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De què parlaré? 

A. Carta de drets i deures de la ciutadania. 
B. Pilars ètics fonamentals. 
C. Què diu el Comitè de Bioètica de Catalunya  (CBC)? 
D. Què diu el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya 

(CESSC)? 
E. Què diuen els professionals sobre la implementació de la PDA? 
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Índex 



A. Carta de drets i deures... (juny de 2015 ) 

La Carta es regeix per principis ètics 
inspiradors i vertebradors de la societat 
sobre els quals les persones hi tenen un paper 
actiu, respecten i accepten. 
 
 
Els principis sobre els quals es basa la Carta: 
Reconeixement de la dignitat de la persona. 
Llibertat i l’autonomia. 
Igualtat. 
Accés a la informació i al coneixement en salut. 
Compromís cívic. 
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Punt 5. Autonomia i presa de decisions 

Tenim dret a...  
Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la 
dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés 
d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el 
procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.  
 
I tenim el deure de...  
Coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles 
persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas 
de discrepàncies. 
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5.1.6 Dret a la planificació de les decisions anticipades. 



B. Pilars ètics fonamentals 

Dret del pacient reconegut legalment   
(Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient, i la documentació clínica) 

 
A qui pertanyen les decisions del final de vida? Al pacient? A la família? Al 
professional??? 
 
 Participativa:  
• Millorar el diàleg entre pacients i professionals.  
• Dret a consentir /rebutjar un tractament . 
• Explorar la voluntat de participació. 

 Informada: La persona ha de conèixer els objectius i límits del propi procés, així com 
de l’ús que se’n farà. 

 Deliberativa: Prendre decisions després de pesar les raons a favor o en contra. 
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1. Respectar l’autonomia 



Pilars ètics fonamentals 

Tenim dades que ens diuen que NO planificar implica:  
 
 empitjorament qualitat de vida 
 augment polifarmàcia 
 augment de l’ús inadequat de recursos 
 dificultat per oferir una atenció centrada en la persona en tots els seus 

aspectes. 
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2. Assegurar la no maleficència i la justícia 



Pilars ètics fonamentals 

Tenir cura de la vulnerabilitat 
Té el sistema sanitari  en compte l’especial vulnerabilitat  d’aquestes persones? 
 
Discriminació positiva: Implica un tracte especial; Respondre a la desigualtat amb 
una atenció social i sanitària. 
 
Integritat 
Cal prioritzar les vivències a la supervivència biològica, entenen que el que tenim 
al davant és una persona, no és només un malalt i que està inscrit en un context 
social. 
 
• Hem d'adaptar l'assistència sanitària a la trajectòria vital i no al reves. 
• No medicalitzar ni hospitalitzar l'existència al final de la vida. 
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3. Tenir cura de la vulnerabilitat i de la integritat 



Pilars ètics fonamentals 

Final de vida és un procés inexorable, no podem canviar 
aquest final, però SI el procés. 

Fer digne la vida en el seu últim tram. 
Revisar les prioritats i finalitats de la medicina clàssica.  
Pal·liar i curar poden conviure. 
Tenir en compte que treballem amb persones 

vulnerables. 
Planificar amb el pacient. 
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Conclusions 



C. Què diu el Comitè de Bioètica de Catalunya  (CBC)? 

ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA 
 Cal prioritzar els símptomes i les necessitats de la persona als diagnòstics i les malalties. 
 El sistema sanitari ha d’incorporar elements centrats en la persona. 

 
Com vol passar en “Josep” o la “Teresa” els darrers  
anys, mesos, dies de la seva vida? 
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La Planificació de decisions anticipades és una decisió bàsicament ETICA 



Què diu el Comitè de Bioètica de Catalunya  (CBC)? 

 La PDA representa una oportunitat de participació del pacient en el pla d’atenció. 
 

 Cal registrar a la HC tota la informació obtinguda del diàleg amb el pacient o la 
seva família.  
 

 Cal obrir un procés gradual i reflexiu d’informació amb preguntes obertes i 
promovent les decisions compartides. 

 
 El titular del dret a la informació és el pacient. S’ha d’informar les persones 

vinculades a ell en la mesura que aquest ho permet explícitament o tàcitament.  
 
 En cas d’incapacitat del pacient, se l’ha d’informar en funció del seu grau de 

comprensió, però s’ha d’informar sobretot qui en té la representació i prendre amb 
ell les decisions.   
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Algunes recomanacions 



Conclusions CBC 

“Representa un pas necessari pel que fa a la personalització i el respecte a la 
voluntat del malalt. És una mostra de com es pot ajudar perquè cadascú 
s’apropiï al màxim del seu procés de malaltia i perquè les decisions que s’han 
de prendre sobre ell siguin més enraonades, fruit d’una deliberació franca, siguin 
realment compartides”. 
 
“S’ha d’insistir però que el programa no pretén en cap cas fer passar el malalt 
d’un protocol de “fer-ho tot” a un altre de “ja no es pot fer res”, sinó ben al 
contrari: que, amb la nova adscripció, surti de tot protocol rígid i gaudeixi d’un 
mirament lúcid del que li convé en cada moment. 
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El Comitè de Bioètica de Catalunya, en les seves consideracions del 31 de 
juliol de 2015, manifesta que la PDA: 



D. Què diu el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC)? 
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La PDA ens ofereix una oportunitat per no centrar-nos únicament en 
aspectes tècnics o sanitaris, sinó en abordar altres qüestions importants a 

la vida de les persones com són els aspectes socials, culturals, 
espirituals,... 

 



Què diu el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC)? 

«La col·laboració dels serveis socials pot ser fonamental i cal incorporar-
la dins l’equip interdisciplinari: l’atenció domiciliària o residencial, la 

cura continuada de col·lectius com els de les persones amb 
discapacitat de qualsevol etiologia, persones en situació sense llar 
o dones en situació de violència masclista ofereix moltes oportunitats 

– a vegades, més que en la consulta mèdica o d’infermeria-  per a 
reconèixer preferències de les persones afectades, avaluar amb ella la 

seva qualitat de vida i identificar conflictes en relació a les decisions de 
representació o a totes aquelles que s’hauran de prendre en el futur.  
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En un bon model de treball integrat, tota aquesta informació s’hauria de 
compartir amb el professional referent de Salut, i consensuar 

l’estratègia a seguir i els rols a desenvolupar, en el cas concret,  per cada 
professional.» 

 
RISC: Confidencialitat 
 
Per mantenir el deure de  confidencialitat cal: 
 Participació activa de la persona usuària i propietària de les dades. 
 Professionals amb fortes competències ètiques dins de la pràctica 

assistencial. 
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La Història Clínica i Social Compartida pot ser una gran oportunitat  
 

Què diu el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC)? 



E. Barreres per la implementació de la PDA 

 Manca de coneixement sobre la PDA i d’habilitats de comunicació. 
 Inèrcia cap a problemes físics del pacient. 
 Dubtes respecte al moment adequat per començar la discussió. 
 El pacient ha de ser el que comenci la discussió. 
 Dificultat d'establir pronòstic en pacients no oncològics. 
 Dubtes pel que fa als beneficis/perjudicis generats en abordar el tema. 
 Percepció de manca de marc ètic i legal. 
 Bloqueig emocionals personals. 
 Dificultat de coordinació entre nivells per garantir acompliment de al PDA. 
 Manca de temps. 
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PROFESSIONALS 



lvila.cc.ics@gencat.cat 
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