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Codi Ètic del Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona, (PSMAR)

Aprovat pel COMITÈ D’Ètica Assistencial, CEA, en noviembre 2020, revisat abril 2020.
Aprovat pel Comitè Executiu del Consorci Mar Parc de Salut, 22 de juliol 2021

Preàmbul

El Parc de Salut MAR, PSMAR en endavant, és una Organització Integral de Serveis de màxima
Qualitat i eficiència en l’àmbit de la Salut que desenvolupa activitat d’assistència sanitària,
sociosanitària, docent i de recerca en el camp de les ciències de la salut.

L'existència d'un Codi Ètic propi de la Institució és un referent necessari que orienta l'actuació
col·lectiva i individual dels professionals, dins el respecte als drets de les persones malaltes,
desenvolupant línies d'actuació amb referència a les situacions èticament conflictives.

El PSMAR té com a missió principal l'atenció orientada a les necessitats de salut de les persones
a la qual s'adreça, i vol ser reconeguda per la societat com una organització innovadora, centrada
en l’atenció de proximitat a tota la població de referència, i diferenciada per oferir una assistència
sanitària integral i per la qualitat en tots els seus àmbits d’actuació. .

La integració i ple desenvolupament de les funcions docents i de recerca, lligades o
complementàries a aquesta activitat principal, constitueix també una part essencial d'aquesta
missió.

L'existència d'un Codi Ètic propi de la Institució és un referent necessari que orienta l'actuació
col·lectiva i individual del personal, dins del respecte als drets dels malalts, desenvolupant línies
d'actuació amb referència a les situacions èticament conflictives.

Aquest Comitè haurà de revisar amb una periodicitat quinquennal el present Codi d’Ètica
Assistencial o amb la freqüència que disposi la normativa vigent.

Els principals valors recollits en aquest Codi d’Ètica són:
- el respecte als drets de les persones malaltes
- la qualitat de l’assistència sanitària

- l’equip assistencial
- la prevenció dels conflictes d’interessos

1. Respecte als drets de les persones malaltes

La persona malalta és subjecte de tota classe de drets i la seva malaltia no és més que una
circumstància a la seva vida.

Els principis esmentats seguidament són la base del respecte als drets de les persones malaltes
al PSMAR:

- No discriminació. Les persones ateses en cap moment poden ser objecte de
discriminació ni per motius ètnics, culturals, de sexe, de gènere, de condicions
socioeconòmiques o de creences, ni per qualsevol altra circumstància personal i/o social.
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- Seguretat general. El PSMAR és responsable de la integritat i seguretat de les persones
ateses.

- Intimitat. La Institució ha de ser especialment curosa amb el respecte a la intimitat, de
les persones malaltes com un element imprescindible de la seva dignitat. La desigualtat
-asimetria- de la relació sanitària obliga de manera especial al personal sanitari a vetllar
pel respecte d'aquest dret.

- Confidencialitat. La gran quantitat de dades personals necessàries per a una bona
assistència sanitària, juntament amb els avenços informàtics i tècnics, fan especialment
vulnerables les dades personals de la persona atesa. La Institució té el compromís de
custodiar i garantir el bon ús de les dades personals i de les relatives a la salut de les
persones malaltes, respectant en tot moment tant les normes ètiques com les legals que
ho regulen.

- Drets d’autodeterminació informativa: La persona usuària pot sol·licitar l’exercici dels
drets d’autodeterminació informativa (accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament, limitació del tractament o portabilitat) adreçant-se al/a delegat/da de
protecció de dades: protecciodades@parcdesalutmar.cat.

- Custòdia de la història clínica. La necessitat que tota la informació de la persona malalta
quedi registrada i estigui a la seva disposició i a la del seu equip assistencial, obliga al
personal assistencial a elaborar la Història clínica de la dita persona i a la Institució a
custodiar-la.

- Dret a la informació. En el procés d'informació, la persona malalta disposa dels elements
necessaris per a participar en la presa de decisions sobre la seva atenció. El dret a la
informació l’ostenten també els familiars i persones vinculades a la persona malalta,
sempre que aquesta no s’hi oposi.

- Consentiment informat. És l'expressió de la voluntat lliure, informada i conscient
mitjançant la qual la persona malalta autoritza una actuació assistencial, un cop ha estat
informada de les diferents opcions possibles.

- Respectar el dret a realitzar "voluntats anticipades". Recullen els desitjos de la persona
malalta respecte a condicions prèvies en el procés de la seva atenció, expressats
lliurement, i que han de ser respectats en el moment en què la persona malalta no els
pugui expressar per si mateixa.

- Dret a morir amb dignitat. El PSMAR vetllarà especialment pel tractament i les cures al
final de la vida.
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- Dret a escollir. Respectar el dret de la persona malalta a escollir metge, hospital, etc. La
Institució ha d'afavorir, en la mesura que sigui possible, l'exercici d'aquest dret per part
d’aquesta.

- Dret a negar-se a participar en estudis, investigacions o assajos clínics.

- Participació de la família, si així ho desitja la persona malalta, en el procés d'atenció a la
seva malaltia. En el cas de que aquesta no sigui competent serà la família qui podrà
assumir el procés d'atenció per substitució.

- Mantenir les seves relacions socials. La institució permetrà, en la mesura que sigui
possible i sempre tenint en consideració la voluntat de la persona malalta, la seva relació
amb familiars i/o propers.

- Dret al respecte a la seva cultura i les seves creences. Això inclou el dret a rebre
assistència religiosa si així ho desitja.

- Dret a anomenar un/a representant, que és l’interlocutor/a vàlid/a i necessari/a amb el/la
metge/ssa o l’equip sanitari, perquè el/la substitueixi en el cas que no pugui expressar
la seva voluntat per si mateix/a.

2. Respecte a la qualitat de l’assistència sanitària

La Institució ha de garantir una assistència sanitària conforme a les seves possibilitats i/o
recursos, i en cas de no poder donar l’assistència específica que sigui requerida en un determinat
procés, advertir-lo, tot ajudant a la solució del problema.

Per això vetllarà per:

- Organització. Orientada a la resolució dels problemes de la persona malalta i facilitar el
treball assistencial.

- Capacitació dels professionals. Garanteix el nivell de coneixements teòrics i pràctics
necessaris tant per al desenvolupament de les seves funcions i la seva actualització, com
per a la seva correcta aplicació.

- Instal·lacions i equipaments adients.

- Estàndards professionals. L'aplicació de guies de pràctica, protocols d'actuació, etc., per
a garantir la qualitat assistencial.
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- Límits de l'assistència. Si la Institució no pot donar a la persona malalta l'assistència
específica que requereix el seu procés, l'ha d'advertir i ajudar a la solució del seu
problema.

3. Respecte l’equip assistencial

L'atenció a la persona malalta requereix el treball conjunt de diferents professionals. Cal
tenir en compte les següents consideracions:

- Respectar la llibertat d'actuació del metge i dels professionals dins del marc dels
estàndards fixats per la comunitat científica i amb els mitjans disponibles.

- Afavorir el treball en equip i la coordinació amb altres equips, institucions i empreses. La
Institució afavorirà, en tot moment, les relacions entre els professionals i procurarà el
treball en equip.

- Afavorir la relació personal sanitari/persona malalta.

4. Respecte als conflictes d’interessos

Davant l'aparició de possibles conflictes d'interessos, l'objectiu principal serà sempre evitar un
perjudici per a la persona malalta.

- Assistència – docència - investigació. Preval en tot cas l’interès de la persona malalta a
rebre una adequada assistència. S'han de regular de manera que la persona malalta no
pateixi cap perjudici.

- Desenvolupament de l'activitat docent. Els professionals sanitaris en formació han de ser
tutoritzats, de tal manera que no suposin un perjudici per a la persona malalta.

- Dilemes en l'elecció del tractament. El PSMAR oferirà a la persona malalta la millor
alternativa possible de tractament d'eficàcia demostrada, per sobre dels interessos
personals del professional o de la pròpia Institució.

- Futilitat. És la utilització de tractaments inútils. El PSMAR evitarà la futilitat a la pràctica
clínica.

- Honoraris. Els/les professionals que treballen al PSMAR accepten i assumeixen que
només han de ser remunerats per la seva feina.

- Relacions amb els proveïdors. Les relacions amb els proveïdors es regiran especialment
pel principi de transparència, amb la total obligació del compliment de la llei.
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Barcelona, 22 de juliol de 2021


