
Comitè d’Ètica Assistencial 
en Atenció Primària 

 

1 
 

 

Conclusions de la 1a Jornada del CEA de l’Atenció 

Primària de l’ICS. La confidencialitat a casa nostra 

 

Data:   Dimecres, 26 d’octubre de 2016 

Horari:  De 8.30 a 14.00h 

Lloc:  Sala d’actes de l’edifici del Pavelló docent. Hospital Universitari Vall d’Hebron, 

passeig Vall d’Hebron, 119-129. Barcelona 

 
Conclusions 
 

1. La confidencialitat és un tema que ens preocupa i ens ocupa a tots els professionals 
d´atenció primària, i tenim el repte de la millora continua. 
 

2. L´ICS aposta per un canvi de cultura: treballar per la transparència sense vulnerar la 

confidencialitat, des d’una ètica en el model de gestió. 

3. La confidencialitat s’ha de mantenir en tots els llocs i procediments dels centres, 

assistencials o no. 

4. A la història clínica han d´entrar només els professionals que intervenen en el 

seguiment assistencial del pacient, ningú més. 

5. A la història clínica s’ha d’evitar la “infoxicació “ i la “pobresa informativa”. Tenir 

sempre present: la finalitat, la proporcionalitat, l’autonomia i la qualitat. 

6. Cal un compromís dels professionals responsables per fer que la historia clínica 

estigui actualitzada, revisada, acurada. Dialogar i acompanyar els ciutadans a les 

decisions sobre les seves dades personals i clíniques. 

7. Els professionals sanitaris són confidents necessaris i és responsabilitat seva fer 

créixer la confiança amb els pacients, protegint la seva intimitat, demanant permís 

per fer servir les seves dades per fins no assistencials, educant en la cultura del 

consentiment amb coneixement i pedagogia. 

8. Cal la conformitat lliure, voluntària i conscient per fer servir el pacient en el fi  de la 

docència. 

9. Cal prioritzar els aspectes d´estructura i funcionalitat dels centres tenint en compte la 

confidencialitat. 

10. És molt important la formació en confidencialitat de tot el personal dels centres per 

fer créixer la cultura col·lectiva i el compromís amb els ciutadans en el dia a dia. Una 

Institució que afavoreixi les virtuts dels seus professionals. 


