.
5.1. Ingrés involuntari d’una persona amb trastorn límit de personalitat en risc per a la seva vida
CONSULTA
La consulta es refereix si es pot demanar un ingrés involuntari per a una persona que pateix un
trastorn de personalitat (que s’exemplifica en problemes en la gestió de les relacions amb els altres,
no acudeix a les visites mèdiques, no té una actitud responsable pel que fa al manteniment de la seva
subsistència ni dels seus ingressos econòmics, etc.) que li provoca una conducta perjudicial per a la
seva vida (en la dimensió social, professional i fins i tot de subsistència vital) sabent que no està en
desconnexió amb la realitat i que raona adequadament, i considerant que els efectes de la seva
conducta estan deteriorant el seu estat físic amb anormal rapidesa.
És important per a la valoració del cas tenir en compte les contradiccions de la conducta de la
pacient pel que fa a la manifestació expressa d’ajuda, en concertar visites mèdiques i trucar fent
exigències però no acudir-hi en molts casos; en els clars indicis de problemes nutritius i l’aparició de
despeses desorbitades en menjar car; en la manifestació de malalties que li fan témer la transmissió
de gèrmens i l’efusivitat mostrada en abraçar coneguts, etc.
CONFLICTE ÈTIC
En aquest cas el principi que es posa en joc és el d’autonomia. La qüestió problemàtica sorgeix de la
consideració de la possible decisió d’ingressar de manera involuntària una persona amb capacitat de
raonament adequat i amb connexió amb la realitat, és a dir, de la consideració d’emprendre una
acció en contra de la seva voluntat (caient en el paternalisme) al·legant un perjudici per a la seva
integritat, sabent que el trastorn que pateix és de personalitat, per la qual cosa és una persona, a
priori, totalment competent per a prendre decisions sobre la seva vida.
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la perspectiva jurídica que en aquest punt s’ha d’aplicar, els articles 212-4 del Codi civil català fan
entendre que aquesta persona no compleix els criteris pertinents d’ingrés involuntari. A fi que
l’ingrés involuntari pogués dur-se a terme s’hauria de constatar un trastorn psiquiàtric que afectés la
seva capacitat cognitiva i, per tant, la seva capacitat per a decidir de manera adequada pel que fa a
un risc immediat i greu per a la seva salut, integritat física seva o de tercers.
Tanmateix, també hi ha reflexions estrictament ètiques a fer relatives a aquesta qüestió: encara que
és cert que des del vessant jurídic no es compleixen requisits i, per tant, el cas acaba, des del vessant
ètic s’ha de valorar amb quina noció de respecte a l’autonomia s’opera en aquest cas particular.
L’autonomia del pacient, que és la capacitat que té de decidir sobre la actuació i gestió de la seva vida,
demana que a part del dret existeixi també un mode d’obrar en conseqüència amb un model de vida
proposat, és a dir, la petició expressa d’aquesta persona en concret d’exigències exagerades del seu
tractament mèdic i la concertació de visites xoca frontalment que no s’hi presenti, o la creixent falta
de nutrició s’enfronta a les despeses en menjar de les quals es té notícia. Per tant, el Comitè d’Ètica
valora que aquesta persona sí que és autònoma, però no està exercint de manera responsable la
seva autonomia i, per tant, l’equip responsable hauria de treballar per a vincular-la a algun servei
sense caure en la imposició, és a dir, per mitjà d’iniciatives que pretenguin convèncer la pacient de
fer el millor per a la seva existència. El mode com s’ha de procedir ha de ser multidisciplinari i acordat
amb actors tant professionals com del seu entorn més proper, i sempre basant el treball en les
recomanacions següents:
Evitar actuacions extremes, és a dir, fugir de la passivitat i de la imposició; la proposició d’un pla de
decisions anticipades; fer ús del consentiment informat i respectar, comprendre i acompanyar la
pacient en les seves decisions; ajudar a conèixer i interpretar quines són les peticions que té dret a
fer i quines li són contraproduents o directament perjudicials, a més de ajudar-la a identificar les
exigències injustificades i mal formulades.
5.2. Negativa d’un pacient testimoni de Jehovà a una transfusió de sang
CONSULTA
La consulta es refereix a un pacient de 33 anys que ha patit un accident on s’ha trencat la pelvis,
fractura que posteriorment ha estat catalogada de “no operable”. El professional que consulta explica
que en menys de 24 hores el pacient pateix certes complicacions que fan disminuir els seus nivells
d’hemoglobina i hematòcrits fins a nivells perillosos per a la seva vida, raó per la qual es fa
necessària una transfusió de sang. El pacient explica que es testimoni de Jehovà i es nega al
tractament, immediatament demana conversar amb els sacerdots de la seva confessió. El professional
posa el cas en mans d’un jutge que decideix no pronunciar-s’hi, i que estableix que la decisió ha de
prendre-la el facultatiu.
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dóna cap resposta.
CONFLICTE ÈTIC
Aquest cas posa en relleu el joc entre la beneficència, l’autonomia del pacient i la no maleficència, a
la llum d’una confessió religiosa que té íntimes conviccions morals arrelades. El problema es planteja
per la col·lisió del dret del pacient a decidir l’aplicació d’un tractament i el deure del professional
tant a produir el major benefici (beneficència), com a no fer mal de cap tipus (no maleficència). La
qüestió és si la convicció religiosa, que pertany a l’àmbit de l’autonomia del pacient, pesa més en la
ponderació que la beneficència que el metge hauria de procurar, sabent que allò a què es renúncia és
un tractament eficaç que salvaria la vida de l’afectat, i considerant que tant si el professional respecta
l’autonomia del pacient farà, en certa manera quelcom de maleficència (el pacient morirà), com si no
la respecta i li aplica un tractament que rebutjava (salvant-li la vida, però transgredint la seva
autonomia i, per tant, no reconeixent la seva competència sobre el domini de la seva vida).
RESPOSTA
El Comitè recorda que segons l’article 2 dels apartats 3 i 4 de la Llei estatal 41/2002 bàsica
reguladora de l’autonomia, el pacient té dret a decidir lliurement entre totes les opcions,
adequadament informades, que estiguin disponibles i, per tant, també té dret a negar-se a sotmetre’s
a alguna d’aquestes, llevat dels casos que determina la Llei de minoria d’edat o de pacients no
competents, sempre i en tot cas, fent constar tal renúncia per escrit. Tanmateix, a l’article 2.2 de la
Carta de drets i deures dels ciutadans relativa a la salut i l’atenció sanitària s’estableix que el pacient
té ple dret d’escollir i renunciar tractaments mèdics, fins i tot els que tinguin caràcter vital per a ell.
Assentades aquestes premisses, es considera que el que es posa en conflicte aquí són dos valors
fonamentals d’igual importància, a saber, la vida i la llibertat.
En virtut del principi de beneficència al qual tots els professionals han de tendir en la seva pràctica,
s’ha de considerar que l’actuació del professional ha de buscar com més benefici millor, però, si el
pacient és plenament competent per a decidir sobre la seva vida, s’entén que el marc de la
beneficència queda subordinat a allò que el pacient considera més adequat per a ell, essent així que
el principi d’autonomia ha de prevaldre en la consideració de quin tractament s’ha de sotmetre un
pacient d’aquestes característiques. La decisió del pacient competent, sempre estarà subjecta a les
seves conviccions morals més íntimes, per tant, aquestes no poden ser un factor determinant per a
la imposició d’un tractament o un altre per part de tercers.
Finalment, el Comitè resol que, ja que el pacient d’aquest cas presenta totes les característiques per a
ser classificat com a competent, el principi de l’autonomia ha de prevaldre, sempre que aquest
pacient estigui adequadament informat de totes les opcions terapèutiques i de les seves
conseqüències.
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La consulta es refereix a un pacient de 40 anys a qui diagnostiquen una diabetis mellitus de tipus 1. A
aquest pacient se li donen les instruccions pertinents estàndards consistents en una dieta i
l’administració d’insulina. La tensió que genera la consulta es refereix que atès que el pacient
decideix posar el seu cas en mans d’un immunòleg (de caràcter privat) que li recomana de fer una
dieta cetogènica, l’hospital es nega a atendre el procés de la seva malaltia, ja que entén que s’ha de
sotmetre a les seves pautes sanitàries, al·legant que el tractament escollit no gaudeix de fortes
evidències mèdiques pel que fa a la seva efectivitat. Tanmateix, el pacient demana que sigui el CAP
qui li realitzi el control pertinent per a seguir el tractament del immunòleg.
La petició en concret resideix que si el metge de l’hospital té l’obligació o no de fer els controls
encara que el pacient hagi decidit continuar el seu tractament per la via privada.
CONFLICTE ÈTIC
En aquest cas entren en joc els principis de beneficència i d’autonomia, juntament amb la
consideració dels deures dels professionals sanitaris. El conflicte es fa present en considerar si el
professional del CAP té l’obligació d’atendre les peticions d’un pacient sabent que aquest ha decidit
posar el seu tractament en mans d’un professional de l’àmbit privat, fent així entrar en conflicte el
deure a l’atenció sanitària del professional amb el principi de justícia relatiu a la gestió del temps i
recursos, i considerant que en privar d’atenció aquest pacient podria estar vulnerant el principi de
beneficència capital i fonamental en la pràctica mèdica.
RESPOSTA
El Comitè entén que la reacció del pacient de buscar un tractament alternatiu pot estar motivada per
haver encaixat malament el diagnòstic de la seva malaltia i, per tant, pot ser símptoma de la
necessitat d’un acompanyament dels professionals per tal que el pacient normalitzi la seva malaltia i
l’assumeixi.
En el cas particular de la diabetis, s’ha d’aclarir al pacient que no hi ha cap medicament que curi la
malaltia, per tant, que tot tractament conegut només s’orienta al control de la glicèmia, com és la
insulina. Un cop rebuda aquesta informació, si el pacient decideix buscar controls o tractaments
alternatius com en aquest cas s’exposa, en virtut de l’autonomia que s’ha de reconèixer al pacient, no
es pot fer res més que permetre sense censures de cap tipus que el pacient faci el que creu adequat
fer. Tanmateix, el que han de tenir clar tant els professionals que atenen aquest pacient en concret,
com tots el professionals en general, és que el servei públic de salut no pot abandonar cap usuari, ja
que l’assistència sanitària és un dret que no està subjecte al parer del professional a l’hora de decidir
a qui s’aplica i a qui no. L’hospital i el professional que consulta en concret haurien de tenir clar que
han d’atendre aquest pacient si torna a la sala de consulta, sigui quina sigui la circumstància per la
qual torna, si és de caràcter mèdic.
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entès en les seves decisions i així es minimitzin possibles situacions de risc. S’ha de recordar al pacient
que pot fer el que consideri oportú, i que en cap cas el professional de primària l’abandonarà. També
es recomana a l’hospital que traslladi aquesta reflexió a tots els professionals i promogui d’aquesta
manera la reflexió ètica entre el personal sanitari.
5.4. Petició d’eutanàsia d’una pacient de l’equip de PADES
CONSULTA
El motiu de la consulta és el cas d’una pacient de 85 anys amb diferents patologies prèvies (HTA,
faquectomia dreta, osteoartrosi de genoll) a la qual se li diagnostica neoplàsia de recte i dues lesions
hepàtiques suggestives de metàstasi. Davant d’aquesta situació es tracta d’encarar el tractament amb
la pacient, però aquesta manifesta clarament la seva negativa a exposar-se a cap altre tipus de
procés mèdic al·legant que no vol tenir malestars i que vol acabar la seva vida de la manera més
tranquil·la possible. La pacient és membre de l’associació del dret a morir dignament i té el
document de voluntats anticipades.
La seva decisió és ferma i ben argumentada, i addueix que no té res més a fer i que necessita saber
que el final de la seva vida serà ràpid i digne. Encara que se li explica que al nostre país l’eutanàsia és
una conducta penalitzada, la seva determinació segueix sent la mateixa, i demana si hi ha una
possibilitat alternativa per a ajudar-la a morir com ella vol.
CONFLICTE ÈTIC
Aquest cas posa en relleu un assumpte relatiu als principis d’autonomia i de no maleficència. S’ha de
deixar clar que, tal com està establerta la legislació d’aquest país en aquest moment, no es pot
accedir a la petició de la pacient atès que l’eutanàsia és una activitat penalitzada legalment,
tanmateix, sorgeix una discussió ètica relativa a la consideració de la voluntat de la pacient a morir
d’una determinada manera, amb una decisió argumentada adequadament i que, per tant, fa palesa
la seva competència i autonomia. Per altra banda, la certesa que l’aplicació de qualsevol procediment
mèdic a la pacient, no només serà un acte de maleficència perquè contribuirà a l’augment del seu
sentiment de “dolor total”, relatiu no només al dolor físic sinó també a tot allò associat a la seva
espiritualitat, sinó que també entrarà en conflicte amb la seva decisió autònoma de no seguir cap
més tractament.
RESPOSTA
En primer lloc, cal ressaltar la complexitat d’aquest cas, en concret, atès que fa entrar en conflicte
consideracions principals tant per a la vida particular, com per a la vida en general, i fins i tot, per al
funcionament de l’aparell legal que envolta la pràctica mèdica. En aquesta situació, cal recordar que la
pràctica de l’eutanàsia en el nostre país està considerada un delicte, per tant, és impossible atendre
la petició de la pacient si aquesta és la seva última consideració. Tanmateix, s’ha de tractar de pactar
conductes alternatives considerant altres processos mèdics que sí que estiguin acceptats, per això el
Comitè d’Ètica determina que seria fonamental poder parlar amb la pacient i la família per tal
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que en tot moment el personal mèdic tractarà de complaure les seves peticions i no permetrà el seu
abandonament en cap cas ni de cap forma, ja que l’objectiu principal del sistema sanitari és garantir
com més compromís millor envers la qualitat de vida de les persones. Per a reforçar aquest missatge
el Comitè aconsella coordinar el treball sobre el progrés de la malaltia i les decisions de la pacient amb
el metge de família.
Pel que fa al rebuig del tractament que manifesta la pacient, cal fer diverses consideracions sobre
l’actuació dels professionals i els drets dels pacients. En primer lloc, hi ha l’adequació de l’esforç
terapèutic, això es refereix a un dret del pacient i a un deure del professional de mantenir en tot
moment la millor atenció possible a la persona, el desenvolupament de la seva malaltia, l’aparició de
possibles complicacions i, per tant, cal prioritzar la qualitat de vida i considerar la sedació pal·liativa si
la realitat del moment final la demana. En segon lloc, l’acompanyament tant de la pacient com de la
família no només ha de ser de tipus clínic, sinó que també ha d’incloure un acompanyament moral i
emocional. Per aquest punt és molt important recolzar-se en la confiança construïda sobre el metge
de família, atès que sol constituir un pilar fonamental en l’ambient sanitari de la pacient. En tercer
lloc, però, potser un dels punts que més atenció mereix és considerar que els principis de no
maleficència i d’autonomia no poden ser vulnerats en cap circumstància, atès que la pacient sembla
ser totalment competent per a decidir per si mateixa. L’última consideració, lligada íntimament a
l’anterior, es refereix a mantenir la porta oberta a qualsevol canvi terapèutic en qualsevol moment a
la llum del possible canvi de decisió de la pacient.

6. Justícia
Aquesta secció s’encabeix amb el títol de “justícia” atès que fa referència directa a conflictes
econòmics i de repartiments de recursos. Es tractarà de mostrar el conflicte que apareix en fer col·lidir
l’autonomia amb el repartiment de recursos, i també el conflicte sorgit de la finitud dels recursos
econòmics en relació amb un acte de beneficència, la suspensió del qual

suposaria un de

maleficència.
6.1. Cures de ferides procedents d’una cirurgia estètica
CONSULTA
Es consulta el Comitè sobre una pacient de 38 anys procedent de l’Equador a qui fa 3 anys se li va
practicar una intervenció consistent en la injecció de silicona als glutis per fer-ne augmentar el
volum. La pacient explica que aquesta operació la va realitzar en una perruqueria personal no
sanitari, i que una persona que es va sotmetre al mateix procediment va morir uns dies després. Es
dedueix, per tant, que la silicona allà utilitzada no era d’ús sanitari. A causa d’això, des de fa més d’un
any pateix abscessos que s’obren contínuament, que van des dels glutis fins als turmells, i
darrerament, s’estan estenent a l’esquena. La pacient ingressa a l’Hospital del Mar, a cirurgia estètica
durant 10 mesos, i ara té una periodicitat de cures i controls de 3 a 4 setmanes per fer el
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benestar i confort, i mantenir així una mínima qualitat de vida. El seu tractament exigeix antibiòtics i
analgèsics potents de manera quasi permanent, així com també ajuda psicològica continuada. Fruit
d’aquestes situacions que es comenten, la pacient esdevé absolutament dependent de la seva
germana, a més, no rep cap ajuda econòmica ni de cap altre tipus.
La qüestió que planteja l’equip que l’atén és que, segons un ordenament de la institució on es planteja
que tot el que es derivi de la cirurgia estètica s’ha de fer pagar al pacient: s’ha d’obligar a pagar a
aquesta pacient la seva atenció considerant la seva situació sanitària i la seva situació econòmica
(precària i d’absoluta dependència), i considerant també que l’eventual supressió de les cures (que
tenen caràcter pal·liatiu) multiplicaria el dolor que la pacient pateix?
CONFLICTE ÈTIC
Aquest cas posa en relleu el conflicte entre els principis de beneficència (indirectament el de no
maleficència, ja que la no actuació provocaria un mal per a la pacient) i justícia. La qüestió
problemàtica sorgeix de si, sabent que en aquest país l’atenció sanitària és un dret universal, el fet de
fer pagar tot tractament derivat de la cirurgia estètica no respon a una concepció de, en primer lloc, la
cirurgia estètica com una branca de la medicina que no és de vital importància i que, per tant, no
està subjecta a la urgència ni a la necessitat de l’accés lliure i gratuït; i en segon lloc, s’està amb
aquesta normativa discriminant el dret a l’atenció sanitària en virtut de decisions personals que, en
última instància, suposa la imposició d’un conjunt de valors i conviccions concretes amb caràcter
potser correctiu. En definitiva, s’ha de valorar si una potencial aplicació del principi de justícia en
aquest cas no estaria menystenint la necessitat de generar una millora en la situació d’una pacient, i
per tant, fent pagar amb un empitjorament de la seva qualitat de vida unes decisions determinades
o un eventual millor repartiment dels recursos.
RESPOSTA
En resposta a aquesta consulta, el Comitè aclareix que la circular emesa per la institució que exclou
alguns tractament de cirurgia estètica està limitada a actuacions complementàries d’aquest tipus de
cirurgia, o a cures posteriors que la intervenció impliquen fins al tancament del procés (es fa
referència amb això a la cura de les cicatrius o les ferides, absorció d’hematomes, etc.). Amb això
també es pretén aclarir que aquesta circular no és extensible, per tant, a cures i/o tractaments que
puguin ser necessaris arran d’efectes secundaris o seqüeles que es manifestin amb posterioritat en
el temps (en aquest cas dos anys després). En aquests casos s’ha d’atendre sense dubtes els pacients
sense haver de facturar ni de fer-los pagar els serveis que se li han prestat, entenent que aquests són
de necessitat vital. Finalment, es preveu l’opció de denunciar la pràctica que es duu a terme en
aquesta perruqueria ja que constitueix un delicte (a més de la pràctica mateixa, s’ha de recordar que
una persona ha mort a causa del que es fa en aquest establiment), a més d’un focus claríssim per a un
potencial problema de salut pública.

LLIBRE DE CASOS
Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de l’ICS

Institut Català de la Salut

curar els abscessos (les ferides dels quals ja no es tanquen) com per a atorgar-li en alguna mesura

..................................................

desbridament del teixit necrosat. La pacient necessita atenció diària de més de mitja hora, tant per

30

CONSULTA
La consulta exposa la manifestació del desig d’una dona immigrada de ser atesa en el seu procés de
gestació per personal sanitari femení, és a dir, en aquest cas concret demana ser atesa per una
doctora ginecòloga.
CONFLICTE ÈTIC
En aquest cas entren en conflicte els principis ètics de l’autonomia, la beneficència i la justícia, ja que
s’ha de valorar si les peticions de la dona gestant, que semblen basades en conviccions culturals, són
argument suficient per a dur a terme la reorganització de recursos que eventualment pot exigir
l’atenció al procés de gestació per una doctora ginecòloga, amb la possibilitat que manquin hores de
visita lliures a aquest personal femení o que el reconeixement d’un dret a escollir professional en les
especialitats (que actualment no està recollit) pugui suposar que altres pacient reclamin el mateix per
part d’altres pacients, i això generi un conflicte de justícia.
RESPOSTA
El Comitè d’Ètica Assistencial entén que la petició de la pacient està inspirada per raons religioses
i/o culturals i que, per tant, té ple dret, en virtut del principi d’autonomia, que se li respecti aquesta
decisió i ser atesa per una metgessa especialitzada en ginecologia sempre que el sistema permeti
aquest canvi sense perjudicar ningú més com indica el principi de justícia.
Aquesta última condició obliga a recordar que el sistema sanitari, tal com està establert, només té
prevista la lliure elecció de professional pel que fa a l’equip d’atenció primària, i no pas per a les
especialitats. Tanmateix, en aquest cas particular no suposa un inconvenient trobar els recursos
pertinents per a satisfer la petició de la pacient, i desplaçar l’atenció al seguiment d’aquest embaràs a
altres centres amb personal femení en el cas que en el centre principal de la pacient no hi hagués
possibilitat.
En definitiva, en virtut del dret de la pacient a seguir les seves conviccions religioses i/o culturals i del
deure de les institucions a respectar aquest dret, el Comitè recomana autoritzar el canvi de
professional per a satisfer la petició en qüestió i que l’embaràs el segueixi una professional
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6.2. Atenció a l’embaràs d’una pacient immigrada
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