
TEMA 3. DRETS FONAMENTALS, DRET I BIOÈTICA 

BIOÈTICA  

 Disciplina que estudia els problemes ètics que sorgeixen del creixent desenvolupament de la biologia i de la 

medicina actual.  

 Reflexió que integra les aportacions de la ciència amb els valors humans.  

 Argumentació i presa de decisions prudents i raonables. 

 

BIOÈTICA: “ÈTICA DE LA VIDA”  

 L’aplicació de l’ètica en el camp de les ciències de la salut  Espai intersecció:  

- Argument o raó biomèdica. 

- Argument o raó moral.  

 Proporciona els principis orientadors de la conducta humana en el camp biomèdic.  

 En diàleg interdisciplinari  
“Estudi sistemàtic de la conducta humana en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut, analitzada a la llum dels valors i principis morals”.  

Reich W.T. (coord): “Encyclopedia of Bioethics”. 

ORIGEN I EVOLUCIÓ: PUNT DE PARTIDA 

1. Esdeveniments de la segona meitat del S XX (Progrés científic)  

 Avanços tecnològics.  

 Desenvolupament industria farmacèutica. 

 Equipament sanitari  -> -Avanços en el coneixement científic.  

- Diagnòstic.  

- Terapèutic. 

- Recerca. 

 Progrés: 

Progrés científic I • Manipulació de la possibilitat de generar vida  
- Curació malalties.  
- Augment de l’esperança de vida.  
- Envelliment.  
- Millora condicions de vida i de l’ésser humà. 

• Control del moment de la mort  

Progrés científic II  
 

• Jewish Chronic Disease Hospital Case (1964-65)  
• Investigacions en Willowbrook (1971)  
• Investigació de Tuskegee (1932-1972)  
                                     
Declaració Helsinki (1964) =Experimentació en éssers humans: Recerca  

Progrés científic III  
 

• Centre de Diàlisis de Seatle. Comitè de la vida i de la mort (1960)  
   Criteris ètics en la distribució de recursos assistencials crítics i escassos  

- Unitats Intensius. 
- Trasplantaments. 

- Mort cerebral: Caso Karen Quinlan (1970)  Clínica assistencial.  

Progrés científic IV  
 

• Medicalització de la vida.  
• Idea de la “immortalitat”  PUNTS DE TENSIÓ  

2.  Reconeixement de la autonomia moral  

• Procés de pressa de decisions.  

• Informació.  

• Consentiment informat.      

Socialització de la medicina i equitat  Model de l’estat del benestar:  

• Accés sistemes sanitaris. 

• Programes mèdics.  

• Construcció grans hospitals  

3. Ètica aplicada  

• Aportacions de la filosofia moral.     

• Teologia moral  

Evolució de la societat  

 

Carta de drets i deures 

Bioètica: Racionalitat discursiva i crítica  

 



 ACONTECIMIENTOS QUE INFLUYERON EN SU ORIGEN  

• Juicios de Núremberg: Código de Núremberg (1947)  Principios que rigen la experimentación con seres humanos.  

• Asociación médica mundial: Declaración de Helsinki (1964)  Caso Willowbrook (1971) y Caso Tuskegee (1972).  

• Comisión Nacional EEUU: Informe Belmont (1978). 

Años 70. EEUU 

En la sociedad están presentes 3 revoluciones  

• Biológica: dominio reproducción, herencia. 

• Ecológica: cuestiona la calidad de vida basada en la economía. 

• Médico sanitaria: nuevas tecnologías, autonomía pacientes, políticas sanitarias ante recursos escasos.  

Van Rensselaer Potter (1911-2001)  

• Bioquímico y oncólogo. Estados Unidos.  

• Un puente hacia el futuro 1971.  

• “Hay 2 culturas, ciencias y humanidades, que parecen incapaces de hablarse, y si esta es la razón por la cual el futuro 

de la humanidad es incierto, posiblemente podríamos construir un puente hacia el futuro.” Potter, 1970: "Bioethics, 

the science of survival".  

• Ambivalencia de la sociedad industrializada  

• Bioética como ciencia de la supervivencia. Ética para la vida.  

• Determinan la dirección de la sociedad del futuro: Sistema educativo y sistema económico político.  

• Bioética con un enfoque global: riesgo del ecosistema.  

André Hellegers (1926-1979)  

• Ginecólogo. Estados Unidos.  

• Visión de la Bioética restringida a cuestiones de la ética médica.  

• Funda el primer Instituto Universitario de Bioética: Instituto Kennedy (1971).  

 

BIOÉTICA EN ESPAÑA  

Francesc abel (1933 – 2011)     - Ginecólogo. Sacerdote. Discípulo y colaborador  de André Helleger. 

- Instituto Borja de Bioética. Barcelona. 1975 

Diego gracia (1941) - Catedrático de historia de la medicina. Universidad Complutense de Madrid. 

- Primer Máster de Bioética. 
 

Características bioética España 

Laica. 

Multidisciplinar. 

Pluralidad de pensamiento. 

Dinámica 

Centrada en los derechos humanos  y en principios éticos 

generales. 
 

ALGUNOS TEMAS PARA LA BIOÉTICA  

Tècniques de reproducció assistida, l'enginyera genètica, l'avortament, la maternitat subrogada, el diagnòstic 

prenatal, les cèl·lules mare, el final de vida, l'eutanàsia, els trasplantaments, la recerca amb éssers humans, els drets 

dels pacients, com utilitzar els recursos limitats... 

Etapa de maduració i consolidació (1978 – 2000) 

 Informe Belmont, 1978.  

 La fecundació humana in vitro i la transferència embrionària. 

 El diagnòstic prenatal.  

 L’enginyeria genètica.  

 L’epidèmia de la sida.  

Etapa de futur (s. XXI) 

 Distribució justa de recursos de salut limitats: assistència a la població anciana, tercer i quart món... 

 La medicina basada en l’evidencia (MBE).  

 L’excel·lència professional.  

 Avenços en la biotecnologia i la biogenètica, l’enginyeria genètica.  

 El projecte genoma humà, terapia gènica somàtica, germinal i genètica predictiva.  

 Farmagens, els transgènics, el clonatge, els xenotrasplantaments, progressos en fisiologia del SN central, la 

immunologia, la telemedicina, les pròtesis…  



OBJETIU DE LA BIOÈTICA 

L'objectiu de la bioètica és animar al debat i al diàleg interdisciplinar entre la medicina, la filosofia i l'ètica, i va  

suposar una notable renovació de l'ètica mèdica tradicional.  

•Diàleg  

•Tolerància  

•Respecte  

 

CREACIÓ INSTITUTS DE BIOÈTICA 

 Hastings Center, 1969: D. Callahan  

 Kennedy institute, a la Georgetown University, 1971: Ahellegers; E. Pellegrino  

 Van Rensselaer Potter, “Bioethics: Bridge to the future”, 1971  

 Institut Borja de Bioètica, 1975: F.Abel  

 Institut de Bioètica de Montreal, 1976: D. Roy  

 

PRINCIPIS BIOÈTICS  

ESCOLA NORD – AMERICANA  ESCOLA EUROPEO – MEDITERRÀNIA 

Principi de beneficència i de no maleficència. 
Principi d’autonomia.  
Principi de justícia. 

Dignitat, integritat, autonomia i vulnerabilitat 

 

DOCUMENTS DE BIOÈTICA  

1. Informe Belmont (1978)   Principis i orientacions per la protecció de les persones en la experimentació  

• No fa recomanacions específiques  

• Adopció de l’informe en la seva totalitat com política estatal  

• Identifica tres principis  

• Marc anàlisi per la resolució de problemes ètics  

Informe Belmont (1978) Aplicacions del Informe 

Respecte per les 

persones  

•Tractats com ens autònoms  

•Els d’autonomia disminuïda han de ser objecte de protecció  

Consentiment informat: informació, 

comprensió i voluntat 

Beneficència  

 

•No fer mal Informe Belmont  

•Extremar els possibles beneficis i disminuir els riscos 

possibles  

Avaluació de risc/benefici 

Justícia •Imparcialitat en la distribució dels riscos i dels beneficis Selecció dels subjectes 

Els beneficis de la investigació no son para las  persones sobre les quals es realitza, sinó per un futur. 

2. Conveni d'Astúries  

Conveni per la protecció del Drets Humans i la dignitat del ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la 

medicina  

Primícia de la persona, accés igualitari als beneficis de la sanitat, obligacions professionals, consentiment, situacions 

urgents, dret a la vida privada, protecció davant recerca...  Consell d’Europa 1997  

 

PRINCIPIOS BIOÉTICOS BEAUCHAMP Y CHILDRESS  

Beneficencia  Y No maleficencia (VIDA), Autonomía (LIBERTAT) , Justicia (IGUALDAD) 

• Aplicación a campos más amplios que el de la investigación  

• Los cuatro principios afirman los derechos fundamentales  

• Bioética principialista  

 

PRINCIPIOS BIOÉTICOS: HIPÓCRATES  

Un buen profesional sanitario es quien actúa procurando el bien del paciente, evitando daños y riesgos necesarios, 

cuidando a todos de la mejor manera posible sin corrupción y teniendo en cuenta sus decisiones.  

 

 



PRINCIPIO DE BENEFICENCIA  

•Objetivo: realizar el bien, ayudar al paciente  

•Contribuir a su bienestar  

•Actuar en beneficio del otro: defender sus derechos  

•Ayudar a la persona débil  

•El paciente lo debe aceptar de forma voluntaria  

•Se debe ejercer junto al principio de autonomía  

  

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y DE BENEFICENCIA  

-Modelo paternalista: el bien lo decide el médico  (relación vertical) 

-Respeto a la AUTONOMÍA: el bien de los pacientes solo lo pueden determinar ellos mismos (valores) (relación 

horizontal) 

 

PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA  

No hacer daño. No perjudicar a los otros  

Evitar riesgos  

Evaluar riesgos y beneficios  

Indica las cosas que no deberían hacerse y las que se  deben hace puesto que su omisión produciría un daño.  

No hacer daño no es absoluto   

Implicaciones profesionales  

–Formación teórica y práctica actualizada  

–Investigar procedimientos menos cruentos y dolorosos  

–Evitar medicina defensiva  

 

AUTONOMIA (USUARI/ MALALT)  

–Capacitat per obrar, pensar, responsabilitzar-se  

–Caràcter imperatiu, respectar sempre  

–Suposa tenir informació per el donar el consentiment (màxima expressió de l’autonomia)  

–Dret del pacient i deure dels professional: Preferències i valors dels pacients  

Criteris: (Childress i Beauchamp) :»Intencionalitat, Coneixement, Absència de control extern ,Autenticitat 

Condicions de l’autonomia: De les accions autònomes  

.Capacitat de comprendre la informació  

.Capacitat per comprendre les conseqüències de cada decisió (diagn`sotic, pronòstic) i la gestió  

.Capacitat per elaborar raonaments a partir de la informació que se li transmet i de la seva escala de valors  

.Capacitat de comunicar les seves decisions  

.Voluntarietat: Absència de coacció  

.Respecte als valors públics (normatius sobre la no maleficència i l’equitat): autonomia amb responsabilitat  

El respecte per l’autonomia... 

.Reconèixer el dret del subjecte moral a tenir els seus punts de vista propis  

.Fer les seves pròpies opcions  

.Obrar conforme amb els seus valors i creences  

.El consentiment informat  

.El dret a refusar tractaments mèdics  

.Els deures professionals amb el secret mèdic  

.El dir la veritat a la persona atesa  

 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA  

• Capacidad de las personas para hacer elecciones y tomar decisiones autónomas  

• Se ha de ser consciente de la toma de decisiones y responsabilizarse de ellas  

• Con información y sin influencias  

• Relación sanitaria horizontal  

• Carácter imperativo. Se debe respetar siempre  



Se exceptúan a los pacientes:  

• Con disminución transitoria de su autonomía  

• Que no pueden recuperar su autonomía  

• Que no han sido nunca autónomos  

Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente  

Criterios según Childress y Beauchamp  

• Intencionalidad: tomar una decisión  

• Conocimiento: tener información, saber  

• Ausencia de control externo  

• Autenticidad: veracidad, pertinencia  

Capacidades 

-Capacidad de comprender la información y las consecuencias de la decisión  

-Capacidad de razonar a partir de la comprensión de la información y de su escala de valores  

-Capacidad de comunicar su decisión  

Implicaciones prácticas  

–Dar información al paciente  

–Facilitar la comunicación  

–Veracidad  

–Alternativas terapéuticas  

–Confidencialidad y compromiso  

 

AUTONOMÍA RELACIONAL 

Consideraciones previas  

•Las personas no son completamente independientes, están insertos en su contexto social, familiar, etc.  

•Toma de decisiones no siempre racional  

•Relación clínica de ayuda: enfermo vulnerable: ética del cuidado o de la responsabilidad en que prevalezca la voz del 

otro.  

Objetivo  

•Mejorar la capacidad de decisión de las personas  

–Comunicación eficaz  

–Responsabilidad compartida en la toma de decisiones: paciente y profesional  

•Información  

•Valorar contexto personal, familiar y social  

–Empoderar al paciente: no abandonarlo ante una decisión para la que probablemente no está preparado para tomar, 

sino darle herramientas que permitan que ejerza verdaderamente su autonomía.  

 

RESPETAR LA AUTONOMÍA  

•Reconocer el derecho de la persona de tener sus puntos de vista propios  

•La persona ha de tomar sus propias opciones  

•La persona debe obrar conforme sus valores y creencias  

•Consentimiento informado  

•Reconocer el derecho a rechazar tratamientos  

•Mantener el secreto profesional  

•Decir la verdad al paciente  

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA  

• Marco básico para toda decisión ética  

• Asegura un nivel de mínimos de la intervención sanitaria  

• Toma de decisiones de la política sanitaria  

- Priorización y distribución de los recursos  

- Organización y planificación de servicios  

- Garantía de cumplimiento de los derechos humanos  

 

Autonomía  Dignidad humana  

 

Los valores, criterios y preferencias del paciente han de ser lo primordial 



• Hay que tratar con equidad:  

- Igualmente a los iguales  

- Desigualmente a los desiguales  

• No se debe discriminar a nadie  

 

PRINCIPIS BIOÈTICS I RELACIÓ SANITARIA  

Autonomia – Pacient  

Justícia – Institució  

Beneficència i No maleficència – Professional sanitari  

 

RELACIÓN ENTRE PRINCIPIOS BIOÉTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PREVALENCIA DE UNOS PRINCIPIOS SOBRE OTROS  

• Ética de mínimos: Principios exigibles. Nivel social  

– Principi de no maleficència. 

– Principi de justícia.  

• Ètica de màxims: Principis no exigibles. Nivell personal  

– Principi de beneficència. 

– Principi de autonomia.  

 

JERARQUITZACIÓ DEL PRINCIPIS BIOÈTICS   

.Valors PÚBLICS (primer ordre)  

•Relació de l’ individu amb l’exterior, amb el grup  

•S’entenen com deures de l’ esser humà en l’ordre social  

•Son normatius i exigibles a tots els individus per igual  

Valors PRIVATS (segon ordre)  

•Subjectius per cada individu en funció dels seus singulars valors morals  

•Son només gestionables des d’un particular projecte de vida i no son normatius per el grup social  

 

    

 

 

 

Valors públics    No maleficència  

Justícia - Equitat  

ÈTICA DE MÍNIMS  

 

Valors privats:    Autonomia 

Beneficència 

 ÈTICA DE MÀXIMS  

 

 

 

 



DRETS HUMANS (DDHH) 
 Constitueixen el marc de referència de les societats democràtiques  

 Estableixen els valors bàsics de l' humanitat  

 Apel·len a individus, grups i al sistema jurídic  

 Es plantegen i es constitueixen com un imperatiu: moral, ètic i jurídic 

 Els Drets Humans apareixen com un conjunt de facultats e institucions que en cada moment històric concreten les 

exigències de:  

• La dignitat  

• La llibertat  

• La igualtat humanes, que han d'ésser reconegudes positivament per  els ordenaments jurídics a nivell nacional i 

internacional  

Conjunt de drets universals, tota 

persona té dret a exigir-los pel sol 

fet de pertinença al genero humà  

Reconeixen les condicions bàsiques de 

les persones per crear una relació 

integrada entre la persona i la societat  

Son un referent per qualsevol 

organisme i institució que treballi 

amb principis i valors  

Els Drets humans es concreten vers les idees de:  

Dignitat  Autonomia  Igualtat Vida  Llibertat 

 

DRETS HUMANS  

• Producte de la societat occidental:  

- Universals. 

- Valors socials bàsics.  

• La seva acceptació pot No ser universal  

- Dificultat per elaborar pautes morals amb contingut homogeni que puguin ser acceptades en societats plurals.  

- Risc de convertir-se en Ètica de Màxims: Valors i normes que s’imposen a cultures i societats amb processos 

històrics diferents, i per tant, referents ètics diferents.  

- Promouen el respecte per les múltiples formes d’entendre la vida, per l’autonomia.  

 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS DRETS HUMANS  

• No es una idea nova, sinó que es cerquen des de l'Antiguitat. 

• Punts de partida  

- Naturals de la condició humana. 

- Relacionats amb corrents de pensament.  

– Cristianisme  

– Estats Moderns  

• Discussions impregnades de postures ideològiques.  

• Els Drets Humans es conquereixen des de sempre  

- L’esser humà desitja condicions de vida per desenvolupar-se de forma integral i viure en plenitud.  

- Desenvolupa mecanismes de convivència que determinin la seva forma de relacionar-se, interactuar amb el medi i 

de proveir-se d’instruments que garanteixin la supervivència i felicitat  

- Lluita pels drets entesos com satisfacció de les necessitats. 

• La no vigència dels drets humans a impulsat lluites per la seva conquista  

- L’assoliment d’un major benestar i desenvolupar-se en plenitud no sempre s’ha donat de forma equitativa  

- Al mateix temps que apareixen mecanismes de dominació, l’accés al benestar va començar a ser desigual.  

- La naturalesa humana es revela permanentment contra qualsevol forma de dominació, i això impulsa a l’existència 

de situacions de violència.  

• Els drets humans no son atorgats pels Estats però es fonamental el seu reconeixement  

- Innats, inherents a la naturalesa humana.  

- El reconeixement per part dels estats permet identificar responsabilitats per la seva garantia, per protegir-los i 

dissenyar polítiques per assolir la seva vigència irreversible.  

• La força de lo col·lectiu com garantia de l’acompliment dels drets humans  



- El reconeixement per part dels estats i la promoció d’instruments per la seva protecció, no sempre es garantia de 

respecte.  

- Només una actitud vigilant de persones i de constant denuncia per part de les comunitat, farà possible 

l’acompliment d’aquests.  

1. La conquista de drets en el mon/Les Llibertats individuals  

 
2. Lluita pels drets socials/Drets econòmics i socials  

 
3. Rol de la comunitat internacional en els drets humans/Protecció de la humanitat  

 



DRETS HUMANS  

Assemblea general de la Organització de les Nacions Unides (ONU) 1948  

» Universals e inalienables  

» Interdependents i indivisibles  

» Absoluts i inviolables  

» Progressius i irreversibles  

 

EVOLUCIÓ DELS DDHH  

1ª generació: Les Llibertats individuals  

2ª generació: Drets econòmics i socials  

3ª generació: Protecció de la humanitat  

4ª generació: Protecció del medi  

 

DEFINICIÓ DE DRET  

Derecho: “Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones 

humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.  
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua  

 

• Conjunto de normas que regula la vida en sociedad  

• Permet resoldre conflictes  

Característiques del dret  

• Conjunt de normes jurídiques  

Només son “jurídiques” aquelles normes que regulen relacions de justícia, entre 2 o mes persones quan es troben 

vinculades amb drets i obligacions recíproques, ja sigui per contracte o fets il·lícits  

• Regula la conducta del home  

Únicament l’actuació de l’home es objecte de relacions de justícia, doncs la seva naturalesa racional el converteix en 

un ésser amb capacitat jurídica  

– L’aptitud que te tota persona en ser titular de drets i obligacions.  

• En societat  

Només en la societat es donen les relacions “d’alteritat” (“alter”-otro). Aquella que se da entre dos o mas persones.  

• Bilateralitat: Una persona diferent de l’afectada està facultat per exigirl·li l’acompliment d’una norma  

• Heteronomia: Una persona encara que no estigui d’acord amb una norma té que respectar-la  

• Alteritat: Les normes jurídiques sempre es refereixen a la relació d’una persona amb d’altres  

• Coercibilitat: Permet el legítim us de la força estatal quan una persona no acompleix amb les seves exigències  

Funciones  

• SANCIONADORA CORRECTORA: Tiene la función de ordenar la vida en sociedad a través de las normas: Orden Legal.  

• PREVENTIVA: Carácter universal que compete sobre todos los componentes de esa sociedad. Derecho como norma 

de obligado cumplimiento. Tratan de evitar un daño.  

• CONTROL SOCIAL: Sanciona, corrige y elimina desviaciones de los ciudadanos  

• EVOLUTIVA: El Derecho debe ser evolutivo y regular las situaciones que provoquen las nuevas tecnologías. Debe ir 

por delante del cambio social (p.e. ciudadanía europea).  

• DISTRIBUTIVA: El Derecho interviene como equilibrador o corrector de las distorsiones sociales.  

• PROMOCIONAL: Normas de carácter positivo, no sancionativo. Ej. Derecho Tributario. Son normas que tratan de 

favorecer una actuación o actividad: Haciéndola necesaria. Ej. Seguridad Social.· Haciéndola factible. Ej. Presentación 

de recursos ante violación de derecho. Haciéndola ventajosa. Ej. Plan Renove de vehículos.G.  

• INTEGRACIÓN SOCIAL: Evita desigualdades  

FUNCIONS FORMES 

Regula 

Educa 

Permet 

Prohibeix i sanciona 

 

 

 



DRET  

Normes de conducta per la convivència social en una comunitat determinada, assegurades per un mecanisme 

coercitiu i socialment organitzat  Les Lleis 

 

LLEI  

• Noma jurídica dictada per un legislador, es dir, un precepte establert per l’autoritat competent, en que es mana o 

prohibeix quelcom en consonància amb la justícia.  

• El seu incompliment comporta una sanció  "norma dictada por una autoritat pública que a todos ordena, prohíbe 

o permite, y a la cual todos deben obediencia.” Quintero, C  

• La llei es el control extern que existeix per la conducta humana, les normes que ordenen la nostra conducta social  

Qüestions  

¿En què es basa el Dret per fer les Lleis?  

•Parteix d’una idea de justícia i d’ordre, per regular les relacions humanes d’una societat  

•Es necessiten normes que ens imposem a nosaltres mateixos i uns als altres per ordenar les relacions en una societat  

 

ÈTICA I LLEI 

 En el dret  

•Es el deure que imposa l’estat  

•Es tracta d’un deure extern  

En l’ètica  

•Es una norma o el deure que ens imposem a nosaltres mateixos i uns als altres  

•Si no es compleix, es sanciona internament  

•Si ens ho imposem es pq ens respectem, pq considerem que es bó i finalment ens donará + felicitat  

 

DRET 

• Marc teòric: els drets humans  

• La llei com producte de la voluntat general dirigida a garantitzar els Drets Fonamentals dels individus.  

• Independència de qui legisla, qui aplica la llei i qui governa 

 

ESTAT DE DRET  

Estat de dret: “és aquell Estat on les seves autoritats es regeixen, romanen i estan sotmeses a un dret vigent en el que 

es coneix com un Estat de dret formal. Aquest es crea quan tota acció social i estatal troba sustento en la norma; és 

així que el poder de l'Estat queda subordinat a l'ordre jurídic vigent per complir amb el procediment per a la seva 

creació i és eficaç quan s'aplica en la realitat amb base en el poder de l'Estat a través dels seus òrgans de govern, 

creant així un ambient de respecte absolut de l'ésser humà i de l'ordre públic. 

• El poder surt del poble, dels ciutadans i aquests seleccionen els seus representants sense imposicions:  

DEMOCRACIA es la que permet que totes les persones participin realment del govern de manera activa i igualitària, cooperant 

amb el respecte, tutela i protecció dels drets humans.  

La convivència està en concordança a la dignitat de la persona tenint en compte la seva llibertat i els seus drets humans  

• Es el marc teòric per l’acompliment dels Drets Humans  

• La llei com producte de la voluntat general dirigida a garantir els Drets Fonamentals dels individus amb 

independència de qui legisla, qui aplica la llei i qui governa  

 “Sigui quin sigui el marc o model de convivència, la idea de consens social i de que les lleis es tenen que articular 

entorn als drets, es una idea de les societats democràtiques en les que el dret es treballat com mínim comú moral 

defensant el respecte per les múltiples formes de viure”  

»M Busquets. Enfermería y ética  

 

DRETS HUMANS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  

• Dret a la assistència  

• Dret a rebre la cura raonable  

• Dret a l’autonomia: consentiment, història clínica  

• Dret a la intimitat  



POSITIVITZACIÓ DELS DRETS  

 Normes de la professió  ELS CÓDIS DE CONDUCTA. CIE, COIB  

 Normes dels organismes responsables de la salut  LES CARTES DE DRETS  

 Normes del consens social  

    LLES LLEIS  

    Constitució  

- » Llei 15/1999 (protecció dades personals)  

- » Llei General de sanitat  

- » Llei 21/2000, 41/2002 (autonomia pacient)  

- » Llei 44/2003 (ordenació professions sanitàries)  

 

LA ÈTICA L’ÀMBIT DE LA SALUT: CANVI DE PARADIGMA  

  
 

DDHH I LLEIS: EL RESPECTE PER LA PERSONA  Llei 21/2000, Llei 41/2002, Llei 15/1999  

El dret a la informació sanitària:  

•La persona es la titular de la informació  

•Tots els professionals estàn obligats a donar-la  

El dret a l’autonomia:  

•Consentiment informat  

•Voluntats anticipades  

El dret a la intimitat:  

•Protecció de les dades  

•La confidencialitat i secret d’equip  

Els drets en relació a l’historia clínica  

 

BIOÈTICA I ELS DRETS HUMANS 

• Els DDHH son el marc de referència per la defensa dels valors relacionats amb la llibertat de pensament i expressió 

però no aborda els reptes del progrés científic-tècnic  

• El respecte als DDHH es l’objectiu de la bioètica, tant en la seva versió de reflexió individual i grupal, com en la 

vessant normativa  

• Relacionats pq en ambdós es troben:  

- la defensa de la llibertat individual (autonomia)  

- la justícia social (justícia) 

• Tracta els problemes ètics que plantegen la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies associades en els 

aspectes relacionats amb l’ésser humà.  

• La declaració, fonamenta els principis que s´hi consagren en les normes que regeixen el respecte de la dignitat de la 

persona, els drets humans i les llibertats fonamentals.  

 



INTIMITAT I PRIVACITAT: UN VALOR ÈTIC EN LA PRÀCTICA ASSISTENCIAL 
 

Chochinov HM. Dignity and the essence of medicine: the A, B, C, and D of dignity conserving  

care. BMJ 2007; 335: 184-7 (28 July). doi:10.1136/bmj.39244.650926.47.  

http://www.bmj.com/cgi/reprint/335/7612/184  

“Para el típico médico mi enfermedad es un incidente rutinario en su ronda, mientras que para mí es mi crisis vital. Me sentiría 

mejor si tuviera un médico que al menos se diera cuenta de esta incongruencia... Desearía que él... pusiera toda su mente a mi 

disposición sólo por una vez, se uniera a mí por un breve espacio, inspeccionara mi alma al igual que mi carne, para abarcar toda mi 

enfermedad, ya que cada hombre está enfermo a su propia manera” 

 

DEFINICIÓ 

Íntimo, ma.  

•Lo más interior o interno  

Intimidad  

•Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia  

Privacidad  

•Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.  

*Real Academia Española de la Lengua  

 
QUIN VALOR DONEM A L’INTIMITAT?  DRET HUMÀ 

 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”  

 *Artículo 12. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre de 1948  

 

DEURES DELS CIUTADANS ENVERS LA INTIMITAT  

Marc jurídic  

•Constitució EspaNYola (1978)  

• “garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge”  

•LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

información y documentación clínica   “tota persona té dret que es respecti la confidencialitat de les dades que fan  

referència a la seva salut. Igualment, té dret que ningú que no hi estigui autoritzat hi pugui accedir si no és emparentant-se en la 

legislació vigent”  

*L’ètica de la intimitat: un repte per a les infermeres. Comissió Deontològica. Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Barcelona, febrer de 2008.  

Marc ètic  

Carta del drets i deures dels ciutadans en relaciò a la salut i l’atenciò sanitària. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 

2002. p.19-26  

• Dret a decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris  

• Preservar la intimitat del cos d’un pacient respecte d’altres persones  

• Dret a ser atès en un medi que garanteixi la intimitat, dignitat, autonomia i seguretat  

• Dret a la confidencialitat de la informació i a accedir a les dades personals obtingudes en l’atenció sanitària  

• Dret a donar el seu consentiment previ a la realització i la difusió de registres iconogràfics que permetin la seva 

identificació (fotos, vídeos…)  

• Codis Deontològics professionals (CIE, metges,…)  

• Codi ètica professional  

Marc jurídic  

•Codi Penal Espanyol (1995)  

•Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal  

•Llei 21/2000 , de 29 desembre, sobre els drets d’informació concernents la salut i autonomia del pacient, i la 

documentació clínica  

•LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

información y documentación clínica.  
 

COM ACONSEGUIR QUE ES RESPECTI LA INTIMITAT EN L’ÀMBIT DE LA SALUT? / COM ELS PROFESSIONALS PODEM PROTEGIR-LA? / COM SABEM 

EL QUE ES ÍNTIM O NO D’UNA PERSONA? 

 

 



DIMENSIONS DE LA INTIMITAT  

.Reconeixement del malalt com un esser humà, racional i lliure, en totes les dimensions humanes (física, psicològica, 

espiritual, social, biogràfica)  

.Preservar la intimitat ha de incloure el necessari respecte  

.La privacitat - Confidencialitat  

.Dimensió física o corporal  

.Dimensió psicològica o interior  
 

COM ACONSEGUIR QUE ES RESPECTI LA INTIMITAT EN L’ÀMBIT DE LA SALUT? / COM SABEM EL QUE ES ÍNTIM O NO D’UNA PERSONA? 

COM ELS PROFESSIONALS PODEM PROTEGIR-LA? 

Necessitat de sentir control sobre la seva intimitat  

•Preguntes  

- Quins aspectes de la seva intimitat / privacitat son importants per vostè?  

- Cóm podríem millorar la seva intimitat / privacitat?  

•Intervencions  

- Ser sensibles a les necessitats d’espai personal de seguretat de cada persona  

- Demanar permís per les exploracions físiques / psicològiques  

- Pràctiques adients per vetllar i respectar la intimitat  

- Trucar a la porta de l’habitació abans d’entrar  

 
CÓM PODEM ABORDAR L’ATENCIÓ BASADA EN EL RESPECTE A LA INTIMITAT DE LA PERSONA? 

 

RECOMANACIONS PER ALS PROFESSIONALS  

Física / corporal  

•Trucar la porta de l’habitació  

•Passant les cortines entre llits  

•Eliminat distintius externs  

•Espais adients per situacions especials  

•Cuidar la presència de persones externes  

•Actuant amb respecte i demanant permís davant exploracions o tècniques  

•Limitar les converses durant l’examen mèdic  

Especial atenció als més vulnerables (gent gran, m. mentals, menors…) 

Psicològica o interior  

•Preservar el dret a la llibertat ideològica, religiosa o de cultes  

•Respectar la reserva en la informació d’aspectes emocionals, socials o familiars  

Confidencialitat  

•Comporta el deure del secret professional i la custodia de les dades clíniques  

•Restricció a l’accés de la historia clínica  

•Garantia del interessat a accedir a les dades personals obtingudes en l’atenció sanitària  

Recollir la informació necessària per la valoració, diagnòstic i pla de cures  

No fer constar el diagnòstic en registres no necessaris (sol. transport sanitari)  

Transmetre la informació sobre la seva salut  

•Amb el seu consentiment  

•Evitant comentaris en llocs públics  

•No donar informació sense autorització  

 

CONCLUSIONS  

• Reconèixer la intimitat com un dret de la persona, contemplat explícitament en la declaració universal dels Drets 

Humans.  

• Considerar que preservar la intimitat es un imperatiu ètic i legal  Esta preservada i protegida per la llei i els codis 

deontològics.  

• Respectar la intimitat comporta una actitud i una disposició del professional.  

• Recordar que el malalt necessita sentir control sobre ella  

• La intimitat entesa com expressió de la pròpia autonomia es un dels elements mes importants del concepte de 

dignitat 


