
DRETS I DEURES DEL MALALT
Tota persona que faci ús dels serveis sanitaris d’un 

centre hospitalari té dret a:

1. Rebre una assistència sanitària que posi al servei de la persona tots els recursos tècnics i
humans adequats en funció de la seva malaltia i de les possibilitats del centre, sense
discriminació per raó d’edat, sexe, raça, ideologia ni religió.

2. Ser atès amb agilitat per tal que els tràmits administratius no retardin la seva assistència o
ingrés, i que la seva estada a l’hospital sigui el més breu possible. 

3. Ser tractat, per part de tot el personal del centre, amb respecte envers la seva dignitat
humana. Els malalts, acompanyants i visitants, per la seva part, han de respectar el
personal del centre i facilitar el seu treball.

4. Ser tractat amb respecte pel que fa a la seva intimitat personal.

5. Ser tractat amb respecte i reconeixement en relació a les seves conviccions religioses i
filosòfiques, molt especialment quan el malalt es trobi en situacions crítiques.

6. Continuar mantenint relació amb els seus familiars i amics, i tenir comunicació amb
l’exterior.

7. Rebre informació comprensible, suficient i continuada.

7.1. Rebre informació general sobre:

– Els serveis de què disposa l’hospital.
– La normativa del centre que l’afecti.
– El nom del metge responsable de la seva assistència.
– El nom del personal d’infermeria que té cura del malalt.
– La identificació del personal.
– Les vies per obtenir informacions complementàries.
– Les vies per aportar suggeriments o fer reclamacions.

7.2. Rebre informació del metge responsable sobre tots els aspectes mèdics relatius a:

– Motiu del seu ingrés.
– Riscs probables que pot oferir tota prestació de diagnòstic o tractament.
– Explicació detallada, abans que se’l pugui incloure en algun tipus d’estudi o investigació

científica.
– Lliurament d’un informe escrit quan es doni d’alta el malalt, (fins i tot quan es tracti 

d’alta voluntària) o quan surti del Servei d’Urgències. També es farà aquest informe 
quan el malalt ho necessiti per trametre’l a qualsevol metge o entitat.

El malalt col·laborarà amb l’equip assistencial facilitant en tot moment una informació
completa i fidedigna.

8. Disposar d’una història clínica i tenir accés a la informació que conté.
Disposar dels resultats de les exploracions i proves diagnòstiques realitzades durant l’estada
a l’hospital per tal que no s’hagin de repetir proves ja efectuades només pel fet de no
disposar de la informació corresponent.

9. Mantenir el secret sobre la seva malaltia i sobre les dades de la història clínica.
Les dades de la història clínica, i totes aquelles que de manera confidencial hagi comentat
el malalt, pertanyen a la seva vida privada. Per tant, la història clínica formarà part del
secret professional del personal de l’hospital.
El malalt pot sol·licitar que la seva estada a l’hospital es mantingui en secret o que sigui
comunicada només a la persona que ell desitgi. Seran excepció a aquesta regla les
persones autoritzades legal o judicialment.

10. Donar el seu consentiment escrit per a tractaments mèdics o quirúrgics, procediments i
proves diagnòstiques menys habituals, i per a estudis d’experimentació clínica.

11. Que es valori la seva situació familiar.

12. Ser informat degudament quan sigui necessari traslladar-lo a un altre centre i, en aquest
cas, ser traslladat adequadament.

13. Optar per abandonar l’hospital en qualsevol moment. 
Quan aquest dret sigui exercit abans de ser donat d’alta per l’hospital, el malalt haurà de
signar un document “d’alta voluntària”.

14. Si la mort esdevé a l’hospital, es tindrà especial cura que els familiars i les persones
properes rebin un tracte adequat en aquests moments.
En aquesta situació, les relacions amb els familiars i amics seran especialment facilitades.

15. Conèixer els seus drets, que aquests siguin àmpliament divulgats entre els malalts i el
personal de l’hospital, i que siguin respectats.

16. Presentar suggeriments i reclamacions sobre el funcionament de l’hospital i que aquests
siguin estudiats i contestats.

MALALTS EN SITUACIONS ESPECIALS

Quan l’estat o circumstàncies del malalt no permetin que la informació contemplada en
l’apartat 7 pugui ser assimilada adequadament per aquest, com pot ser el cas dels nens i de
persones amb trastorns psíquics o alteracions de nivell de consciència transitoris o definitius,
s’informarà els familiars o persones legalment responsables. En cas que el malalt n’hagi deixat
constància escrita i legalment vàlida, es respectarà la voluntat de les persones en qui ell hagi
delegat. 
En aquests casos, aquestes persones donaran el seu consentiment escrit per a tractaments
mèdics o quirúrgics, procediments i proves diagnòstiques i estudis d’experimentació clínica
previstos a l’apartat 10, així com en els altres supòsits en els quals es requereix intervenció o
participació de la voluntat del malalt, llevat de situacions d’urgència, motius de salut pública o
imperatius legals.

(Extracte de la publicació “Drets del Malalt Usuari de l’Hospital”, editat pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social l’any 1984, que es troba a la vostra disposició en aquest hospital).
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Grup Assistència



DRET A PRENDRE DECISIONS SOBRE
TRACTAMENTS MÈDICS

Aquest opuscle li explicarà les possibilitats que té de prendre decisions 
sobre les atencions mèdiques i com pot planejar el que 
s’ha de fer en cas que no pugui parlar o decidir vostè mateix.

INFORMACIÓ SOBRE LES VOLUNTATS ANTICIPADES

SCIAS Hospital de Barcelona
Grup Assistència

Introducció

La capacitat dels pacients per a prendre decisions relacionades amb la seva malaltia és un dret
reconegut per la legislació espanyola i europea. Aquesta capacitat s’expressa millor si s’ha produït
prèviament una informació verídica sobre la malaltia, el pronòstic i les possibilitats terapèutiques.

Per a incorporar, sempre que sigui possible, les preferències dels pacients en el pla d’actuació
terapèutica i tenint en compte els coneixements científics, la legislació vigent i el Codi Ètic de la
institució, al personal sanitari que el tractarà li resulta necessari conèixer quines són aquestes
preferències, que es poden plasmar en un document (Document de Voluntats Anticipades) o bé
delegar aquesta potestat de decidir en una tercera persona de la seva confiança.

Qui decideix el seu tractament?

Els seus metges li donaran informació i consell sobre el tractament. Vostè té el dret de decidir.
Pot acceptar el que li proposen; però pot dir que “no” a qualsevol tractament que no desitgi,
encara que aquest tractament pogués prolongar la seva vida.

Com saber el que vol?

El metge l’informarà de la seva situació i de la utilitat i riscos de les opcions, a vegades
diverses, que li presenta; però no decidirà per vostè si vostè no l’hi demana. Ell haurà de tenir
en compte les decisions i preferències que vostè manifesti.

I si està massa malalt per decidir?

Si no és possible que vostè prengui decisions sobre el seu tractament, el seu metge demanarà a
la seva família o als seus amics més íntims que l’ajudin a decidir allò millor per a vostè; però
resulta molt oportú aleshores conèixer quines són les seves preferències i els seus rebutjos i, per
tant, pot ser útil que vostè els hagi expressat prèviament. Per a això, existeix la possibilitat de
confeccionar documents de voluntats anticipades en els quals, a més, pot decidir qui vol que
parli per vostè.

Només necessita escriure-ho en el document que li podem donar si hi està interessat, i fer-ho
saber al metge i al personal d’infermeria que l’atén.

Qui necessita per complimentar aquest document?

Vostè mateix pot fer-ho. La legislació actual estableix que es formalitzi davant de notari o bé
davant de tres testimonis. Qualsevol document que vostè faci es tindrà en compte per a decidir,
fins i tot quan es tracti de la seva voluntat expressada oralment.

Pot renovar el document periòdicament, o completar-lo, o canviar-lo. Sobretot li ho aconsellem
si coneix o preveu alguna circumstància nova en concret que cal especificar.

Qui pot nomenar perquè prengui decisions sobre tractaments mèdics quan vostè no pugui 
fer-ho?

La millor manera d’adaptar la seva voluntat a les múltiples circumstàncies possibles és que
nomeni un representant en el qual confiï, sigui parent o amic, perquè ajudi els professionals a
prendre les decisions per si un dia no ho pogués fer vostè mateix.

Com sap aquesta persona el que vostè voldria?

Parli amb la persona o persones que el representen de les seves decisions i preferències.

També pot indicar per escrit en el document adjunt en quins casos voldria rebre o no rebre
tractament mèdic. Parli amb el seu metge de les seves decisions i doni-li una còpia del full.
Doni’n una altra còpia a la persona que hagi nomenat el seu representant i dugui’n una còpia
quan ingressi en un hospital o en un altre centre assistencial.

Algunes decisions sobre tractaments mèdics són difícils de prendre, i el fet de conèixer la seva
voluntat pot ajudar molt la seva família i els seus metges.

I si canvia d’opinió?

Pot canviar o revocar les seves voluntats anticipades en qualsevol moment.

Ha d’omplir aquest paper?

No hi ha cap obligació de complimentar aquest document. Pot parlar amb els seus metges i
sol·licitar-los que escriguin a la història clínica el que vostè els digui. També pot parlar amb la
seva família. Però tots entendran més clarament els seus desitjos sobre tractaments mèdics si els
deixa per escrit, i això ajudarà que es compleixin.

Rebrà tractament encara que no hagi complimentat aquest document?

Per descomptat que sí. Només volem que sàpiga que, si vostè es posa massa malalt per a
prendre decisions, alguna persona haurà de decidir per vostè.

Com pot aconseguir més informació sobre les voluntats anticipades?

Demani-ho al seu metge o a la seva infermera i li facilitarem tota la informació que necessiti.
Tanmateix, si ho desitja, pot consultar amb algun membre de la Comissió d’Ètica Assistencial de
l’Hospital de Barcelona.

Comissió d’Ètica 
Hospital de Barcelona - Avda. Diagonal, 660 - 08034 Barcelona
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