
1



Bon dia,

Fa 2000 anys un esclau grec, estoic que va estudiar física, filologia i ètica que es deia  

Epictet va dir que: “LA NATURALESA ENS VA DONAR DOS ULLS, DUES ORELLES I 
UNA SOLA BOCA PERQUÈ POGUÉSSIM OBSERVAR I ESCOLTAR EL DOBLE DEL 
QUE PARLEM” Aleshores ja es van adonar de la importància de la comunicació.

1. L’obligació de guardar la confidencialitat afecta a tots els professionals dels centres: 
assistencials, administratius, informàtics o personal de neteja...

2. Les Unitats d’atenció a la ciutadania són unitats funcionals 
Administratives-sanitàries que estableixen i mantenen vies de 
comunicació institucionals entre els ciutadans i la xarxa sanitària amb 
l’objectiu d’aconseguir una millora en l’atenció sanitària tant per als 
individus com per a la comunitat.
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1. Quan un ciutadà entra per la porta d’un centre o hi truca, el primer contacte és al 
punt d’atenció a la ciutadania, és aquí on comença el procés assistencial, l’acollida i punt d’atenció a la ciutadania, és aquí on comença el procés assistencial, l’acollida i 
la canalització de les demandes que ens fa, són bàsiques, d’elles en depèn tant el 
desenvolupament del procés assistencial com una gran part de la satisfacció que 
percep el ciutadà.

2. Un cop feta l’acollida i canalitzada la demanda expressada per ell, els professionals 
administratius sanitaris l’acompanyem al llarg del procés, gestionant les prestacions 
derivades de l’activitat clínica: proves, derivacions a altres professionals, 
prestacions.., recollint l’opinió que en té dels serveis que li oferim i  per últim, al final 
del procés assistencial, en fem el comiat que és també molt important  donat que és 
el punt de partida de futures noves relacions amb la nostra organització.

3. Cada dia durant el procés assistencial de cadascuna de les persones a les quals 
atenem ens trobem amb multitud de situacions en què podem vulnerar el dret dels 
ciutadans i dels propis professionals a la confidencialitat de la informació sobre la 
seva persona i les seves dades.
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Pel que fa a la informació clínica cal remarcar que la informació que cal compartir és 
únicament la necessària per al bon desenvolupament del procés assistencial i només únicament la necessària per al bon desenvolupament del procés assistencial i només 
amb els professionals estrictament implicats.

De vegades membres dels cossos policials es presenten als centres demanant informació 
d’algun pacient. Recordem que no els podem donar cap informació si no fan la demanda 
per escrit 

Mai les malalties poden ser objecte de tertúlia tot i que siguem sanitaris o coneguts de 
la persona de la qual es parla.

Caldrà tenir cura amb deixar informes, llistes de pacients, etc.. En sales de descans o 
altres zones comunes.

Per tal d’evitar possibles situacions en les quals es pugui vulnerar la confidencialitat no 
hem d’entrar a les consultes sense trucar i hem d’esperar que ens indiquin que entrem. 
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Una altra situació en què podem vulnerar la confidencialitat de les dades és a través de 
la informació que obtenim dels programes informàtics: ECAP, SAP.. I com no, de la la informació que obtenim dels programes informàtics: ECAP, SAP.. I com no, de la 
informació que enviem a través del correu electrònic, SMS...
Cal prendre mesures com bloquejar la sessió de l’ordinador quan hem de deixar el punt 
d’atenció al ciutadà i col·locar bé les pantalles dels ordinadors ja que evitarem exposar 
informació a “mirades indiscretes” i evitarem l’accés a dades per part de persones 
externes.
Recordem que per seguretat en la tramesa de dades (si es fa des de fora de l’ECAP) cal 
encriptar qualsevol correu electrònic i que per enviar dades als usuaris tant per correu 
com SMS és necessari que ens hagin donat el seu consentiment.
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L’altre dia era a la cua d’un punt d’atenció a la ciutadania quan va entrar una parella i la 
senyora li va dir al senyor: hauries d’anar a buscar el bolso que me l’he deixat al cotxe! El senyora li va dir al senyor: hauries d’anar a buscar el bolso que me l’he deixat al cotxe! El 
senyor remugant se’n va anar. Llavors, immediatament la senyora es salta la cua, 
s’adreça a l’administratiu i davant de tothom li diu: m’hauries de donar una còpia del 
resultat del TAC que li van fer al meu home...

Una altra situació freqüent és que els fills s’interessin pels pares (o a l’inrevés) sense la 
presència de l’interessat però en aquests casos tampoc podem facilitar la informació.

I si algú demana si ha vingut algú altre a visitar-se tampoc podem donar aquesta 
informació.

Quan algú demana informació clínica d’una altra persona mai la podem donar tret que 
es disposi de l’autorització del pacient.
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En moltes ocasions tenim informació que hem rebut dins del procés assistencial i ens fan 
comentaris sobre la salut d’una altra persona, en aquests casos el què hem de fer és comentaris sobre la salut d’una altra persona, en aquests casos el què hem de fer és 
escoltar el que se’ns diu però no fer-hi cap comentari tan si coneixem la informació com 
si no.

Només podem comentar la salut d’una altra persona si aquesta està present i autoritza 
que es facin davant d’un tercer. 

Altres cops es donen situacions on els propis usuaris comenten problemes de salut entre 
ells i també volen fer-ho sobre els que té alguna altra persona. Fa poc, a la sala d’espera 
d’un centre sanitari vaig sentir la següent conversa: uf! Aquell està ben arreglat. Li he 
demanat què li passava i no m’ho ha volgut dir però mira, entra a la consulta de 
radioteràpia així doncs, ja sé el què té...

Tant els usuaris com els professionals tenim dret a la intimitat i en tot moment s’ha de 
respectar. 
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De vegades, en atendre el telèfon i al mateix temps presencialment des del punt 
d’atenció a la ciutadania, pot passar que la persona que és a l’altra banda del telèfon d’atenció a la ciutadania, pot passar que la persona que és a l’altra banda del telèfon 
pugui escoltar informació del pacient al qual s’està atenent. Per tant, un cop agafada la 
trucada i sabent que no és una urgència, caldrà deixar-la amb el missatge i/o la música 
d’espera per tal d’evitar que pugui sentir el què es diu.
També haurem d’anar alerta de no repetir el nom i cognoms ni cap dada que pugui 
identificar la persona amb la qual estem parlant per telèfon. 
Una millora important és que sempre que sigui possible la centraleta de trucades estigui 
situada en un lloc on no es faci atenció presencial.

Aquesta mateixa situació també es pot produir dins de la consulta quan un professional 
assistencial està atenent un pacient i rep la trucada d’un altre. Per evitar aquesta situació 
i les interrupcions, el millor seria que si no és per un motiu d’urgència, les trucades 
telefòniques es programessin a l’agenda del professional.

Quan la trucada telefònica la fem nosaltres, hem d’assegurar-nos que parlem amb la 
persona amb qui volem parlar i si no hi és, el millor és deixar d’avís que ens truqui i no 
donar informació a qui ens atengui.
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Hem de seguir el mateix criteri de No facilitar informació a una altra persona diferent del 
pacient. Cal que hi hagi l’autorització implícita del pacient sempre que vingui a recollir pacient. Cal que hi hagi l’autorització implícita del pacient sempre que vingui a recollir 
resultats, informes, etc.. una persona que no sigui el propi pacient.

També en els casos en què el ciutadà a través de l’eConsentiment hagi donat la seva 
autorització per a rebre dades sanitàries per correu electrònic li podem fer arribar des 
dintre l’ECAP. Actualment disposem de LMS que és la millor opció per a que el propi 
ciutadà pugui gestionar aquesta informació a través d’un mitjà totalment segur.
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Una altra situació amb la que hem d’anar molt alerta és amb informació sobre els propis 
professionals, quan un de nosaltres està malalt en moltes ocasions confonem l’interès professionals, quan un de nosaltres està malalt en moltes ocasions confonem l’interès 
pel company malalt amb la necessitat de tenir informació sobre la seva patologia. El 
nostre company té el dret de donar la informació a qui vulgui però això no implica que 
ens autoritzi a fer-ne difusió. 

Les persones que troben a faltar el professional malalt de ben segur que ens faran 
preguntes per la seva absència: què li passa?, està malalt? Quan tornarà? Sempre hem 
de demanar a la persona interessada quina informació és la que vol que donem a la 
població.
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Tota persona té dret a decidir qui pot estar present durant l’acte mèdic. Sempre que hi 
hagi altres professionals a la consulta se li ha de demanar si té cap inconvenient en què hagi altres professionals a la consulta se li ha de demanar si té cap inconvenient en què 
hi siguin i cal deixar ben clar que totes les persones que són a la consulta tenen 
l’obligació de mantenir el secret professional. (Dret a la confiança: mantenir el secret 
professional)

També cal tenir cura d’evitar la presència de personal no necessari com per exemple els 
mossos o la policia local en situacions especials (detinguts, accidents...)

De vegades agents en acte de servei acudeixen als centres sanitaris per a ser atesos, 
hem de recordar que en aquests casos els hem de donar d’alta al sistema informàtic com 
a “alta anònima” i anotar tant sols el número de placa.
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Quan la persona que consulta arriba amb acompanyada d’altres persones, normalment 
ho fa de forma conscient i lliure, sense que l’importi compartir la informació. Tot i així ho fa de forma conscient i lliure, sense que l’importi compartir la informació. Tot i així 
pot haver-hi situacions en què la presència d’una altra persona pot limitar la llibertat 
(pares-fills, parelles..). Si sospitem que és així, cal demanar a la persona interessada si 
prefereix parlar a soles amb nosaltres i, si és així convidarem l’acompanyant a que surti.

En el cas dels immigrants tenen els mateixos dret i deures que els no-immigrants. La 
dificultat per a mantenir el secret professional és més gran quan es necessita un 
traductor. En aquest cas caldrà implicar-lo en el manteniment del secret i demanar el 
consentiment per a la seva presència a la persona interessada, especificant el seu paper. 
Si tenim dubtes podem utilitzar traductors telefònics (012 o CatSalutRespon)

12



En cas de menors cal tractar-los amb tots els drets, sempre que tinguin capacitat de 
comprensió. Podem considerar com a regla general que el menor té capacitat de comprensió. Podem considerar com a regla general que el menor té capacitat de 
comprendre i decidir si és major de 12 anys, tot i que el consentiment escrit l’haurà de 
donar el representant del menor. En el supòsit de menors emancipats o majors de 16 
anys, el menor ha de donar personalment el seu consentiment 

Hem de tenir en compte diferents situacions amb què ens trobem molt sovint:
Pares separats o divorciats: si no hi ha sentència judicial en contra, els dos tenen dret a 
la informació clínica del menor. 
Quan un dels progenitors ens demani informació sobre el fill o la filla per utilitzar-la en el 
procediment legal si el menor és competent caldrà el seu consentiment per donar-li.

Pel que fa als discapacitats hem de mantenir la confidencialitat de la mateixa manera 
que per a la resta de persones. En el cas de malalties mentals només hi ha l’exempció de 
l’obligació del secret si el pacient no és competent. I sempre caldrà plantejar-se la 
conveniència que part o tota la informació es comparteixi amb el pacient i li demanem a 
qui li podem explicar el què li passa. 
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Pel que fa documentació com: sol·licituds de derivació, de proves, papers de facturació, 
retorn de resultats.. retorn de resultats.. 
cal evitar que circulin per les nostres valises i si ho han de fer per algun motiu, és 
imprescindible que s’oculti la informació clínica.
Una bona solució per evitar aquest fet és fer que la documentació circuli per correu 
electrònic encriptat.

Cal garantir que les dades dels pacients es mantinguin inaccessibles: hem de tenir cura 
que els papers interns no quedin damunt les taules o taulells.
És de vital importància destruir tota la documentació que contingui informació clínica 
(peticions analítiques, pla de medicació...) Recordem que no podem llençar-los als 
contenidors d'escombraries ni a les papereres de les consultes, s’ha de destruir.
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Una altra qüestió important és la informació que posem a les pantalles informatives, 
recordar que en cap cas es poden posar llistats amb el nom dels usuaris.recordar que en cap cas es poden posar llistats amb el nom dels usuaris.

L’altre dia tenia visita en un hospital i vaig arribar d’hora però vaig pensar que podia 
passar la tarja per la màquina i esperar-me.  Vaig veure que no és així ja que si arribes 
massa d’hora la màquina no et deixa fer la recepció. A la pantalla es veien les meves 
dades, CIP, nom i cognoms, la consulta, l’hora que tenia i en vermell NO acceptada. El 
senyor que tenia darrera meu em va dir molt amablement: Això és perquè és massa 
d’hora Lluïsa, em vaig quedar perplexa i evidentment no ens coneixíem de res... És un 
clar exemple que en moltes ocasions la confidencialitat pot ser vulnerada fàcilment, fins 
i tot de forma inconscient.
Caldrà vetllar per a que es respectin les distàncies i que el temps en què es mostren les 
dades dels ciutadans sigui només l’estrictament necessari
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Hi ha alguns elements estructurals que dificulten la confidencialitat com per exemple:
Les sales d’espera i les cues: pel que fa a les sales d’espera haurien d’estar a una Les sales d’espera i les cues: pel que fa a les sales d’espera haurien d’estar a una 
distància prudencial de les consultes i dels punts d’atenció a la ciutadania, i és 
indispensable que a les cures hi hagi línies de separació que evitin compartir informació.
Les parets massa primes tan a les consultes com a despatxos o sales de reunions...

Hi ha situacions en què inconscientment es parla de casos o es comenten patologies de 
pacients als ascensors, passadissos, sales d’espera... I de vegades no ens adonem que hi 
ha persones al nostre voltant.

Cal recordar que no es poden fer comentaris sobre l’estat de salut ni de pacients ni de 
professionals enlloc.
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