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Capí

Norm

Es pr

El

o 
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so
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de

la 

al 

Norm

Es pr

Ca
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Nova

Es pr

El

m

Capí

Nova

Es pr

El

afe

aq

la 

Norm

Es pr

ítol I. PRIN

ma 1 

oposa modif

l metge ha de

restablir la 

ausats per la 

o és previsibl

olament l’abs

ocials que p

esenvolupar d

 persona mal

 seu abast. 

ma 6 

oposa modif

ap metge no

egui a empra

ots els casos, h

n menor, a la

arantir la con

a norma 7 bis

oposa introd

l metge ha d

menystenir la c

 

ítol II. DE L

a norma 8 bis

oposa introd

l metge no h

fectiu o econ

questes pugui

 seva situació

ma 12  

oposa modif

NCIPIS GEN

ficar aquesta 

e tenir presen

salut individ

malaltia, ten

le i vetllar p

sència de ma

ermeten la 

de manera au

lalta empran

ficar aquesta 

 podrà ser n

r una determ

ho adverteix

a persona dir

ntinuïtat assis

s 

duir una nova

de vetllar per

confiança soc

LA RELACI

s 

duir una nova

ha d’establir a

nòmic, més 

in afectar l’ef

ó preeminent

ficar aquesta 

NERALS 

norma, que p

nt que l’obje

dual i col·lec

ir cura dels p

er una mort

alaltia, sinó 

màxima ple

utònoma. El 

t, amb aques

norma, que p

ni discriminat

minada terapè

i abans perso

rectament re

stencial. 

a norma en a

r mantenir e

cial envers la

IÓ DEL ME

a norma en a

amb el pacien

 enllà de la

ficàcia de la r

t envers el pa

norma, que p

passa a tenir 

ectiu de l’exer

ctiva de les p

pacients, recu

t en pau. El 

també el con

enitud de la

l metge ha de

sta finalitat i 

passa a tenir 

t ni rebutjat 

èutica o mitj

onalment al p

esponsable d’

aquest capíto

el prestigi de

a professió o l

ETGE AMB

aquest capíto

nt relacions 

a mateixa co

relació metge

acient. 

passa a tenir 

 la redacció s

rcici de la me

persones, alle

uperables o n

metge ha de

njunt de con

a persona, p

e tenir especi

 sense excuse

 la redacció s

quan, per fid

à de diagnòs

pacient o, qu

’aquest. En q

l, amb la red

e la professió

les institucio

B ELS SEUS

l, amb la red

de caire pers

ontraprestaci

e-pacient o qu

 la redacció s

egüent: 

edicina és pr

eujar el dolo

no, tractar d’

e considerar 

ndicions físiq

per tal que 

ial cura a com

es ni prejudic

egüent: 

delitat a la se

tic. Cal, però

uan es tracti 

qualsevol cas

acció següen

ó, i evitar ac

ns sanitàries.

S PACIENT

acció següen

sonal, ja sigu

ó de l’acte 

uan s’hagin e

egüent: 

romoure, ma

or o els pati

’evitar la mo

que la salut 

ques, psíquiq

aquesta es 

mbatre el do

cis, tots els m

eva conscièn

ò, que el met

 d’un incapac

s, el metge n

nt:  

ccions que p

. 

TS 

nt: 

uin de tipus s

assistencial, 

establert apro
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ntenir 

ments 

rt que 

 no és 

ques i 

pugui 

olor de 

mitjans 

cia, es 

tge, en 

citat o 

’ha de 

puguin 

sexual, 

 quan 

ofitant 
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Le
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ca

es

re
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a l

Norm

Es pr

El

di

de

co

pe

de

Norm

Es pr

Q

re

re

de

Nova

Es pr

s’inco

Le

re

pr

ta

as

la 

hi

Norm

Es pr

es exploracio

busiva, sinó s

aure en la d

trictament n

percussions 

onsentiment 

la salut de ter

ma 14  

oposa modif

l metge ha d

iagnòstica, un

e manera en

ondicions de 

er a tercers a

e comportar l

ma 15  

oposa modif

Quan els resp

butgin, ni q

coneixen com

el consentime

a norma 16 b

roposa modi

orpora en aqu

es tecnologie

forçar i dina

resencial qua

mbé mitjans

sistencial rec

 documentac

istòria clínica

ma 17  

oposa modif

ns compleme

sempre sota c

denominada 

necessaris. Q

socials negat

cada vegada 

rceres person

ficar aquesta 

de respectar 

n tractament

ntenedora de

 tenir-ne una

a causa del se

l’abandonam

ficar aquesta 

ponsables d’

ue sigui per 

m a vàlid i ne

ent. 

bis 

ificar la norm

uest capítol: 

es de la info

amitzar la re

an aquesta si

s per establi

cau en el pro

ció o inform

a del pacient.

ficar aquesta 

entàries no s

criteris mèdic

 medicina d

Quan, del r

tives per al m

que calgui pr

nes o del fetu

norma, que p

el dret del p

 o l’assistènc

e les conseq

a comprensió

eu estat. Tan

ment de l’aten

norma, que p

’un pacient 

 raons de co

ecessari per a

ma 40 del ca

 

ormació i la 

elació entre 

igui necessàr

ir consultes 

ofessional qu

mació generad

 

norma, que p

’han de prac

cs. Així mate

defensiva, en

resultat d’aq

malalt, el met

racticar-ne un

us, en cas d’u

passa a tenir 

pacient a reb

cia mèdica, se

qüències prev

ó lúcida, llev

nmateix, el re

nció clínica p

passa a tenir 

menor o a

onsciència, un

a la seva vida

apítol IV, qu

comunicació

metges i pa

ria per a la d

entre profes

e hagi manti

da amb aque

passa a tenir 

cticar de man

eix, el metge 

n indicar ex

questes explo

tge ha de ten

na, tret del c

na gestant. 

 la redacció s

butjar totalm

empre que ab

visibles de l

vat que pugu

ebuig d’una p

per part del m

 la redacció s

mb la comp

n tractament

, el metge, en

ue passa a te

ó poden ser 

acients, però 

deguda quali

ssionals. En 

ingut la relac

estes comuni

 la redacció s

nera rutinària

ha de tenir e

xploracions 

oracions, se’

nir especial c

as en què es 

egüent: 

ment o parci

bans aquest h

a seva negat

uin derivar-se

prova o d’un

metge. 

egüent: 

petència per

t que els con

n cas d’urgèn

enir la redac

 instruments

 no poden s

tat de l’acte 

 aquest cas, 

ció presencia

icacions s’ha

egüent: 

a, indiscrimin

especial cura 

o tractamen

’n poden d

cura i obtenir

 pressuposi ri

ialment una 

hagi estat inf

tiva i es tro

e’n perills o 

n tractament 

r decidir mi

neixements m

ncia, pot pres

cció següent 

s vàlids i úti

substituir la 

 mèdic. Pod

 la responsa

al amb el pac

a d’incorpora
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nada o 

 de no 

nts no 

derivar 

r-ne el 

isc per 

prova 

format 

obi en 

 danys 

no ha 

invada 

mèdics 

scindir 

 i que 

ils per 

 visita 

en ser 

abilitat 

cient, i 

ar a la 
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El

qu

pu

Norm

Es pr

El

un

se

l’a

Nova

Es pr

Si

es

of

la 

l’à

Norm

Es pr

El

ni

as

Norm

Es pr

El

as

pe

Capít

Es pr

INFO

Norm

Es pr

El

sa

ls mitjans tel

ue es faci de

ugui garantir 

ma 18  

oposa modif

l metge que 

na segona op

mpre tenir 

absència d’un

a norma 18 b

oposa introd

i s’utilitzen le

pecificar de 

ferir consells 

 informació 

àmbit del seu

ma 20  

oposa modif

l metge no po

i emetre info

sistencials en

ma 21  

oposa modif

l metge, que

sistencials am

er garantir la 

 

tol III. DE L

roposa la mod

ORMACIÓ I

ma 22  

oposa modif

l metge té el 

alut, els passo

lemàtics es p

e manera seg

 la qualitat d

ficar aquesta 

sigui consult

pinió ha de 

en compte, 

na visita prese

bis 

duir una nova

es xarxes soc

forma clara 

 mèdics perso

 o els comen

u exercici. 

ficar aquesta 

ot exercir fun

ormes, dictàm

n què particip

ficar aquesta 

e ha de reg

mb els pacien

 continuïtat a

LA INFORM

dificació del 

I LA COMUN

ficar aquesta 

 deure de do

os diagnòstics

poden utilitza

gura, amb un

e l’acte assist

norma, que p

tat per corre

verificar la s

 en l’elabor

encial. 

a norma en a

cials per a se

els seus obje

onalitzats. En

ntaris que p

norma, que p

ncions de me

mens o opin

pi o hagi part

norma, que p

gistrar en un

nts, està oblig

assistencial. 

MACIÓ 

 títol d’aques

NICACIÓ”. 

norma, que p

onar al pacie

s, les explora

ar en les com

na identifica

tencial, segon

passa a tenir 

eu electrònic

suficiència i 

ració del seu

aquest capíto

erveis d’infor

ectius, les car

n l’ús person

puguin vulne

passa a tenir 

etge forense n

nions de nat

ticipat com a

passa a tenir 

na història c

gat a extrema

st capítol, qu

  

passa a tenir 

ent la màxim

acions compl

municacions 

ació i l’accep

ns les condici

 la redacció s

, o altres mi

 la garantia 

u informe, l

l, amb la red

rmació gener

racterístiques

nal de les xarx

erar la intim

 la redacció s

ni d’instructo

turalesa peri

a metge. 

 la redacció s

clínica indiv

ar el rigor i la

e passa a ten

 la redacció s

ma informació

ementàries i 

entre metge 

ptació mútua

ions particula

egüent: 

itjans equipa

de la docum

les limitacio

acció següen

ral o promoc

s d’ús i les li

xes socials, el

mitat de les p

egüent: 

or d’expedien

icial amb rel

egüent: 

vidualitzada t

a comprensió

nir la redacció

egüent: 

ó possible sob

 els tractamen

e i pacient, se

a, i sempre q

ars de cada c

arables, per e

mentació reb

ons que com

nt:  

ció de la salu

imitacions, i 

l metge ha d

persones ates

nts administ

lació als pro

totes les act

ó del seu con

ó següent: “D

bre el seu es

nts. La infor
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empre 

que es 

as. 

emetre 

uda, i 

mporta 

ut, cal 

 evitar 

’evitar 

ses en 

ratius, 

ocessos 

tivitats 

ntingut 

DE LA 

stat de 

rmació 
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s’h
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ex

pe
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Es pr

En

dr

se

Nova

Es pr

El

pr
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Es pr
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m

m

de

dr

Norm

Es pr

L’

co

ha

co

m

Nova

Es pr

El

l’e

m

co

ha de donar 

reventives pe

xplícitament 

eritatge o ava

ma 22 bis 

oposa la intr

n cas de com

ret del pacien

u abast per r

a norma 22 t

oposa la intr

l metge ha d

rocés assisten

ma 24  

oposa modif

l metge ha d’

manera enten

malalties amb 

e plantejar fe

ret del malalt

ma 25  

oposa modif

avaluació de

orrespon al m

a de registrar

ompetent, ell

metge informa

a norma 25 b

oposa la intr

l metge ha d’

expressió lliu

mantenir l’en

onfidencialita

 

de manera en

er evitar el 

la persona e

aluació, i obte

roducció d’un

mplicacions, e

nt a rebre in

remeiar o pal

er 

roducció d’un

de vetllar per

ncial, així com

ficar aquesta 

’informar el p

nedora, veríd

 un mal pron

er-ho de la m

t a no ser info

ficar aquesta 

e la capacita

metge que l’a

r a la història

l mateix deci

arà les person

bis 

roducció d’un

’obtenir el co

ure de la sev

ntrevista a so

at. 

ntenedora i p

contagi i la

n el cas que

enir el seu co

na nova norm

rrors o accid

nformació sob

ꞏliar la situac

na nova norm

què el pacie

m la d’aquells

norma, que p

pacient de le

ica, mesurad

nòstic, el met

anera més cu

ormat. 

norma, que p

at de fet de

ssisteix, que 

a clínica el res

dirà quines p

nes vinculade

na nova norm

onsentiment 

a voluntat, i

oles i li ha

prudent, i ha

a propagació

e sigui object

onsentiment 

ma en aquest

dents, el metg

bre aquests e

ció adversa pr

ma en aquest

nt conegui l

s que en cada

passa a tenir 

es alteracions 

da, discreta, 

tge ha de pro

urosa i respec

passa a tenir 

e la persona

 pot demanar

sultat d’aque

persones pot

es al pacient p

ma en aquest

 de la person

i, quan tingu

a de manife

a d’incloure t

ó de la mal

te d’investiga

en els casos q

t capítol, amb

ge ha de ser e

esdevenimen

roduïda. 

t capítol, amb

a identitat d

a moment li p

 la redacció s

 que pateix i 

prudent i c

ocurar igualm

ctuosa possib

 la redacció s

a malalta pe

r l’assessoram

esta avaluació

t informar el

per raons fam

t capítol, amb

na malalta en 

ui la sospita 

estar explícit

també, quan 

laltia. També

ació, experim

que siguin pr

b la redacció 

especialment 

ts, i ha de p

b la redacció 

del metge de 

prestin assist

egüent: 

 del pronòsti

compassiva. Q

ment informa

ble. El metge

egüent: 

er comprend

ment d’altres 

ó. En el cas q

 metge, i, en

miliars o de fe

b la redacció 

 les condicion

 de possibles

ament el se

 calgui, les m

é s’ha d’inf

mentació, doc

receptius. 

següent:  

 curós pel qu

posar els mitj

següent:  

 referència d

tència. 

ic de la mala

Quan es tra

ar el pacient,

e ha de respe

dre la infor

 especialistes

que el pacien

n el cas contr

et. 

següent: 

ns que garan

s coaccions, 

eu comprom
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mesures 

formar 

cència, 

ue fa al 

jans al 

del seu 

ltia de 

acti de 

 i s’ha 

ctar el 

rmació 

s i que 

nt sigui 

rari, el 

nteixin 

ha de 

mís de 
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Nova

Es pr

El

pe

pe

pe

re

pu

Nova

Es pr

El

de

do

 

Capít

Norm

Es pr

passa 

El

qu

l’a

in

l’e

ju

re

Norm

Es pr

El

els

en

Norm

Es pr

El

lím

a norma 26 b

oposa la intr

l metge ha de

eritatge, que 

er a terceres 

ersonalment 

fereixi. En c

ugui tant ben

a norma 27 

oposa modif

l metge ha de

emani o en e

ocumentació 

tol IV. DEL 

ma 28  

roposa despla

 a tenir la red

l metge nom

uan disposi d

autorització d

nformació tra

estudi o el t

ustificar el mo

presentants. 

ma 29  

oposa modif

l metge té el 

s límits d’aqu

n l’acte assiste

ma 32  

oposa modif

l metge pot r

mits necessar

bis 

roducció d’un

e tenir presen

el seu contin

persones. S’

a partir de 

as de peritatg

neficiar com p

ficar aquesta 

e lliurar al p

ls supòsits en

 clínica, d’aco

 DRET A LA

açar la norm

dacció següen

més pot lliura

de la seva au

de les person

amesa sigui n

tractament d

otiu de  l’info

 

ficar aquesta 

deure de res

uesta només 

encial requer

ficar aquesta 

revelar el sec

ris, en els caso

na nova norm

nt, quan red

ngut pot ten

ha d’absteni

 dades i pro

ge, ha de ser

perjudicar qu

norma, que p

acient un inf

n què sigui ob

ord amb la n

A INTIMITA

ma 28 del cap

nt: 

ar informació

utorització ex

nes responsab

necessària per

del pacient. L

orme, i s’ha 

norma, que p

pectar el dre

 els pot fixar 

reix la confor

norma, que p

ret amb disc

os següents i 

ma en aquest

dacta un info

ir conseqüèn

ir, per tant, d

oves concloe

r objectiu i h

ualsevol de le

passa a tenir 

forme mèdic

bligatori, sen

normativa vig

AT I DEL SE

pítol III al ca

ó del pacien

xplícita, i si a

bles  vinculad

r garantir la 

La informac

 de comunic

passa a tenir 

et de tota per

r l’interessat. 

rmitat del pa

passa a tenir 

creció, exclus

 en cap més: 

t capítol, amb

rme o un cer

ncies legals p

de fer afirma

nts relaciona

ha de fer cons

es parts en lit

 la redacció s

c del seu proc

nse perjudici 

gent. 

ECRET PRO

apítol IV, aix

nt a altres co

aquest no po

des al pacient

continuïtat d

ció ha de se

car a la perso

 la redacció s

rsona a la sev

 La presència

cient. 

 la redacció s

ivament a qu

 

b la redacció 

rtificat mèdic

er al malalt, 

acions que n

ades amb la 

star en el seu

tigi. 

egüent: 

cés assistenci

del dret d’acc

OFESSIONAL

í com la seva

l·legues, inst

gués donar-la

t, o quan la d

de l’assistènci

r la necessàr

ona objecte d

egüent: 

va intimitat, e

a d’estudiant

egüent: 

ui hagi de fer

següent:  

c, o quan em

 per a ell ma

no hagi comp

 persona a q

u informe all

ial quan aqu

cés del pacie

AL 

a modificació

titucions o c

a, quan disp

documentaci

ia o per com

ria i suficien

d’aquest o al

en el benentè

ts o altres per

r-ho i en els 
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met un 

ateix o 

provat 

què es 

lò que 

est ho 

nt a la 

ó, que 

centres 

osi de 

ió o la 

mpletar 

nt per 

ls seus 

ès que 

rsones 

 justos 
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Nova

Es pr

El

in

el 

ve

d’

ne

Nova

Es pr

La

am

Norm

Es pr

L’

se

qu

Norm

Es pr

El

de

a) Quan d

b) Quan c

c) Quan c

d) Si amb

persones, 

mentals, e

e) Quan e

declaració

f) Quan a

g) Quan, 

h) Quan 

d’un paci

revelació 

a norma 33 

oposa modif

l metge, en ca

nformació ade

 procés de p

etllar també p

aquest en el

ecessiti. 

a norma 33 b

oposa la intr

a condició de

mb el qual no

ma 35 

oposa modif

autorització 

mpre ha de 

uan hagi de r

ma 36  

oposa modif

l metge ha d

eure de secret

de la revelació

certifiqui un 

certifiqui una

b el silenci es

 o un peril

estat de salut

es tracti de m

ó es pressupo

actuï com a p

per maname

el metge es 

ient, i aques

del fet no en

ficar aquesta 

as de tractar 

equada al seu

resa de decis

perquè la par

ls profession

bis 

roducció d’un

e metge no d

o existeix rela

ficar aquesta 

del pacient 

tenir cura d

revelar el secr

ficar aquesta 

de vetllar per

t i gestionin 

ó se’n presum

 naixement. 

a defunció. 

s presumís u

ll col·lectiu 

t de persones

malalties profe

osa que se n’e

erit inspecto

nt legal, s’ha

vegi injustam

st sigui autor

n resultin altr

norma, que p

 un pacient m

u nivell de co

sions, en la m

rticipació de 

als sanitaris,

na nova norm

dona dret a a

ació assistenc

norma, que p

a revelar el s

de mantenir l

ret, ho ha de 

norma, que p

rquè els seus

la informació

meixi un mol

un molt prob

(declaració 

s a càrrec de l

essionals, acc

evitaran de se

or, metge fore

agi de comun

ment perjud

r voluntari d

res perjudicat

passa a tenir 

menor d’edat

omprensió, i

mesura que 

 pares o tuto

, i perquè el

ma en aquest

accedir a la in

cial. 

passa a tenir 

secret no obl

la confiança 

 fer fent cons

passa a tenir 

s col·laborad

ó amb la deg

lt probable b

bable perjudi

de malalties

la res publica

cidents de tre

emblants. 

ense, jutge in

nicar la comis

icat per caus

del perjudici

ts. 

 la redacció s

t, ha de vetlla

i ha de fome

li permeti el

ors en el proc

l menor no 

t capítol, amb

nformació clí

 la redacció s

liga el metge

 social enver

star l’esmenta

 la redacció s

dors, sanitari

uda confiden

é per al pacie

ci per al pac

s contagioses

a, etc.). 

eball o altres 

structor o sim

sió d’un fet d

sa del mante

i, a condició

egüent: 

ar sempre per

ntar que par

 seu grau de

cés no obstac

deixi de con

b la redacció 

ínica confide

egüent: 

e a fer-ho. En

rs la confiden

ada autoritza

egüent: 

s i no sanita

ncialitat. 

ent. 

cient o per a

s, certes ma

 sinistres, si a

milar. 

delictiu. 

eniment del 

ó, però, que 

rquè aquest r

rticipi al màx

e maduresa. H

culitzi la con

nsultar-lo qu

següent: 

encial d’un p

n tot cas, el 

ncialitat mèd

ació. 

aris, complei
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 altres 

alalties 

amb la 

secret 

 de la 

rebi la 

xim en 

Ha de 

nfiança 

an ho 

pacient 

metge 

dica, i, 

ixin el 
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Q
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Norm

Es pr

El
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Es pr

El

de
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Es pr

El

es

El

clí

Norm

Es pr

El

co

a l

ma 42  

oposa modif

Quan el metg

matèries que c

bligat a guard

xí, el metge h

 que es dirim

ma 44  

oposa modif

l metge, que 

ol·laborar per

 

tol V. DEL T

ma 45  

oposa modif

l metge té el 

dients, dirigit

quest objecti

onsensuats pe

a norma 45 b

oposa la intr

l metge, en la

e vida person

a norma 47 

oposa modif

l metge no h

tigui deguda

l metge ha d’

ínica accepta

ma 48 

oposa modif

l metge que

omplementàr

la malaltia qu

ficar aquesta 

ge sigui requ

coneix gràcie

dar el secret p

ha de deman

meixi en el pro

ficar aquesta 

ha de preserv

rquè aquestes

TRACTAME

ficar aquesta 

 deure de pr

ts a preservar

iu. També h

er la comunit

bis 

roducció d’un

a proposta de

nalitzada i pon

ficar aquesta 

ha d’emprar

ment familia

’aplicar tracta

ada per la com

ficar aquesta 

e empri tract

ria a la princi

ue es tracta. 

norma, que p

uerit per la j

es a la seva 

professional, 

nar al jutge qu

océs judicial.

norma, que p

var el secret d

s s’utilitzin co

ENT 

norma, que p

roposar al pa

r o recuperar

ha de promo

tat científica.

na nova norm

e tractament

nderada amb

norma, que p

r procedimen

aritzat. 

aments o pro

munitat cient

norma, que p

taments no 

ipal, mai com

Així mateix, 

passa a tenir 

ustícia per t

professió, ha

 i li ha de de

ue el rellevi d

. 

passa a tenir 

de les dades 

om a elemen

passa a tenir 

acient tots el

r la salut, i d

oure els pro

. 

ma en aquest

t, ha d’adequ

b el mateix m

passa a tenir 

nts ni ha de

ocediments b

tífica. 

passa a tenir 

convencion

m a alternativ

 està obligat 

 la redacció s

testificar en 

a de fer sab

manar que l’

de la seva obl

 la redacció s

genètiques d

nt discriminat

 la redacció s

ls mitjans ad

e prestar-li to

ogrames de 

t capítol, amb

uar l’ajuda qu

malalt, més en

 la redacció s

e prescriure 

basats en l’evi

 la redacció s

als els ha d

va a tractame

a informar e

egüent: 

relació amb 

er al jutge q

eximeixi de t

ligació de sec

egüent: 

dels seus pacie

tori. 

egüent: 

dequats al seu

ota l’assistènc

profilaxi, hi

b la redacció 

ue ofereix al m

nllà de la qua

egüent: 

tractaments 

idència cientí

egüent: 

d’oferir semp

ents de demo

l pacient de 

 un pacient 

que èticamen

testificar. Si 

cret en relació

ents, mai no

u abast que 

cia necessàri

igiene i prev

següent: 

malalt a la qu

antitat de vid

amb els qua

tífica o en l’ef

pre com a t

ostrada eficàc

la necessitat 
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 sobre 

nt està 

no fos 

ó amb 

 ha de 

cregui 

a amb 

venció 

ualitat 

a. 

als no 

ficàcia 

teràpia 

cia per 

 de no 
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Norm
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m

m

bandonar cap

o convencion

 metge respo

ndicada al pac

ma 48 bis  

oposa la intr

l metge mai 

avant d’una 

tuacions de 

actaments no

ma 51  

oposa modif

l metge, en la

a) Vetllar 

una propo

b) Assegu

d’informa

lliure i me

ma 52  

oposa modif

l metge, en 

isponibilitat, 

sistència difi

més gran pos

plicant-los am

ma 54  

oposa modif

l metge, qua

orrecte ús del

i per incenti

metge amb les

manifest en ca

 

 

p tractament 

nal ni substit

onsable del 

cient.  

roducció d’un

no s’ha d’ap

malaltia o d

mal pronòs

o reconeguts 

ficar aquesta 

a donació d’ò

 en cada cas 

orció raonab

urar-se que le

ació sigui pro

editat. 

ficar aquesta 

els casos en

 o en aquells

icultin una a

sible, tenint 

mb criteris de 

ficar aquesta 

an estableixi 

ls recursos sa

ius, invitacio

s indústries s

as de conflicte

 necessari, i l

utori del trac

tractament p

na nova norm

profitar en b

de la temen

stic, generan

 per la comun

norma, que p

òrgans de don

perquè el ris

le. 

s condicions

ou detallat i

norma, que p

n què la dem

s en què les 

atenció de bo

 en compte 

 proporciona

norma, que p

un tractame

anitaris, i no

ons, subvenci

anitària i far

e d’interessos

l’ha d’adverti

ctament que 

principal est

ma en aquest

benefici prop

ça de patir-l

nt falses exp

nitat científic

passa a tenir 

nants vius, h

sc per al don

s personals d

i prolongat p

passa a tenir 

manda de m

condicions s

ona qualitat 

 la realitat d

alitat. 

passa a tenir 

ent, s’ha de 

o ha d’estar i

ions o altres

rmacèutica h

s. 

ir de manera 

 li proposa. I

tà informat 

t capítol, amb

pi, monetari 

la, sobretot 

ectatives, pr

ca, encara qu

 la redacció s

a de tenir esp

ant i el bene

el donant sig

perquè la sev

 la redacció s

mitjans terapè

socials o cult

 tècnica, ha 

del context, 

 la redacció s

basar en el 

influït per m

s ajuts. Les 

han de ser tra

 clara i enten

Igualment, s’h

de la teràpi

b la redacció 

o no, de l’an

en persones 

incipalment 

ue el pacient h

egüent: 

pecial cura de

fici per al rec

guin adequad

va decisió co

egüent: 

èutics sigui s

turals del lloc

de procurar 

 basant-se en

egüent: 

benefici per

mesures restric

relacions qu

ansparents, i 

nedora del ca

ha d’assegura

ia compleme

següent: 

ngoixa del p

 vulnerables

 sobre la ba

hi consenti. 

e:  

ceptor manti

des i que el p

onstitueixi un

superior a la

c on presta l

 oferir el bé 

n principis 

r al malalt i 

ctives inadeq

ue mantingui

 s’han de po
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aràcter 

ar que 

entària 

pacient 

 o en 

ase de 

inguin 

procés 

n acte 

a seva 

la seva 

 clínic 

ètics i 

 en el 

quades 

i cada 

osar de 
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tol VI. DE L

a norma 59  

oposa modif

l metge no h

xplícit de la d

nformació. Q

dequada al se

resa de decisi

ma 60  

oposa modif

l metge no 

especial prot

 bé de l’afect

pecífica prèv

ma 62 

oposa modif

l metge té el 

sistència a aq

efugir, ni que

completa sob

 

tol VII. DE L

ma 68 

oposa modif

ota persona t

erquè aquest 

butjar el trac

sumir la mor

ma 69  

oposa modif

l metge ha de

lació a decis

oluntats antic

istòria clínica

LA REPROD

ficar aquesta 

ha de practi

dona –sigui 

Quan la don

eu nivell de c

ions, en la m

ficar aquesta 

 ha d’acons

tecció si no t

tat. En tot cas

via.  

ficar aquesta 

dret a negar-

questa, a pra

e sigui al·lega

bre la possibil

LA MORT 

ficar aquesta 

té dret a viur

 dret sigui re

ctament per 

rt d’acord am

ficar aquesta 

e respectar i a

sions respect

cipades, en 

a del pacient.

DUCCIÓ HU

norma, que p

icar mai cap 

quina sigui l

a sigui men

comprensió, i

esura que li p

norma, que p

sellar l’esteri

té la certesa q

s, l'esterilitzac

norma, que p

-se a aconsell

acticar l’ester

ant raons de 

litat de fer-ho

norma, que p

re amb digni

espectat. El m

 perllongar la

mb les seves cr

norma, que p

atendre, en la

te al final d

el pla anticip

. Només quan

UMANA 

passa a tenir 

 interrupció

la seva edat–

nor, el metge

i ha de fome

permeti el se

passa a tenir 

ilització d’un

que els seus r

ció només es

passa a tenir 

lar alguns de

rilització o a 

consciència, 

o, i ha de der

passa a tenir 

itat fins al m

metge ha de 

a vida. És de

reences i amb

passa a tenir 

a mesura que

de la vida, q

pat de cures

n l’estat del m

 la redacció s

 d’embaràs 

–, que ha d’a

e ha de vetl

entar que par

u grau de ma

 la redacció s

na persona 

responsables 

s pot practica

 la redacció s

els mètodes d

interrompre

 la comunica

rivar el pacien

 la redacció s

moment de la

tenir en com

eure mèdic f

b allò que ha

 la redacció s

e sigui possib

que es poden

s o en anota

malalt no li p

egüent: 

sense el con

atorgar  desp

lar perquè r

rticipi el màx

aduresa. 

egüent: 

amb discap

 legals ho dem

ar amb una au

egüent: 

de regulació d

 un embaràs

ació d’una in

nt a qui el pu

egüent: 

a mort, i el m

mpte que el m

fonamental a

agi donat sen

egüent: 

ble, la volunt

n reflectir en

acions anàlog

permeti pren

nsentiment ll

prés d’una ac

rebi la infor

xim en el pro

pacitat neces

manen pensa

utorització ju

de la reprodu

s, però mai n

nformació obj

ugui atendre.

metge ha de v

malalt té el d

ajudar el pac

ntit a la seva v

tat del pacien

n el docume

gues referide

ndre decision
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liure i 

curada 

rmació 

océs de 

ssitada 

ant en 

udicial 

ucció i 

no pot 

jectiva 

 

vetllar 

dret de 

cient a 

vida. 

nt amb 

ent de 

es a la 

s, i no 
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aq
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Norm
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m

víc

 

Capít

Es pr

RECE

 sàpiga  docu

alorarà les de

ue hauria esta

ma 70  

oposa modif

objectiu de l

 temps de vid

els seus valors

a norma 70 b

oposa la intr

avant de qua

 donació d’ò

lantejar al pac

erebral, excep

uprimir els m

a norma 70 t

oposa la intr

ús dels tract

roporcionats 

ndicació dels 

l metge ha d

quell malalt e

 

tol VIII. DE 

ma 71 

oposa modif

l metge mai n

tres procedim

metge sigui co

ctima i ho ha

tol IX. DE L

roposa la mod

ERCA I L’EX

umentalmen

cisions a pre

at el parer de

ficar aquesta 

l’atenció a les

da, sinó proc

s i preferènci

bis  

roducció d’un

alsevol pacien

òrgans i/o te

cient, als fam

pte si s’ha ac

mitjans que m

er  

roducció d’un

taments al no

 per a cada 

tractaments i

de retirar els 

en concret, ta

 LA TORTU

ficar aquesta 

no ha d’afavo

ments cruels

oneixedor d’a

a de denunci

L’EXPERIME

dificació del 

XPERIMENT

t quina és la

ndre amb les

el malalt en a

norma, que p

s persones en

curar que tin

ies. 

na nova norm

nt que es trob

eixits és apro

miliars o al seu

cceptat la do

antenen una

na nova norm

ostre abast i 

pacient i en 

i l’ús adequa

 tractaments 

ant a l’inici co

URA I LA VE

norma, que p

orir, ni que s

, vexatoris o

aquests actes

ar, procuran

ENTACIÓ M

 títol d’aques

TACIÓ MÈD

a seva volunt

s persones vin

aquell momen

passa a tenir 

n situació de 

nguin la màx

ma en aquest

ba en situaci

opiada. Semp

u representan

onació d’òrg

a aparença de

ma en aquest

 el nivell d’in

n totes les sit

at dels recurso

 de suport v

om durant l’

EXACIÓ DE

passa a tenir 

sigui passivam

o contraris a

, ha de posa

nt prèviament

MÈDICA SO

st capítol, qu

DICA SOBR

at o hi hagi 

nculades, ten

nt. 

 la redacció s

 malaltia term

xima qualitat 

t capítol, amb

ió de final de

pre que sigui 

nt aquesta po

gans per a tr

e vida.  

t capítol, amb

ntensitat tera

tuacions, i és

os. 

vital quan sig

evolució de l

E LA PERSO

 la redacció s

ment, i encar

ls drets hum

ar tots els mi

t la seva prote

OBRE LA PE

e passa a ten

RE LA PERSO

dubtes sobre

nint en comp

egüent: 

minal no és e

 de vida poss

b la redacció 

e vida, el met

 adequada i 

ossibilitat. En

rasplantamen

b la redacció 

apèutica han

s  responsab

guin fútils, s

la malaltia. 

ONA 

egüent: 

a menys prac

mans. Ans al 

itjans necessa

ecció. 

ERSONA 

nir la redacció

ONA”.  

e aquesta, el 

pte allò que e

escurçar ni al

sible, sobre l

següent: 

tge ha de valo

 pertinent, s’

n els casos de

nt, el metge 

següent: 

n de ser adeq

bilitat del me

sense utilitat 

cticar, la tort

l contrari, qu

aris per prot

ó següent: “D
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metge 

es creu 

llargar 

a base 

orar si 

’ha de 

e mort 

ha de 

quats i 

etge la 

 per a 

tura ni 

uan el 

egir la 

DE LA 
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ma 73 

oposa modif

a recerca mèd

ocial que cal 

xperimentar h

ma 75 

oposa modif

l metge inves

iure, explícit 

ossible, el c

oneixement p

e menors, és 

dat. 

a norma 79 b

oposa la intr

l consentime

ordó umbilic

ossibles interv

ma 80 

oposa modif

l metge té el 

mb la integrit

ublicació dels

ma 82 

oposa modif

l metge ha d

omunicació, t

s pacients, so

rovadament e

tol X. DE L’E

ma 83 

oposa modif

ficar aquesta 

dica és impre

 fomentar. L

ha estat estud

ficar aquesta 

stigador, en t

i per escrit d

consentiment

previ sobre la

 important t

bis 

roducció d’un

ent dels don

al per a rece

vencions que

ficar aquesta 

 deure de com

tat en recerc

s resultats, am

ficar aquesta 

e tenir espec

tractant d’ev

obretot en e

eficaç. 

EXERCICI D

ficar aquesta 

norma, que p

escindible pe

La investigaci

diat satisfactò

norma, que p

tots els casos

de la persona 

t l’ha d’ator

a recerca i els

tenir en com

na nova norm

ants de qual

erca genètica

e se’n derivin

norma, que p

mplir les nor

a i la transpa

mb independ

norma, que p

cial cura en l

itar que pugu

els afectats pe

DE LA MED

norma, que p

passa a tenir 

er fer avançar

ió en person

òriament amb

passa a tenir 

, ha de reque

a sobre la qua

rgar el seu 

s seus riscs. E

mpte la seva v

ma en aquest

lsevol teixit, 

, ha d’especi

n i  si el dona

passa a tenir 

rmes de la co

arència en la

dència del seu

passa a tenir 

la difusió del

uin conduir 

er malalties 

DICINA EN 

passa a tenir 

 la redacció s

r la medicina

nes només es

b la recerca b

 la redacció s

erir el coneix

al es practiqu

 representan

En el cas de c

voluntat d’ac

t capítol, amb

incloent-hi l

ificar l’object

ant vol ser inf

 la redacció s

omunitat cien

a investigació

u signe, i al p

 la redacció s

ls resultats d

 a equívoc o 

per a les qu

 LES INSTIT

 la redacció s

egüent: 

, i ha de ser 

s pot fer qua

bàsica preclín

egüent: 

xement lúcid

ui la investiga

nt o tutor l

consentiment

cord amb la 

b la redacció 

les cèl·lules m

tiu de la rece

format o no d

egüent: 

ntífica intern

, i en particu

predomini de

egüent: 

e la investiga

generant fals

als no s’ha t

TUCIONS 

egüent: 

considerada 

an allò que 

nica. 

d i el consent

ació. Si això n

legal, despré

t per represe

seva compre

següent: 

mare i la san

erca, l’abast 

del resultat. 

nacional en r

ular pel que 

e l’interès cien

ació als mitja

ses expectativ

trobat una s
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 un bé 

es vol 

timent 

no fos 

és del  

ntació 

ensió i 

ng del 

de les 

relació 

fa a la 

ntífic. 

ans de 

ves en 

olució 
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D
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l metge que e

n coneixemen

ona pràctica m

ma 84 
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