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Introducció
Totes les persones tenen o senten coses que no desitgen compartir amb d’altres. Algunes coses no les volen compartir amb ningú, algunes només amb la parella o només
amb els fills; unes altres, només amb els companys de feina o amb els amics. Finalment,
algunes coses que formen part essencial del “jo” no les volen o no les poden compartir
ni amb ells mateixos. Aquest reducte interior configura la intimitat i és un component
fonamental de l’autoconsciència i de la identitat (el “diàleg interior”, que és més que
diàleg, perquè engloba també vivències, ressonàncies, sentiments, il·lusions...).
Però el professional sanitari, amb certa freqüència, entra, com a efecte col·lateral del
servei que presta, en “l’espai interior” d’una altra persona. Això implica una confiança
(més o menys lliure però, al cap i a la fi, confiança) que diposita en ell l’altra persona. Es
podria dir que els sanitaris són com una mena de “confidents necessaris” que han de
respondre amb respecte i lleialtat a la persona, expressats en el compromís de preservar
aquest espai el més inalterat possible. Aquesta seria l’anàlisi ètica però, a més, resulta
que la confidencialitat és ja un dret reconegut dels ciutadans que té associat un deure
(deontològic i legal): el del secret. La societat demana als professionals sanitaris que
preservin, en el major grau possible, “allò molt interior” de les persones ateses.
La intimitat és un concepte bàsic de les filosofies orientals des de fa molts segles. A
Occident, durant mil·lennis, s’ha interpretat de forma marginal o, almenys, parcel·lar,
instrumentada en funció de cosmovisions i ideologies. De fet, el seu reconeixement,
com a dret humà fonamental, ha arribat no fa gaire, probablement com a reacció a
l’alienació dels camps de concentració de la II Guerra Mundial. La Declaració Universal dels
Drets Humans diu al seu article 12: “Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries
en la seva vida privada”. No sembla casual que un dels filòsofs que més ha escrit sobre
la intimitat i el respecte a l’altre, Emmanuel Lévinas, tingui una biografia marcada per
ambdues guerres mundials.
El deure professional de secret (“sigillum”) és molt més antic i comença, si no abans (ja
està present al Codi d’Hammurabi, 1754 aC), amb l’inici de la medicina “occidental”
(Jurament Hipocràtic, segle V aC). Però no emanava d’un respecte a la intimitat de l’altre.
Era el bon professional qui marcava el criteri del que era o no secret.
D’una altra banda, la nova “e-societat” aporta instruments que permeten una millor
protecció de les dades personals i una millor traçabilitat de qui i com les manipula. Però,
al mateix temps, també ha multiplicat els riscos en cas d’una utilització malintencionada
o negligent de les mateixes. Les dades viatgen pel globus en milisegons i poden viatjar
en paquets de gran contingut. Fins i tot aquest trànsit massiu de dades personals ha
relativitzat els criteris del què és o no és íntim.
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Paral·lelament, la pràctica de la medicina s’ha allunyat molt del paradigma d’una relació
interpersonal de dues persones cara a cara. Alguns conceptes bàsics, sense els quals no
podem entendre la medicina actual, posen també en risc el respecte al nostre món interior: treball en equip o multidisciplinari, història clínica compartida, recerca, docència,
telemedicina, etc.
A més, els instruments i els espais de treball on actualment es desenvolupen les activitats sanitàries poden suposar també problemes de massificació i despersonalització.
Aquests espais són compartits per diversos pacients o per diferents professionals i estan
poc pensats per a la privacitat (fax, memòries externes, missatges electrònics o telefònics, xarxes socials, càmeres en dispositius d’ús personal, etc.).
La Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària (2002)
reconeix el dret a preservar la intimitat del cos del pacient i a decidir qui ha d’estar present en el actes sanitaris (intimitat corporal); però el dret a la intimitat també inclou el
dret a la llibertat ideològica, religiosa o de culte, així com el respecte als valors morals,
culturals, religiosos o filosòfics de la persona (intimitat psíquica o espiritual).
En pocs anys, l’eclosió d’Internet ha provocat canvis substancials en l’àmbit de la salut:
accés a la informació, dinàmica assistencial, història clínica, relacions entre els equips,
gestió i organització, etc1. Ha augmentat considerablement la informació de la que
podem disposar sobre una persona. La informàtica ha permès emmagatzemar, tractar
i classificar dades que fins ara no tenien gaire importància, de forma aïllada però que,
ben organitzades, poden confeccionar acurats perfils “privats” de les persones. Ha eliminat també les fronteres de l’espai i el temps, permetent que les agressions a la intimitat puguin expandir-se a un ritme epidèmic o puguin quedar perpetuades.

1

Grup d’ètica de la CAMFiC.
Confidencialitat. El dret a la
intimitat. 2003. http://www.
camfic.cat/CAMFiC/Seccions/
GrupsTreball/Docs/etica/confidencialitat_cat.pdf

Es fa difícil recordar com era la tasca professional en l’època pre-Internet. Com buscàvem bibliografia? Com convocàvem una reunió? Com intercanviàvem documents?
Com gestionàvem un viatge? Com podíem col·laborar amb els que vivien lluny?...
La revolució ha afectat fins i tot el vocabulari habitual: targeta electrònica, història clínica compartida, visites “virtuals”, telemonitoratge, telemedicina, salut 2.0, e-salut, etc.
La gent sap que ha arribat la revolució: “Ho té tot vostè allà dintre, doctor” (referint-se
a la memòria de l’ordinador). A vegades els termes s’esgoten un moment després de la
seva implantació. El ritme de novetats es vertiginós. Quan hem començat a entendre les
possibilitats d’una innovació i un neologisme, ja està aquí el següent. En aquest marc
costa trobar la pausa de reflexió per reparar en què, en el fons, el que s’està manipulant
en paquets ràpids i voluminosos, són dades extretes de l’esfera més íntima de cadascuna
de les persones que atenem.
Esdevé doncs obligat ponderar el dret a la informació i el dret a la protecció de la salut
amb el dret a la intimitat. Es proposa en aquest document una reflexió ètica que fonamenti unes recomanacions bàsiques per posicionar-nos, els sanitaris en general i els
metges en particular, davant d’aquest nou escenari com a professionals i, sobretot, com
a persones.
Per tal de no alterar el sentit de les lleis, els articles legals transcrits de la legislació espanyola, els hem mantingut en la llengua castellana original, excepte en els casos que
disposàvem d’una traducció oficial al català.
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Punts clau
2.1. Consideracions generals
2.1.1. Intimitat
El dret a la intimitat és, en definitiva, el dret al control i la gestió del propi cos, de la pròpia ment i dels propis valors. Són drets fonamentals íntimament lligats al deure de secret
dels professionals sanitaris. Sense intimitat no hi ha individu però tampoc societat.
Respectar el deure de secret no garanteix per si sol el dret a la intimitat. Dins dels marges de la confidencialitat es poden cometre innecessàries violacions de la intimitat.

2

e-Reflexions 3: confidencialitat
http://www.camfic.cat. Societat
Catalana Medicina Familiar i
Comunitària.
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Grup d’ètica de la CAMFiC.
Autonomia: Respecte a les
decisions dels pacients. 2001.
http://www.camfic.cat/CAMFiC/
Seccions/GrupsTreball/Docs/etica/
autonomia.pdf

2.1.2. Confidencialitat i “secret mèdic”
La confidencialitat és el dret de les persones a que, aquells que han conegut dades
íntimes o privades seves, no puguin revelar-les ni utilitzar-les sense la seva autorització
expressa.
El “secret mèdic” és el deure professional de mantenir oculta la intimitat i les dades
privades del pacient, per a fins aliens a la pròpia assistència sanitària, mentre el pacient
no ho autoritzi o bé apareguin exigències que ho justifiquin (bé públic, evitar dany a
tercers o imperatiu legal): “Si dubtes, calla. Si no dubtes, pensa si hauries de fer-ho”2.
És important que els professionals sanitaris entenguin que utilitzar dades no és el mateix
que posseir-les, sense oblidar mai qui n’és el veritable titular: el pacient.
Els metges que comuniquen el que saben d’un pacient a altres metges, sense necessitat
assistencial, s’obliden del deure del secret. Erròniament, entenen que el secret és com
si fos una propietat col·lectiva de la professió mèdica, més que com el què és, un deure
professional individual.

2.1.3. Fonamentació ètica del “secret mèdic”
La fonamentació ètica del deure de secret del professional té tres dimensions: com a
persona (respecte a l’autonomia de l’altre); com a professional (un compromís de lleialtat
en la relació clínica pacient-metge); com a ciutadà (confiança social en la reserva de la
professió mèdica)3.
El dret de confidencialitat i el deure del “secret mèdic” se sustenten principalment
en l’autonomia del pacient, que ha de ser respectada sempre i quan s’hagi assegurat
prèviament el respecte al principi de no maleficència (evitar un dany greu a terceres persones) i al principi de justícia (tractar tots els pacients amb el mateix respecte i equitat).
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El silenci del metge respectant el dret a la intimitat del pacient és també una manifestació més del deure mèdic (“primum non nocere”).

2.1.4. Legislació
El dret a la intimitat i a la confidencialitat té el suport en les declaracions internacionals
sobre drets humans i bioètica, a més de ser un dret constitucional a l’Estat espanyol.
En el Codi Penal, la conducta que s’hi troba tipificada és la de revelació de secrets però
hi està especialment referida quan les dades confidencials han estat obtingudes per
raó de la professió. La revelació del secret professional constitueix un delicte durament
castigat; si la revelació és rellevant (amb penes d’1 a 4 anys de presó i de 2 a 6 anys
d’inhabilitació professional).
Organització i custòdia de les dades
L’establiment de la “història clínica”, com a document de registre de l’atenció sanitària
a una persona, té una finalitat múltiple: assistencial, científica, administrativa i legal. La
manipulació de la història clínica, canviant o modificant el seu contingut, és una alteració de document públic i està penada per llei.
És obligació de les institucions sanitàries, a través dels seus directius, establir les condicions per garantir el respecte a la confidencialitat de les persones sota la seva responsabilitat per motius de salut.
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REGUANT, M.
Confidencialidad: ideas prácticas.
AMF 2007;3:143-150.

Genètica i herència
Les informacions de caràcter genètic, sobre una persona, que puguin ser extrapolables
a familiars directes, són també informacions que s’han de considerar tributàries d’un
tractament segur per afectar, de manera sensible, a implicats que poden no desitjar o,
simplement, no conèixer aquesta informació.
Cercle de confidencialitat
Les famílies o d’altres persones que cuiden o estimen els pacients tenen el comprensible
desig o la necessitat de tenir informació sobre els problemes que sorgeixin en relació a la
cura o maneig del pacient. Però, sempre s’ha de comptar amb ell (el pacient) per definir
qui forma part del seu “cercle de confidencialitat”. Cal demanar sempre als pacients a
quins acompanyants o professionals, el metge, infermer o altre professional, pot donar
informació, si algú pregunta pel seu estat.
Usos no assistencials directes de les dades dels pacients
Els pacients o els seus representants legals han de ser conscients que la informació
donada ha de ser enregistrada i pot ser compartida. Han de conèixer tots els usos secundaris previstos (auditories de qualitat, gestió, docència, recerca, comunicació, etc.),
essent conscients de la seva decisió i de les seves implicacions4. S’obtindrà el seu consentiment exprés quan hi pugui haver alguna possibilitat, encara que sigui mínima, que
es pugui identificar la persona i, si no estan d’acord, la seva objecció serà respectada.
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Els metges mai han de col·laborar en pràctiques per obtenció d’informació dels pacients
per finalitats no mèdiques.
Tecnologies de la informació i comunicació
Els formats electrònics, amb tots els seus innegables i importants avantatges, suposen
un risc més gran de difusió de dades, però alhora ofereixen sistemes eficaços de control
d’accés i modificacions. És a dir, la mateixa tecnologia pot oferir, ben utilitzada, solucions,
raonables, tot i que imperfectes, als problemes que suscita5.
Anonimització, vinculació, codificació
Anonimització, vinculació o codificació representen, per tant, un processament de dades personals que exigeix un procés de consentiment informat previ que inclogui, especialment, objectius, pros i contres (informar amb detall de la impossibilitat d’accés futur
a les seves dades, de conèixer la seva utilització posterior i, per tant, d’objectar aquests
usos). Això implica acceptar el rebuig del pacient si n’és el cas.
5

Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona. Història clínica,
tecnologies de la informació i
drets del pacient. Quaderns de
la bona praxis. Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona. Barcelona,
2010.
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HENS, K., NYS, H., CASSIMAN,
JJ., DIERICKX, K., Risks, Beneﬁts,
Solidarity: A Framework for
the Participation of Children in
Genetic Biobank Research. J
Pediatr. 2011;158(5):842-8.
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LACHMANN, PJ. Consent and
Confidentiality. Where are the
limits? An introduction. J Med
Ethics. 2003;29:2-3

L’anonimització no és una alternativa al consentiment explícit en estudis d’investigació
prospectius. Només és podria obviar aquest consentiment explícit en estudis amb dades
prèviament dissociades de dades identificadores i amb l’autorització d’un comitè revisor
ètic independent.
No queda clar que la virtut de la solidaritat, que reconeixem en els adults que accepten costos per ajudar a d’altres persones participant en recerca, pugui ser extrapolada
directament als nens. La responsabilitat dels investigadors és extrema amb les dades
personals dels nens inclosos en projectes de recerca6.
Límits de la confidencialitat
Cap argument ètic porta a la conclusió que el deure de secret sigui absolut i sense cap
possibilitat d’excepcions. La informació que rep el metge del pacient en la seva assistència només ha de ser divulgada amb una clara justificació (generalment relacionada amb
evitar danyar un bé col·lectiu rellevant o bé a terceres persones concretes)7.
El requeriment de confidencialitat existeix dins d’un context social ampli en el qual els
professionals de la salut tenen també altres deures que poden entrar en conflicte amb el
deure de secret. Per tant, cal una valoració acurada, en el sentit que, de la no revelació
d’una determinada dada, se’n puguin derivar perjudicis a terceres persones concretes
o, fins i tot, a la col·lectivitat.
Mort
El deure de secret del metge no s’extingeix amb la vida del malalt. Per tant, la defunció
no permet automàticament la divulgació de dades de la persona traspassada. En casos
de rellevància col·lectiva, el professional sanitari ha de saber trobar l’equilibri ètic o consultar els experts en cas de dubte.
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2.2. Recomanacions específiques
2.2.1. Ús de bases de dades informatitzades
Per accedir a la historia clínica, proves diagnòstiques, etc., cal tenir i utilitzar sempre la
identificació i contrasenya personals, per accedir als sistemes informàtics de les institucions on els sanitaris treballen. Aquest codi identifica el professional. Cal recordar-ho
i no deixar-ho escrit en llocs on altres persones hi puguin accedir. Tampoc no s’ha de
“prestar” mai a ningú.
No s’ha de deixar mai la sessió oberta a l’ordinador. Cal tancar-la cada vegada que el
metge abandona el lloc de treball.
S’ha d’evitar l‘existència dels “usuaris genèrics” (compartits per un grup de professionals, sense que és pugui conèixer la identificació personal) per accedir a bases de dades
on es guardin dades personals, sobretot de pacients.
Tot i que cadascun dels professionals sanitaris té el deure de secret, no es pot confiar
en la discreció de tots els processos i persones que intervenen en els tràmits per sol·
licitar proves, interconsultes o prestacions que, moltes vegades, circulen entre diferents
institucions i, per tant, el metge ignora quina custòdia se’n fa, desconeixent el seu grau
de fiabilitat. Com a conseqüència, cal ser molt discrets en el contingut de la informació
que s’hi fa constar.
S’ha d’evitar accedir a les històries o a resultats de proves de pacients que el metge no
ha de visitar o revisar i dels quals no hagi obtingut permís d’accés, encara que sigui
amb finalitat “científica” o d’aprenentatge. En el cas de tenir el legítim i, fins i tot,
convenient interès en accedir a la continuïtat del procés del pacient, amb la finalitat de
conèixer el desenllaç (per exemple, una visita realitzada a urgències), és molt convenient
fer constar la motivació per la qual s’ha accedit a la història, si no s’havia demanat el
consentiment en el moment de fer la visita.
S’ha de ser molt curós a l’hora d’introduir a la història clínica informació del pacient. La
informació ha de ser certa, sense fer constar detalls íntims que siguin irrellevants per a
l’atenció a la seva salut. Els pacients solen desconèixer, i els metges no hi pensen suficientment, que les dades registrades les podran llegir altres professionals, a més del què
les està recollint. S’ha de tenir present sempre que l’accés a les dades en molts llocs és
“tot o rés” (qui te accés, pot veure-ho tot).
Si la informació que dóna el pacient al seu metge és íntimament sensible, però rellevant, ha de demanar permís per enregistrar-la, i oferir-li la possibilitat de fer servir, si
existeix, el denominat espai “confidencial”, quan el pacient desitgi que la informació
rellevant i sensible la conegui només el seu metge de referència o un grup restringit de
professionals.
En cas que el pacient demani que una informació no consti en la seva història clínica i
el metge consideri que és prou rellevant per a un futur, tot i que hipotètic, benefici pel
pacient, caldrà explicar-li acuradament els perjudicis que li pot comportar que la informació no sigui visible en la seva història clínica, així com el benefici de que hi sigui. Un
cop el professional s’hagi assegurat que ha entès la informació i és competent per prendre la decisió, cal respectar el seu desig, sempre que no comprometi la salut de tercers.
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També es pot donar el cas que el pacient demani que s’esborri alguna dada de la seva
història clínica. Després d’haver fet la reflexió del punt anterior, si de comú acord es decideix esborrar-la, cal advertir el pacient que la informació serà invisible en el funcionament
habitual del sistema, però que un professional informàtic segurament podria recuperar-la.
És a dir, la informació no es pot esborrar del tot. Aquest fet fa més rellevant encara la
necessitat de ser molt curosos a l’hora d’introduir-la.
El metge ha d’usar amb prudència les anotacions subjectives en fer les reflexions que
acompanyen les hipòtesis diagnòstiques i el raonament clínic, quan el metge pensa que
llegir-les no beneficiaria o, fins i tot, podria perjudicar, el pacient.
Cal recordar que les imatges obtingudes per qualsevol mitjà (radiològic, endoscòpic,
fotografia, etc.) formen part de la història clínica del pacient. Per tant, cal tractar-les
com qualsevol de les altres dades clíniques, considerant a més el risc especial per a la
intimitat i la confidencialitat si s’exposa la cara o d’altres atributs que permetin la identificació o l’estigma.

2.2.2. Presència d’altres persones durant l’acte clínic
Cal assegurar-se que el pacient desitja, o al menys accepta, la presència del seu/s
acompanyant/s. Podem preguntar-li directament o, si sospitem que l’accepta de forma
coactiva, prendre la iniciativa i demanar directament, tot i que procurant ser delicats,
que és convenient un diàleg directe i íntim del metge amb el pacient.
S’ha d’informar els pacients adolescents (i els seus pares) que, a partir dels 16 anys,
tenen i poden exercir el dret individual a la confidencialitat com adults (amb molt limitades excepcions), que el metge té el deure de secret i que transgredir-lo és una falta
ètica i, fins i tot, penal.
Si hi ha altres persones a la consulta (estudiants, residents, infermeres, auxiliars, etc.),
cal presentar-les als pacients perquè coneguin quin és el motiu de la seva presència i fer
saber que tenen el dret de no consentir- la.
En cas que a un pacient que ha acceptat la presència d’una persona a la consulta se li
hagi de fer una exploració, cal tornar a demanar el seu consentiment. Cal deixar ben
clar el seu dret a no consentir i que el no consentiment no repercutirà en la qualitat de
la seva atenció.
En les visites, especialment en el cas dels pacients terminals, cal oferir l’oportunitat de
parlar amb el metge sense la presència de terceres persones, sigui per prevenir “conspiracions de silenci” o sigui perquè el pacient estigui moralment condicionat per la
presència dels familiars o cuidadors.
Els confidents necessaris són les persones que, per la seva relació de cuidadors del pacient
o per poder fer bé la seva tasca, estan legitimats per conèixer informació confidencial de
les persones ateses. És el cas, per exemple, dels cuidadors professionals o dels administratius que gestionen les agendes. Cal que tinguin la informació que necessiten saber
per poder atendre bé els pacients, però han de tenir clar el seu deure de secret.
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2.2.3. Parlar de l’estat clínic d’un pacient amb altres persones
No és infreqüent que persones, desconegudes pel metge o no, però que estan presents,
demanin informació sobre la situació clínica d’un pacient. El metge ha de deixar clar
que té el deure del secret i que el pacient té el dret a la intimitat. És molt convenient
que la població conegui, valori i respecti aquest dret. Cal fer-ne pedagogia cada vegada
que un professional es trobi en una situació de conflicte relacionat amb la intimitat o
confidencialitat. En general, és necessari actuar deixant clar que no és correcte parlar
sobre aspectes de la salut d’un pacient a una tercera persona, sense la seva presència o
sense tenir-ne el seu consentiment explícit.
En principi, mai s’ha de donar cap informació, resultat de proves, informes, documents,
etc. a una altra persona sense tenir el consentiment explícit del pacient. És obligació del
metge fer-ne prevenció, advertint que no es proporcionarà cap informació ni documentació sense aquest consentiment (per exemple, cartells en la sala d’espera informant del
deure de secret que tenen els professionals sanitaris).
En cas que vinguin a comunicar informació sobre el pacient, el metge escoltarà atentament sense fer comentaris ni preguntes que puguin desvelar informació; es preguntarà
sempre si la informació rebuda pot ser comentada amb el pacient així com la identitat
de la persona que l’ha proporcionada.
Amb una certa freqüència, una tercera persona demana al metge (habitualment via
telefònica) de visitar un pacient, especialment a domicili (pot trucar un familiar, un veí,
etc.). En aquest cas, hem d’estar raonablement segurs que el pacient, si és major d’edat
i competent, ho desitja, excepte en situacions d’emergència.

2.2.4. Revelar dades confidencials
Desvelar el secret mèdic ha de ser una mesura excepcional i presa sempre després d’una
reflexió molt acurada. Només és moralment acceptable quan no hi ha una altra manera
d’aconseguir un objectiu concret, abastable i especialment rellevant. Aquest objectiu ha
de pesar més que el dret a la intimitat i, generalment, està relacionat amb evitar danys
a terceres persones (per exemple, contagi de malaltia greu a la parella) o a la societat.
No seria lleial, en canvi, desvelar el secret si hi ha altres formes d’aconseguir l’objectiu
d’evitar el dany, és a dir, si l’objectiu que es persegueix es pot aconseguir per altres mitjans, sense vulnerar la confidencialitat. Tota divulgació d’informació confidencial lesiona
directament drets inalienables de les persones, mentre que els beneficis de la divulgació
són sovint menys segurs.
No s’ha d’entendre que el metge, per tenir l’autorització del pacient, pot procedir a
revelar sense límits la informació confidencial, entre altres raons perquè es pot lesionar
la confiança de la societat en la confidencialitat del col·lectiu mèdic. A més, no sempre
aquesta autorització és plenament lliure. Per exemple, quan el pacient consent revelar
informació íntima però ho fa en una situació de coacció emocional (sortir en mitjans
de comunicació quan se li ha practicat un procediment extraordinari del qual interessi
al metge fer-ne difusió o convingui al propi pacient per l’impacte mediàtic que li pugui
proporcionar). El metge ha de recordar sempre el seu deure de secret i la responsabilitat
de la professió mèdica en relació al respecte a la intimitat de les persones.
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S’han de considerar doncs tres requisits abans de revelar informació confidencial:
- existència d’un perill concret (principis de “no maleficència” i de “justícia”)
- utilitat de la divulgació per eliminar o, al menys, reduir possibles riscos
- absència d’alternatives que no vulnerin la confidencialitat.

Una situació especial en la qual una confidencialitat estricta s’ha de ponderar clarament
a la baixa és en els casos de maltractament, sobretot en menors d’edat i persones vulnerables, així com quan es detecten abusos de qualsevol mena. A més, cal considerar
l’obligació legal de denúncia d’aquests abusos. Però, sempre s’ha de tenir present, en
la revelació, el criteri bàsic de la seva oportunitat i utilitat.
Quan el metge detecta situacions de risc o vulnerabilitat en el pacient (per exemple,
víctimes de violència de gènere, violència en ancians, malalts mentals aguts o crònics
descompensats, estats confusionals aguts, etc.), la ponderació entre el deure de secret
i la protecció de la dignitat de les persones (especialment la d’aquelles que no estan en
situació de defensar totalment els seus interessos) pot generar dubtes morals als professionals. En els pacients competents no s’hauria de plantejar aquest dubte donat que
el bé el determinen ells mateixos.
Independentment de la seva justificació, i llevat de situacions excepcionals, la divulgació
hauria de ser consentida. Les excepcions serien aquelles situacions en les quals obtenir
l’autorització del pacient impediria assolir els objectius rellevants que justifiquen la revelació; per exemple, la dona maltractada per la seva parella i que demana al metge la no
revelació del maltractament per por. En aquest cas, cal fer present a la dona l’obligació
ètica i legal de la denúncia però es pot donar un marge, intentant evitar, o al menys
disminuir, el perill d’una nova agressió.
A efectes del deure de secret, la majoria d’edat segons la llei és partir dels 16 anys. Per
tant, a partir d’aquesta edat, les consideracions que fem sobre els adults són les vàlides. Entre els 12 i els 16, el metge ha de fer la tasca de valorar la maduresa del pacient
adolescent i decidir. Com a metges del pacient s’ha d’actuar sempre en el seu benefici, i
prioritzar-lo per davant del desig dels pares o tutors, tant en el cas de preservar el secret
com en el cas de revelar-lo.
En situacions de limitació de la competència per decidir o comprendre informació clínica, es generen dubtes sobre la conducta que cal adoptar. S’ha de decidir, en quin
moment i fins a quin punt s’ha de fer intervenir en l’atenció el cuidador principal o
els familiars, de vegades fins i tot en contra de la voluntat que expressa el pacient. En
aquest cas, el criteri prioritari ha de ser el benefici del pacient, definit en funció del que
es conegui dels seus valors, tant per revelar el secret com per preservar-lo.

2.2.5. Revelar informació més enllà de l’àmbit assistencial
Per revelar informació, més enllà del cercle de confidencialitat assistencial, cal demanar
el consentiment al pacient per consultar el seu cas amb un company, si és imprescindible, fent-ne constar el nom. Rarament el pacient hi posarà cap problema, al contrari.
De totes maneres, la majoria de les vegades, no és necessari revelar de quina persona
es tracta i es pot fer la consulta de forma genèrica, sense necessitat de fer constar la
identitat de manera innecessària.
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S’hauria d’evitar parlar de pacients en llocs on ho poden sentir altres pacients, familiars
o companys de feina no implicats en la seva atenció. Les màquines de cafè, els ascensors, els passadissos o el restaurant no són llocs on comentar ni fer consultes. Cal que
els sanitaris en general i els metges en particular s’acostumin a no parlar de pacients si
la persona no és un confident necessari i en un lloc reservat.
En relació a la investigació i la docència, encara que de forma indirecta clarament beneficien l’assistència futura, no poden tenir la mateixa consideració pel que respecta la
privacitat i confidencialitat que les tasques assistencials o directament relacionades amb
l’assistència. En general, el consentiment explícit del pacient ha de ser inexcusable.
S’ha de garantir que, en l’activitat científica, les dades d’un pacient només podran ser
utilitzades formant part d’un conjunt, sense incloure referències personals que permetin la identificació de la persona origen de la informació.
En el cas de la recerca, de la docència o de les avaluacions qualitatives, les dades no se
solen codificar o anonimitzar, amb l’argument que qui les utilitza està subjecte al deure
de secret. Però el pacient no ha proporcionat les seves dades amb aquestes finalitats i,
per tant, el metge no té cap dret a usar-les indiscriminadament i sense consentiment.
Actualment, les bases de dades es poden codificar o anonimitzar amb facilitat i així
s’hauria de fer per mantenir la confidencialitat. Quan no és així, és imprescindible demanar consentiment exprés, abans de la incorporació de dades de pacients a activitats
docents, científiques o de recerca.
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General Medical Council.
Guidance for Doctors.
Confidentiality. 2009. http://
www.gmc.uk.org.

Els facultatius s’han d’assegurar que els metges en formació i els estudiants de Medicina siguin conscients del seu deure de confidencialitat i de les conseqüències de
qualsevol incompliment8.
S’ha de considerar, preferentment, l’ús de sistemes docents que no precisin de dades de
pacients reals (simuladors, sistemes de “role play”, programes informàtics, etc), sempre
que sigui possible. Però, en la docència sanitària no es pot excloure el pacient real,
sense el qual és impossible fer una docència bona i integral, sobretot en les tasques
d’aprenentatge de la comunicació, relació metge–pacient, i les consideracions ètiques
i de deontologia.
Existeixen col·lectius de pacients especialment vulnerables o grups sobre els que es
desitja aplicar una atenció i controls especials per part de l’autoritat sanitària. És molt
temptador identificar-los de forma visible (per exemple, amb una marca a la tarja sanitària o en un llistat de persones afectes d’una malaltia per autoritzar un tractament...),
amb l’argument que és en benefici del pacient. Moralment, només és pot vulnerar el
deure de secret quan els beneficis per al pacient superen els perjudicis i l’objectiu no
es pot aconseguir d’una altra manera. Aquestes marques o llistats amb identificadors
són acceptables, sempre que es no puguin assolir els mateixos beneficis per al pacient
guardant la discreció deguda.
La utilització publicitària o periodística de les innovacions o els èxits aconseguits amb el
tractament de pacients pot presentar conflictes de tipus ètic o, fins i tot, legal, malgrat
el consentiment previ del pacient.
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2.2.6. Noves tecnologies i intercanvi d’informació clínica
L’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s’utilitza, cada
vegada més, en la relació del metge amb pacients i companys9. Els metges estan acostumats a l’ús del telèfon o del correu postal, que tenen els seus riscos quant a la confidencialitat, i estan incorporant amb rapidesa altres mitjans, com correu electrònic o missatges al telèfon mòbil10. Tots poden fallar i s’han de prendre mesures que assegurin que:
- La persona que consulta és la que diu ser.
- El mitjà de comunicació és segur, de forma que altres persones no podran accedir a

la informació sense autorització del pacient.
- El missatge arribarà al pacient i no a una altra persona.

Sovint els pacients demanen informes clínics o un diagnòstic per incloure en la petició
d’una incapacitat temporal. Aquesta informació moltes vegades està considerada un
document públic i, per tant, ha de ser veraç. El pacient n’ha d’estar informat de forma
comprensible, ha de consentir i mai s’ha de donar informació a altres entitats sense la
seva autorització.
9

Grup d’ètica de la CAMFiC.
Dades clíniques en l’era
electrònica. 2006. http://www.
camfic.cat/CAMFiC/Seccions/
GrupsTreball/Docs/etica/dades_
cliniques.pdf

10

MAYER, M.A. et al. El
correo electrónico en la
relación médico-paciente: uso
y recomendaciones generales.
Aten. Primaria, 2006; 37(7):
413-417.

11

Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya.
Història Clínica Compartida de
Catalunya (HC3). 2012.

Cal obtenir el consentiment informat escrit del pacient per incorporar les seves dades en
qualsevol base de dades que no sigui la història clínica, per obtenir imatges seves i per
usar-les per a qualsevol finalitat que no sigui l’assistència. La custòdia d’ aquests dades
ha de ser almenys tan segura com la de la història clínica.
Recordem que la titularitat de la història clínica és del pacient. Les organitzacions sanitàries tenen la responsabilitat de la seva custòdia. Els professionals són relators, però
no poden disposar de les dades sense l’autorització del pacient o de la institució que
en té la custòdia.
Cal tenir molt en compte aquests conceptes de la història clínica per part de les autoritats sanitàries, quan han posat en marxa aplicacions de servei al ciutadà a través del
denominat “Canal Personal de Salut” o de l’aplicatiu “La Meva Salut”, accessibles des
de la xarxa telemàtica.
També amb programes com el denominat HC3 (Història Clínica, Compartida a Catalunya),
al qual, només hauria d’accedir el professional quan sigui estrictament necessari en el curs
d’un acte mèdic autoritzat pel pacient11.
La taula 1 mostra: mitjans més habituals, nivell de seguretat i recomanació d’ús.
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Taula 1
Sistemes de transmissió de dades sanitàries i seguretat. Cal recordar que sempre cal consentiment
previ del pacient per usar qualsevol mitjà de transmissió de dades sanitàries.
Mitjà

Seguretat

Recomanació

Consideracions

Correu postal

Alta

Usar

Pot obrir-ho una altra
persona

Fax

Baixa

No usar

Desconeixem qui i on es
rebrà (full obert)

Telèfon fix

Alta (si es coneix la
veu de la persona)

Usar amb
prudència

Pot haver-hi altres persones
escoltant o ser gravats

Telèfon mòbil

Alta (si es coneix la
veu de la persona)

Usar amb
prudència

Pot haver-hi altres persones
escoltant o ser gravats

Bústia de veu/contestador

Baixa

No usar

Desconeixem qui escoltarà
el missatge

SMS/Whatsapp

Mitja

Usar amb
prudència

Pot llegir-lo una altra
persona

Correu electrònic personal

Alta

Usar

Possibilitat d’encriptar
dades

Correu electrònic genèric

Baixa

No usar

Desconeixem qui el pot
llegir

Xarxes socials obertes

Nul·la

No usar

Informació a l’abast de
tothom
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Marc filosòfic, ètic i antropològic
La idea d’intimitat ha anat evolucionant amb alts i baixos en la cultura occidental, sempre a l’ombra d’altres temes estrella de reflexió (la consciència, la religió, la moral,
l’amor, etc.). Tanmateix, està molt present en la filosofia oriental des de temps ancestrals, molt lligada als conceptes d’autoconsciència i introspecció. Existeix un proverbi
xinès que diu: “Aquell que sacrifica la seva consciència a l’ambició crema una pintura
per obtenir les seves cendres”.
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BERGUA, J.B. Apología de
Sókrates. Traducción, prólogo y
notas por Juan Bautista Bergua,
Clásicos Bergua. Madrid:
Ediciones Ibéricas, La Crítica
Literaria. ISBN 978-84-7083015-0.

A la cultura grega clàssica gairebé no es troba el concepte actual de consciència com a
intimitat activa que interioritza tot allò que ens passa. La filosofia presocràtica entenia
la consciència com una obertura dels sentits cap a l’exterior, El “jo” individual no jugava
cap paper. La pulsió per interioritzar no els era familiar, o simplement no els interessava
gaire en front del potencial de coneixement que els generava la percepció de les coses
del món. Només Sòcrates (i més tard Plató) aportaren un petit matís d’interioritat a
aquesta visió. La manera socràtica de percebre’s un mateix és estar contemplant les
“idees” que es reflecteixen al nostre interior (“he de veure-ho en mi mateix”), com un
“mirall d’idees” que ens permet adonar-nos de la nostra pròpia existència (Apologia
21b, Plató)12.
Però és la filosofia estoica romana la que fonamenta el concepte de persona (Boeci),
apareixent els termes “subjecte” (consciència) i “objecte” (les coses que la consciència
representa i interpreta). A diferència de la grega, en la filosofia romana les coses poden
pertorbar la vida interior i la ment es defensa creant el “conceptus”. És una concepció
de “consciència activa” que persegueix que l’home senti seguretat i fermesa.
La tradició cristiana recull influències bíbliques i dels estoics amb una concepció multidimensional de la consciència íntima: com a manifestació de la veu de Déu i com a centre
unificant de la persona o interioritat que la defineix. Progressivament anirà guanyant
terreny el pla individual. Luter introdueix la reivindicació moderna dels drets de la consciència individual davant qualsevol autoritat humana, defensant, per exemple, la lliure
interpretació dels textos bíblics. Possiblement el moviment protestant està en la gènesi
de la importància que donen al valor de l’autonomia totes les cultures anglosaxones.
Sigmund Freud va desenvolupar la teoria que algunes idees podien quedar en estat
latent. Aquesta activitat mental íntima podia determinar la conducta de l’individu tant
o més que les idees conscients. També va dissenyar un mètode d’exploració i tractament: la psicoanàlisi, basat en la introspecció, és a dir, assumint metodològicament la
intimitat.
Ludwig Wittgenstein defensava una unitat íntima entre allò corporal i allò mental (la
persona). L’autoconsciència no es fonamentaria doncs en la introspecció, sinó en la
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relació amb les altres persones. Dóna importància a la intenció, considerant-la un “acte
íntim inobservable previ a l’acció i específicament humà”.
Emmanuel Lévinas profunditza el concepte d’ésser en funció de l’altre. Introdueix el
valor del respecte com a determinant de la identitat. Proposa que el centre de la filosofia ha de passar del “penso, per tant sóc” (Descartes) al “sóc estimat, sóc anomenat,
per tant sóc” o “no sóc ningú sense l’altre”. El principi de tota ètica seria justament la
resposta sensible davant la vulnerabilitat de l’altre, integrant emotivitat i racionalitat.
Lévinas estructurà una filosofia, una antropologia i una ètica de la intimitat, però és una
intimitat que neix de la relació amb l’altre.
Més recentment, el descobriment del sistema de “neurones mirall” (en els éssers humans, però també en d’altres espècies) ha merescut valoracions filosòfiques. Aquestes
cèl·lules podrien ser el substrat de l’empatia i de l’aprenentatge. S’activen quan l’individu detecta moviments, sentiments o estats d’ànim en els altres, reproduint en ell el
patró d’activació cerebral d’aquests fenòmens. Les “neurones mirall” podrien ser el
substrat del “mirall de les idees” socràtic i de l’“ésser en funció de l’altre” de Lévinas.

3.1. Marc conceptual
Les paraules intimitat, confidencialitat, secret, privacitat, dades personals, etc. s’intercanvien a vegades amb poc rigor i això pot crear confusió. És important reflexionar
sobre les seves connotacions diferencials per centrar bé la qüestió.

3. 1.1. Intimitat
Intimitat significa “allò molt intern”. Seria tot allò que la persona no vol compartir amb
gaire gent o potser amb ningú. És aquell espai propi (“el món interior”) que ens identifica i ens individualitza com a irrepetibles. A vegades, certs components de la nostra
intimitat no els compartim ni amb nosaltres mateixos (l’inconscient).
Es tracta d’un espai físic o mental de naturalesa estricta i sensiblement privada que
tanca i conté els propis secrets. La intimitat és l’àmbit en el qual els éssers humans gestionen lliure i privadament el seu món de valors (religiosos, filosòfics, culturals, polítics,
higiènics, sexuals, econòmics, etc.), tot el que es relaciona amb ells. Es justifica doncs
la protecció d’aquest espai davant d’intromissions no desitjades ni consentides (dret a
la intimitat).
La paraula íntim (intimus) prové de l’arrel llatina “inti” (interior) i de “mus” (terminació
superlativa). Seria doncs allò que viu i es guarda molt endins d’un mateix. Aquest espai
allotja els fets essencials de la nostra identitat, del nostre “jo”, però, al mateix temps,
ens posa en disposició d’establir relacions amb l’entorn. La intimitat és un espai que
exigeix respecte propi i de l’altre. Només s’entén separant bé els espais interiors dels
exteriors. Si no ho fem, perdem identitat i capacitat d’interacció.
La necessitat d’intimitat sorgeix quan apareix la noció d’unicitat. L’absència d’intimitat, és a dir, l’absència d’autoconsciència i d’identitat, seria l’alienació (transferir a un/s
altre/s la propietat o el dret sobre un mateix, és a dir: permetre que un altre envaeixi i
gestioni els nostres territoris interiors essencials).
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El dret a la intimitat és, en definitiva, el dret al control i a la gestió del propi cos
i dels propis valors.
Sense intimitat no hi ha individu però tampoc societat.

Etimologia
El terme “intimitat” ha fet un camí difícil durant mil·lennis, gairebé sense autonomia
pròpia i lligat, segons el context, als conceptes de consciència, religió, moral, sentiments,
ideologia, etc. Només en els últims 60 anys ha pres carta de naturalesa independent:
- Segles XVI i XVII: apareix molt esporàdicament en la literatura, gairebé sempre en

textos religiosos (sobretot de temàtica ascètica i mística), i referint-se al lloc més
recòndit de l’ànima en el qual un es comunica secretament amb Déu.
- Segles XVIII i XIX: es secularitza, aplicant-se generalment a relacions amoroses.
- Segle XX: es considera un dret humà fonamental a partir de la Declaració de Drets

Humans de 1948 i s’incorpora a la pràctica totalitat de constitucions democràtiques.
La Constitució Espanyola (1978), quan parla dels drets fonamentals i de les llibertats
públiques, garanteix el dret a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge:
Article 18:
- 1. Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge…
- 3. Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment de les postals, telegrà-

fiques i telefòniques, excepte en cas de resolució judicial.
- 4. La llei limitarà l’ús de la informàtica per tal de garantir l’honor i la intimitat per-

sonal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.
També es va pronunciar en aquest sentit el Tribunal Constitucional l’any 1993, parlant
de “llibertat informàtica” com la llibertat de l’individu a prestar la seva informació personal de manera arbitrària. Imposa a qui tracti aquesta informació l’obligació de fer-ho
amb el consentiment de l’afectat.
És molt més fàcil descriure la intimitat que definir-la. Conté el món dels valors propis:
religiosos, culturals, espirituals, polítics, filosòfics, econòmics, estètics, etc., però també
el món de les dades referents al propi cos, a la sexualitat, a la salut, a la malaltia, a la
vida i a la mort. De fet, tot allò que l’ésser humà valora com a íntim, ho és. És tot allò
que no té perquè estar exposat a l’escrutini públic.
S’aporten a continuació algunes definicions per ajudar a entendre l’espectre semàntic:
- Diccionari etimològic: “Part reservada a allò més particular dels pensaments, afectes

o assumptes interiors d’una persona, família o col·lectivitat”.
- Diccionari de la “Real Academia Española”: “Zona espiritual íntima i reservada

d’una persona o d’un grup i especialment d’una família”.
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- Diccionari de la Llengua Catalana: “Qualitat d’íntim: De ben endins, que ateny el

fons, en estret contacte”.
- Francesc Torralba (Càtedra Ethos, Universitat Ramon Llull “El respecte a la intimitat

en grups vulnerables”): “Es pot definir la intimitat com a vida interior, com a relació
intrapersonal o intradiàleg, com la reflexió sobre els propis sentiments i també com
autonarració i autointerpretació, com la facultat que té l’ésser humà d’explicar-se a
si mateix la seva pròpia vida i la subjectivitat de sentir-les com a tal”13.
Antropologia i psicologia de la intimitat
Aquesta última definició ens situa en la dimensió antropològica de la intimitat. Aquest
espai privat és condició essencial per a la individuació i la maduració personal, que
s’adquireix cap als 5 o 6 anys. Per tant, la intimitat es pròpia de la condició humana i
fonament de la maduració de la personalitat, de la identitat i de la individualitat.
Resulta incomunicable i no té un límit objectiu. Aquest límit depèn de cadascú i de cada
context. El nostre món interior ens permet conèixer-nos i fer-nos comprensibles per a
nosaltres mateixos i per als altres. Ens connecta amb nosaltres mateixos. A la intimitat
viu la identitat individual però també la possibilitat d’interaccionar amb els altres.
Es poden distingir dues dimensions principals:

13

TORRALBA, F. El respecte a la
intimitat en grups vulnerables.
Síntesi. Bioètica i infermeria.
2005; 3(9): 1-3.

- Intimitat física/corporal: tendència a protegir el cos (i, per extensió, els objectes per-

sonals) de la mirada o la manipulació de terceres persones. És tan central a l’home
que existeix un sentiment natural associat: el pudor (gest o reacció espontània de
protecció d’allò íntim). El pudor no és, per tant, una repressió, ni un reflex sense
més, és la manifestació de la consciència de la pròpia intimitat.

El pudor és una manifestació de la llibertat humana aplicada al propi cos.

- Intimitat psicològica: idees, valors i creences, així com els fets, relats biogràfics i res-

sonàncies vivencials pròpies. La intimitat psicològica no es veu ni és quantificable.
El professional ha de ser conscient de la seva existència i tenir-ne cura amb reserva
i profunditat. No és suficient només amb el respecte a la confidencialitat de les
dades.
Tanmateix, moltes persones comparteixen avui la seva teòrica intimitat amb tot el món.
Potser els criteris o el contingut de la intimitat estan canviant. Per exemple, existeix un
actiu emmagatzematge d’informació a la xarxa (dades personals, activitats quotidianes,
activitats personals, costums, detalls laborals, socioeconòmics o professionals, fotografies, vídeos, relacions, gustos, formes de vida, parents, sentiments, afiliacions, etc.).
No seria estrany un escenari futur on tota la gent tingui les seves pertinences, arxius,
col·leccions, diaris personals, etc., en una pàgina web gratuïta. L’únic cost seria perdre
intimitat o identitat.
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Aquest escenari és molt temptador per al màrqueting i la manipulació política o cultural
de masses, generant riscos de despersonalització. És el que s’ anomena “cosificació” de
les persones. El món subjectiu és la nostra pertinença més íntima i part essencial del que
som com a éssers humans, un per un, irrepetibles. Per tant, no hauria de ser manipulat
ni instrumentalitzat.

3.1.2. Privacitat: dades personals, dades privades i intimitat
Dades personals, privacitat i intimitat sovint es confonen però tenen connotacions diferents que cal entendre per poder-les respectar.
La privacitat és un concepte més legal que ètic: “Àmbit de la vida que hom té dret a
protegir de qualsevol intromissió”. El dret a la privacitat seria doncs el dret de tot ésser
humà a determinar i controlar quina informació sobre un mateix és revelada, a qui i per
quin motiu. La incorporació del terme al diccionari és mol recent i, de fet, existeixen
experts que encara el consideren només un anglicisme.
S’exposen a continuació diferents connotacions que poden diferenciar intimitat i privacitat:

Taula 2
Intimitat

Privacitat

Abast menor, però més sensible.

Abast més ampli.

Món interior.
Autodiàleg.
Autonarració.

Dades que, aïllades, podrien no semblar íntimes
o rellevants, però que, analitzades en un context
determinat, poden dibuixar un perfil molt fiable
de l’individu.

Sentiments, creences,
pensaments, informació clínica,
afectiva o sexual.

Exemple: llibres que llegim, pel·lícules que veiem,
associacions on participem.

La seva difusió provoca
reserves o pudor
espontàniament al propi individu.

No els protegim instintivament sinó des de la raó
(ben organitzades i tractades, podrien descobrir
igualment la nostra intimitat).

Inviolabilitat de les comunicacions.
Dret a la pròpia imatge.

Exemple: número de subscriptor d’una revista.

Es podria dir que els assumptes íntims són tots privats, però no tots els assumptes privats són necessàriament íntims. Les dades de caràcter personal fan referència a qualsevol informació relativa a persones físiques identificades o identificables. L’element comú
als tres conceptes és la informació. I no s’ha d’oblidar que, precisament, el tractament
d’informació és l’essència de la informàtica.
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Figura 1
Esferes de protecció de la intimitat i la individualitat.

Dades personals

Privacitat

Intimitat

No totes les dades personals són íntimes o privades, però totes són susceptibles de protecció. La intimitat hauria d’estar rodejada per una doble esfera de protecció.
S’aporten alguns exemples per a una millor comprensió:

Número d’identificació fiscal (NIF)			

Dada personal

Número de compte bancari				

Dada privada

Afiliació política/historial sanitari			

Dades íntimes

És difícil establir un límit “objectiu” exacte que delimiti on comença i on acaba cada
espai. Són conceptes subjectius, de manera que cada individu decideix en quina de les
tres esferes col·loca la seva informació en cada context. Per això totes elles han de tenir
una especial protecció. Per tant, la protecció de dades es planteja en qualsevol tractament d’informació personal en qualsevol dels tres àmbits, i això a vegades no es té del
tot clar en l’àmbit sanitari.

És important que els metges entenguin que utilitzar dades no és el mateix que
posseir-les, sense oblidar mai qui n’és el veritable titular: el pacient.
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Els professionals sanitaris han de reflexionar sobre la veritable titularitat de les dades
personals de salut dels pacients. Han de ser coherents amb els conceptes d’autonomia
i respecte a l’altre, assumint el dret fonamental de cadascú a decidir sobre el propi cos
i la pròpia història. L’estructura del sistema sanitari actual pot dificultar, en molts casos,
salvaguardar el dret a la intimitat, però també és cert que els professionals poden fer
una gran aportació en la seva pràctica, emfatitzant i utilitzant els recursos al nostre
abast, que sovint, per la immediatesa o la pressió per les càrregues de treball, deixem
de banda.

3.1.3. Confidencialitat
Sovint el malalt es despulla físicament, intel·lectual i emotiva, davant el professional. No
té gaires més opcions. Aquest s’endinsa en la seva intimitat com un efecte col·lateral del
seu objectiu: la protecció de la seva salut. Això genera un compromís en el professional:
mantenir en secret la informació íntima o privada a la qual accedeix circumstancialment.
Si viola la confidencialitat trencarà el vincle de confiança que sosté el nucli de la relació
entre el professional i el pacient14.
14

General Medical Council.
Confidentiality. 2009.
http://www.gmc.uk.org/Confidentiality___English_0910.
pdf_48902982.pdf

No és una cosa només de metges. Altres professionals es troben en una situació similar:
tots els de l’àmbit sanitari (infermers, treballadors socials, psicòlegs, etc.) i, més enllà
(advocats, esteticistes, perruquers, etc.). S’ha de respondre a la confiança que l’altre
diposita en tots ells, no revelant el què es coneix de la intimitat del pacient sense el seu
consentiment exprés.
“Confidencialitat” prové de “confident”, i “fides” significa “fidelitat” en llatí. Els confidents són persones a les quals podem confiar un secret, amb la seguretat que no el
revelaran. Fer una confidència es revelar una cosa íntima que es vol mantenir oculta a
algú, confiant en la seva discreció.
El terme confidencialitat prové de l’anglès. Al nostre entorn es va utilitzar per primera
vegada en la ponència constitucional de 1978. És, per tant, gairebé un neologisme, que
es va incorporar al nostre llenguatge vehiculat per lleis i altres texts legals, potser massa
bruscament i sense un procés de digestió prèvia del concepte anglosaxó.

- Confidencialitat: dret de les persones a què, aquells que han conegut dades ínti-

mes o privades seves, no puguin revelar-les ni utilitzar-les sense la seva autorització
expressa.
- Secret: deure de les persones que coneixen certes dades d’altres de no revelar-les

sense el seu consentiment o habilitació legal.
- Secret mèdic: deure professional de mantenir oculta la intimitat i les dades priva-

des del pacient per a fins aliens a la pròpia assistència sanitària, mentre no ho autoritzi o bé apareguin exigències que ho justifiquin (bé públic, evitar dany a tercers
o imperatiu legal).
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Els metges i els professionals sanitaris en general, el que han conegut ha estat pel bé
del malalt i, no seria un bé, des de cap punt de vista, revelar allò que el malalt no vol
compartir. El pacient es veu gairebé “obligat” a superar el pudor i compartir informació privada o íntima amb altres, per necessitat, en una situació de vulnerabilitat més o
menys intensa. Amb el pas dels anys, i arrel de la Declaració de Drets Humans de 1948,
aquest compromís ha adquirit caràcter deontològic i legal.
Antropologia de la confidencialitat
Des d’una perspectiva antropològica, si bé la confidencialitat es considera bàsicament
una qüestió ètica, en alguns casos es pot veure influïda per algun element èmic (considerant “ètic” l’observador extern i “èmic” l’observador intern, en una determinada
societat, amb tota la càrrega de caràcter cultural inherent). Per exemple elements culturals com els propis de l’ètnia gitana o religiosos, com en els testimonis de Jehovà, poden
representar reptes en aspectes com la confidencialitat. La visió èmica d’un membre del
col·lectiu pot entrar en contradicció amb la visió ètica del professional.
Però no només hi ha variabilitat intercultural, també interindividual. Els “mems” adquirits, o unitats d’informació cultural, en la terminologia del biòleg Richard Dawkins
(per analogia amb els “gens” o unitats d’informació genètica bàsica), poden marcar els
valors de cada individu a més de tenir una transcendència epigenètica. Alguns conjunts
de mems, denominats memplex, es refereixen a característiques culturals lligades a col·
lectius de base religiosa, filosòfica, nacional o lingüística i poden no ser compartits per
altres persones o grups, fins i tot majoritaris en un determinat àmbit.
El conjunt de les unitats de pensament que cada persona va acumulant al llarg de la
seva vida, ja siguin fruit de coneixement contrastat, de prejudicis, de supersticions o de
creences, constitueixen allò que els filòsofs alemanys han anomenat la “weltanschaung”
(concepció del món pròpia de cadascú i fruit de les seves experiències i ensenyaments).
Les variables implicades admeten tanta varietat que és del tot improbable que coincideixin
exactament entre dues persones distintes, tot i que siguin, per exemple, germans bessons
educats igual. Determinar quins mems serien èticament acceptables des d’una perspectiva humana universal o quins no ho serien, és una tasca pendent de la humanitat. Un bon
principi, reconegut per diverses cultures de tot el món i conegut com la regla d’or: “No
facis als altres allò que no voldries que ells et fessin a tu”, és perfectament aplicable també
en el camp de la confidencialitat.
Això és especialment rellevant en un món globalitzat com l’actual i amb elevada mobilitat geogràfica, on conviuen inevitablement moltes cultures amb les seves llengües i
expressions específiques i on els valors no sempre són igualment ponderats per tothom.
La societat multicultural obliga a cercar una ètica universal, compartida per diferents
cultures, formes de pensament, religions o filosofies de vida. Però tot i així es poden
generar conflictes quan els bagatges culturals són diferents. És el cas, per exemple, del
concepte de confidencialitat en relació als pares de família quan es tracta d’adolescents
madurs o de l’esposa en determinades cultures de caràcter més patriarcal o matriarcal
o, fins i tot, en col·lectius amb tendència masclista o feminista.
Per tant, si bé cal tenir en compte l’opinió del pacient cas per cas en els temes referits
a la confidencialitat, la intimitat i la privacitat, evitant caure en interpretacions èmiques
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esbiaixades, una perspectiva ètica, el més universal possible, contrastada pels comitès
d’ètica assistencial corresponents, cal que sigui considerada convenient.
Per exemple, les societats mediterrànies, al voltant de les àgores, tenen un concepte cultural d’intimitat i d’autonomia personal diferent de les del nord d’Europa, on valors com
la individualitat i l’autonomia són prioritzats per davant d’altres. I és possible que aquesta concepció de l’individu més oberta, més relacional i més basada en la confiança, no
hagi estat convenientment reflectida en la normativa legal espanyola, potser, per alguns,
massa “copiada” de les iniciatives constitucionals prèvies anglosaxones o nord europees.
Naturalment, aquests matisos es donen també en altres àmbits com és el cas de les cultures asiàtiques, on la influència de tipus hinduista o budista basada en l’aprofundiment
de la persona en si mateixa pot contrastar amb les xineses confucianes, amb un profund
sentiment de respecte pels altres i de relació ritual estricta i ordenada. I ja no diguem
també entre les cultures semítiques, com les judaiques o musulmanes, amb totes les seves
variants internes pròpies de cadascuna d’elles.
Potser aquest aspecte pot estar en l’origen de la dificultat per interpretar, acceptar i
respectar la normativa legal relacionada amb la protecció de dades personals i amb la
confidencialitat al nostre entorn. Els límits de la privacitat no són els mateixos en funció
de la geografia, la cultura i el clima.
És habitual que en les societats mediterrànies comparteixin, i fins i tot envaeixin, bona
part de l’espai interior individual de forma social i culturalment acceptada. En el fons,
com a tendència humana, el plaer de “fer safareig”, en el sentit d’un lloc públic on, generalment les dones, mentre rentaven la roba, parlaven d’aspectes més o menys privats
referits a persones que podien estar absents en aquells moments, no es diferencia gaire
de la deliberació filosòfica o científica. Sigui per fer reflexió o per aprenentatge social, es
tracta de dues cares d’una mateixa pulsió antropològica: descobrir secrets (en la natura
o en les persones), que resulta una activitat generalment apassionant.
S’ha dit moltes vegades que “la informació és el poder”(“Sciencia potesta est”), una
frase atribuïda a Thomas Hobbes però també a Francis Bacon, i sovint traduïda a l’anglès com “Knowledge is power”, tot i que a la Bíblia (Proverbis 24:5) ja consta una
expressió molt similar: “Un home savi és superior a un de fort”. Salvant les diferències
entre informació, coneixement i saviesa, que sovint es confonen (“On és la saviesa que
hem perdut en el coneixement? On és el coneixement que hem perdut en la informació?”, T.S. Elliot en “Chorusses from de Rock”), és evident que disposar d’informació és
una premissa bàsica per poder fer tant el bé com el mal.
I, més enllà de contexts socioculturals, l’e-societat globalitzada, que ha vingut per quedar-se, també comparteix intimitats amb efecte multiplicador i les posa en risc. Al “núvol electrònic” la intimitat és com un holograma. Es pot compartir una imatge pròpia
o, fins i tot d’un fill, sense conèixer exactament els possibles observadors o destinataris.
Es poden tenir molts “amics” que ni s’oloren ni s’abracen. Es pot exposar i dissoldre la
pròpia identitat amb tota normalitat, tot esperant la resposta dels altres o ni això.
La coherència amb al respecte a l’altre, a la seva intimitat i a la seva privacitat, genera el
dret de confidencialitat i el deure de secret respecte a les informacions i dades personals
del pacient. El dret a la privacitat, confidencialitat i intimitat dels malalts està perfectament reconegut i protegit per la legislació (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
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de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i pels codis deontològics. Però si es protegeix legalment la intimitat, cal explicitar bé els seus límits. Protegir el propi espai interior
no hauria de provocar danys a d’altres. El propi espai no hauria d’envair el dels demés.
En sanitat, això afecta tots els registres sanitaris, tota la informació relacionada amb el
procés i estada del malalt en el centre sanitari. No obstant, en el dia a dia d’un centre
sanitari, on interactuen estretament professionals, pacients, acompanyants i visitants,
(persones amb vincles de veïnatge o amistat), resulta quasi impossible no vulnerar, encara que sigui involuntàriament, en algun moment, aquest dret fonamental.
Tot allò que pertany a l’àmbit de la intimitat (tot el que es coneix del cos i del món
interior del pacient en l’activitat clínica) té caràcter confidencial, però no només això:
s’ha de protegir l’ús de totes les dades personals del pacient per qualsevol que no sigui la
mateixa persona titular d’aquestes dades o algú autoritzat expressament per ella mateixa.
La confidencialitat és un dret dels pacients, però salvaguardar-la és un element més de
qualitat assistencial i un deure de la institució en el seu conjunt i de cada professional
en particular. Ni la mateixa mort del pacient eximeix del deure de secret.

3.2. El deure de secret
Cercant aquesta perspectiva humana àmplia, ja hem vist com, des de les cultures mesopotàmiques més antigues (Codi d’Hammurabi, 1754 aC), passant per l’antiga Grècia,
les normes de conducta del metges han fet referència a l’obligació de guardar secret
com molt bé expressen textos paradigmàtics com els escrits d’Hipòcrates (460-370 aC)
i els deixebles de la seva escola:

“Guardaré reserva sobre el que senti o vegi en la societat i no serà necessari
que es divulgui, sigui o no del domini de la meva professió, considerant el ser
discret com un deure en semblants casos”.
Jurament Hipocràtic, segle V aC

Però el “secret” actual és molt diferent del que consagra aquest text. En el Jurament
Hipocràtic és el metge qui decideix quines coses han de romandre secretes i quines no.
La discreció en l’ús de les dades conegudes per la relació professional era un deure de
qui exercia correctament la seva professió, però no un dret del ciutadà. És una concepció de secret paternalista que no emanava d’un dret reconegut al pacient. No es podia
parlar doncs d’un dret a la confidencialitat. De fet, com s’ha esmentat abans, l’ús del
terme “confidencialitat” és molt recent en les llengües peninsulars mentre que el terme
“secret” és molt i molt antic. Procedeix del llatí i està perfectament acreditat des del
segle XIII (“Corpus Diacrónico del Español” de la Real Academia Española).
Però, per descomptat, un dret genera immediatament un o més deures. Per tant, actualment, el deure de secret és correlatiu al dret que els éssers humans tenen a la confidencialitat. Però aquesta doctrina és molt nova. Durant més de 24 segles d’història de
la medicina occidental, més que de “secret professional” com avui l’entenem, hauríem
de parlar del “deure de discreció” o del “deure de sigil”.
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Aquest últim mot procedeix del vocable llatí “sigillum” (segell) referint-se al lacre o cera
que tancava els rotllos de cartes i documents, de manera que obrir la carta implicava
trencar el “sigillum”. Podem distingir doncs tres fases històriques en la “doctrina” del
secret professional, una de molt llarga i dues relativament recents i potser encara en
gestació:
1ª: El secret s’identifica amb un deure professional de discreció o sigil, no correlatiu a
un dret reconegut al pacient. Aquesta fase ocupa la immensa majoria de trajectòria de
la “nostra medicina”.
2ª: El secret com un deure del professional correlatiu a un dret del ciutadà. Només ell
pot dispensar de l’obligació del professional de no revelar les seves dades personals (des
del final de la II Guerra Mundial, encara que des de la Revolució Francesa i la Il·lustració
ja existien plantejaments filosòfics i ideològics en aquest sentit).
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Catalunya. Recomanacions del
Comitè de Bioètica de Catalunya
sobre la confidencialitat
en la documentació clínica
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3ª: Durant les últimes dècades s’ha pujat un tercer esglaó: les dades relatives al cos,
la salut, la malaltia, la genètica i la sexualitat són considerades “sensibles” i necessiten
“especial protecció” perquè estan relacionades amb el més interior i propi dels éssers
humans. Aquestes precaucions deriven de la major sensibilitat de la societat actual per
les qüestions relacionades amb la intimitat personal i el dret a decidir dels ciutadans.
Però expressen també desconfiança davant l’avenç tecnològic que posa en risc el dret a
la intimitat, a través de mitjans a vegades molt difícils de detectar i controlar.
De fet, com bé apunta el Comitè de Bioètica de Catalunya, el terme “secret”, per molt
que sigui utilitzat en les normes legals o deontològiques, no expressa bé la dimensió actual de la confidencialitat del pacients, una vegada s’assumeix que són ells mateixos qui
determinen els límits del que no és divulgable i es considera el context actual de l’atenció sanitària multidisciplinària organitzada en equips nombrosos15. Sembla ajustar-se
més a la realitat actual el deure de “respecte a la confidencialitat” que el de “secret”
evitant així també confusions amb el concepte hipocràtic clàssic de secret, molt allunyat
de l’autonomia del pacient.
Hem de tenir present que la confidencialitat és crucial per mantenir el vincle de confiança entre metges i pacients. Si no es garanteix, els pacients poden ser reticents a demanar atenció mèdica o a facilitar dades personals en la història clínica. D’una altra banda,
compartir informació sembla ineludible per a una correcta atenció en estructures assistencials especialitzades i organitzades, millor o pitjor, en equips multidisciplinaris.
Els pacients entendran gairebé sempre que les seves dades poden ser conegudes per
tots aquells que les necessitin per dur a terme una correcta atenció. Però no està tan
clar que donin per suposat el seu permís per a la utilització de les dades amb altres
objectius més o menys relacionats: docència, recerca, planificació de serveis, estudis
multicèntrics, de qualitat, etc. Sempre s’haurà d’informar abans el pacient dels usos de
les seves dades que ell no pugui raonablement esperar.
Aquest deure és crucial però el dret a la confidencialitat no és absolut. Pot ser vulnerat en cas de requeriment legal, justificació per interès públic (evitar danys a tercers)
o bé amb el consentiment del pacient (implícitament si el motiu és la seva assistència i expressament en qualsevol altre cas). D’una altra banda, s’ha d’estar segur de
que tota la informació personal dels pacients està correctament protegida d’accessos
impropis. Els professionals no haurien d’abusar dels seus privilegis d’accés, és a dir,
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només s’hauria d’accedir a les dades per a les quals estiguessin legitimats en funció
de la seva tasca.

3.3. Aproximació ètica
Els consensos teòrics de convivència planetària, des de la meitat del segle XX, estan
basats en el concepte de l’ésser humà com a objecte digne de respecte. De fet és una
idea o un anhel antic i intuïtiu, ja present en Sèneca, en el cristianisme primitiu, en la
Revolució Francesa o en l’ètica kantiana. Però no es va “globalitzar” fins a la Declaració
de Drets Humans de 1948. El dret i l’exercici de l’autoritat en les societats democràtiques s’han anat conformant, al menys hipotèticament, a l’entorn d’aquesta premissa.
Es podria dir que la dignitat de l’ésser humà vertebra tots els entramats ètics i legals
actuals d’Occident, possiblement des d’una visió clarament antropocèntrica.
La fonamentació ètica del deure de secret del professional té tres dimensions:
- Personal: el respecte a l’autonomia personal del pacient (persona).
- Professional: existència d’un pacte en la relació clínica (professional).
- Cívica: confiança social en la reserva de la professió mèdica (ciutadà).

D’aquest tres aspectes, especialment de l’últim, en deriva el compromís de lleialtat, que
és el que millor s’adapta a l’abordatge ètic del problema, fonamentat tant en el dret del
pacient com en el nostre deure, permetent abordar els possibles conflictes de valors en
la pràctica clínica. Més enllà de fonamentar el dret de confidencialitat, la reflexió ètica ha
d’ajudar a delimitar el seu abast. El principal criteri contraposat és el deure d’evitar danys
al propi pacient o, de forma molt especial, quan se’n poden afectar terceres persones.

“Si dubtes, calla. Si no dubtes, pensa si hauries de fer-ho”.

3.3.1. Abordatge des dels principis: autonomia versus no maleficència
La Bioètica clínica clàssica aborda els problemes ètics basant-se en un conjunt de principis (justícia, no maleficència, beneficència i autonomia) que han d’orientar les decisions
a través de la ponderació d’uns amb els altres. Més enllà del principi de permís liberal,
l’autonomia es defineix com la llibertat existencial que permet la identitat personal i el
propi desenvolupament. És el propi pacient qui està en la millor posició per conèixer i
protegir els seus interessos. Que la gent pugui decidir i ser responsable de la seva existència té valor intrínsec.
El respecte a l’autonomia genera conceptes com privacitat, confidencialitat i consentiment informat. De fet, com van aportar Beauchamp i Childress en Principles of Biomedical
Ethics l’any 1979, sense una genuïna autonomia no tindria sentit cap d’aquests conceptes. Però l’autonomia és multidimensional. Suposa poder crear idees i projectes vitals,
però també fer introspecció moral, prendre decisions i realitzar accions racionals i lliures,
assumir responsabilitat personal i, finalment, donar permís per actuar sobre la pròpia
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persona. Sense confidencialitat no hi ha privacitat, i sense privacitat es perd el control
de la pròpia vida.
En la relació assistencial s’intercanvia informació amb la condició que sigui utilitzada
només per a l’atenció sanitària. El que ha passat a la consulta forma part de la privacitat
del pacient. Però una fonamentació exclusiva en l’autonomia o en una relació contractual planteja problemes en el cas de persones amb limitacions en la capacitat de decidir.
En aquests casos, l’obligació podria arribar a ser molt poc exigent, donat que no ens
posarien problemes per una hipotètica divulgació.
Les aportacions a aquesta metodologia des d’una visió mediterrània (Diego Gràcia) relativitzen la primacia de l’autonomia proposant una jerarquització de principis, en el marc
de la dignitat de l’home i dels respecte als drets humans, definint, per tant, dos nivells:
- Nivell universal, “sempre exigible per implicar requisits previs als derivats de la rela-

ció clínica” (ètica de mínims): no maleficència i justícia.
- Nivell particular, propi de la relació metge-pacient (ètica de màxims): autonomia i

beneficència.

El dret de confidencialitat se sustenta principalment en l’autonomia del pacient
que ha de ser respectada, sempre i quan s’hagi assegurat prèviament el respecte al principi de no maleficència (evitar un dany greu a terceres persones) i al
principi de justícia (tractar a tots els pacients amb el mateix respecte).

3.3.2. Abordatge utilitarista
Si la societat no cregués en el compromís dels metges de salvaguardar la confidencialitat,
els pacients potser acudirien a la consulta amb desconfiança i menys disposats a compartir
informació clau per a la seva assistència clínica. Això generaria pèrdues rellevants d’informació i, tot seguit, riscos greus per a la salut individual i global. És a dir, les conseqüències
d’una medicina sense confidencialitat serien molt greus per a la societat, allunyant-nos del
bé comú (“el millor per a la majoria”, com a justificació utilitarista).

3.3.3. Abordatge a l’entorn del respecte
Respecte prové del llatí “respectus” (atenció, consideració, deferència). El respecte a
l’altre és l’actitud més digna de l’home perquè, donant valor a l’altre, es respecta a si
mateix. Les persones són un fi en elles mateixes. És el que Kant va expressar suggerint:
“Obra de tal manera que tractis la humanitat, sigui en la teva pròpia persona com en la
de l’altre, sempre com un fi i mai només com un mitjà”.
Des d’un abordatge integral de la persona malalta, vulnerable i digna a la vegada,
s’espera que el professional utilitzi la informació clínica només per a la finalitat per a la
qual va ser recollida (lleialtat). Aquesta és una justificació ètica més exigent i que aborda
millor el cas de les persones amb autonomia reduïda. A més, engloba aportacions de
molts principis ètics rellevants en aquest cas: dignitat, autonomia, vulnerabilitat, justícia,
integritat, no maleficència.
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Aquest plantejament recolliria doncs la influència dels nous principis europeus de la
Bioètica:
Dignitat
La fonamentació ètica de la intimitat seria el respecte a la dignitat de la persona, és a
dir, a qualsevol ésser humà en tant que digne, reconeixent la seva capacitat d’autodeterminació sobre les seves dades, sentiments i vivències. Implica entendre que, tot i les
diferències, totes les persones tenen necessitats bàsiques físiques, psicològiques i espirituals. Expressa la igualtat fonamental de tots els éssers humans, tots amb valor intrínsec
únic i capacitat de decidir el seu propi destí. Les relaciones intersubjectives exigeixen
doncs respecte mutu. Implica reconèixer que l’altre posseeix un valor en si mateix que
cadascú ha de considerar (respectar).
Aquest principi dóna suport a una de les raons principals per protegir la intimitat: la
fidelitat (o la lleialtat) del professional lligada a la confiança del pacient. Els pacients
tenen l’expectativa, intuïtiva i raonable a la vegada, que la informació compartida amb
el professional no ho serà amb ningú més.
Integritat
Com a principi, la integritat, recorda que el malalt és molt més que la seva patologia.
Les persones són multidimensionals i complexes. El procés assistencial s’ha d’inserir en
la coherència narrativa de la vida de la persona. Implica respecte a la privacitat i a la
concepció que tingui el pacient de les coses, entre elles la seva malaltia. Humanitzar
l’assistència vol dir personalitzar-la i mantenir el més inalterat possible l’espai interior
que sustenta la identitat de la persona i allotja els seus valors, actituds i preferències.
Vulnerabilitat
El principi de vulnerabilitat reconeix que les persones tenen necessitats i poden sofrir
danys. Tots som vulnerables i aquesta vulnerabilitat s’exagera amb la malaltia. Expressa
doncs la fragilitat de la vida i la possibilitat de ser danyada. Tots els pacients són vulnerables al mals usos o abusos de la seva informació privada per part dels professionals
sanitaris. La font de la vulnerabilitat pot ser:
- Desinformació.
- Característica particular. Per exemple, edat (adolescència, infància, vellesa).
- Entorn (presó, centre d’acollida de refugiats, estranger, etc.).
- Situació social relativa (exclusió social, minories, sol·licitants d’asil, etc.).

Una persona en una situació vulnerable podria ser menys capaç de reclamar o defensar
els seus drets i, d’una altra banda, podria ser menys escoltada (des d’un paternalisme
teòricament “ben intencionat”). La perspectiva de les persones vulnerables ha d’estar al
centre de les consideracions per prendre decisions sobre protecció, ús o divulgació d’informació confidencial. Aquesta visió deriva doncs en valors com “tenir cura”, l’empatia
o la responsabilitat.
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Essent molt escrupolós amb el respecte a la intimitat i la confidencialitat, es pot desprotegir al vulnerable i allunyar-lo del seu projecte vital. Després d’una honesta anàlisi
de valors, des de la perspectiva del pacient vulnerable i amb la col·laboració del seu
representant o cuidador, violar la seva intimitat pot estar justificat per protegir-lo, però
sempre en el menor grau i durant el mínim temps possible.

La idea de protecció de la vulnerabilitat pot crear ponts entre les diferents visions morals que conviuen en una societat cada vegada més plural, donat que
és un principi transcultural.

3.3.4. Abordatge des de la responsabilitat
Cap dels arguments ètics a favor de mantenir el secret porta a la conclusió que aquest
deure és absolut i no ponderable. A vegades, protegir la intimitat pot entrar en conflicte amb altres valors i responsabilitats assistencials, com ara la seguretat del pacient
o, sobretot, de terceres persones. Però la responsabilitat pot tenir dos focus:
- Cap al respecte a la dignitat: respondre a la confiança del pacient (lleialtat).
- Cap a la no maleficència i la justícia. Evitar danys (a tercers o al propi pacient).

Però si, per responsabilitat o justícia, el professional es planteja revelar un secret del
pacient, s’ha de preguntar:
- Revelar el secret evita un perjudici al pacient? Una resposta positiva podria justifi-

car desvelar el secret, encara que s’hauria de considerar abans el pes del principi
d’autonomia. Potser el que molts entenen per perjudici no ho sigui pel pacient
competent.
- Revelar el secret evita un perjudici social o a tercers? Si el perjudici és cert (no només

probable), el principi de justícia justificaria revelar el secret.
És a dir, hem de tenir en compte la probabilitat, concreció i magnitud del dany que cal
evitar així com la concreció dels afectats.

La possibilitat ben fonamentada de perjudicar concreta i seriosament a terceres
persones concretes (no de manera genèrica, possible o difusa) constituiria la
justificació ètica més important per trencar el secret.
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Marc Legal

4

4.1. Declaració dels Drets Humans
El 10/XII/1948, l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va
aprovar i proclamar la Declaració Universal de Drets Humans i demanar a tots els països
membres que publiquessin el text de la Declaració i que fos “distribuït, exposat, llegit i
comentat a les escoles i altres establiments d’ensenyament...”.
L’ONU va establir:
- “Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l’ideal comú que

tots els pobles i totes les nacions han d’assolir a fi que totes les persones i òrgans
de la societat, tenint aquesta Declaració sempre present a l’esperit, s’esforcin a promoure el respecte d’aquests drets i d’aquestes llibertats mitjançant l’ensenyament
i l’educació, i assegurar amb mesures progressives d’ordre nacional i internacional
llur reconeixement i aplicació universals i efectius, tant per part dels estats membres
com dels territoris que jurídicament en depenen”.
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Els Drets Humans són inalienables i es fonamenten en la dignitat de la persona (cap
persona, ni estat ni altra organització pot anul·lar els drets fonamentals de les persones). Malgrat que no és un document vinculant per als estats, va servir de base per a
la creació de les dues convencions internacionals de l’ONU: el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. És
una declaració citada àmpliament i els seus continguts han inspirat i inspiren totes les
constitucions democràtiques del món i són un conjunt d’exigències ètiques, que han
de ser respectades per tots els éssers humans i garantides per tots els governs16. Es pot
concloure que aquesta declaració és la carta magna, la base ètica d’un ideal comú que
cal difondre i fer realitat i ha de ser l’eina orientadora de comportaments i decisions
de persones i governs. A títol d’exemple, es transcriuen 3 dels 30 articles que conté la
declaració i que tenen una relació més directa amb la confidencialitat i l’article final.
Article 12
- “Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la

de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats
contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra
aquestes intromissions o aquests atemptats”.
Article 18
- “Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest

dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les
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individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de ritus”.
Article 30
- “Res en aquesta Declaració no es podrà interpretar en el sentit que doni cap dret a

un estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que
tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s’hi enuncien”.

La Declaració Universal dels Drets Humans, és la carta magna, la base ètica d’un
ideal comú que cal difondre i fer realitat en tots els pobles i nacions i l’eina
orientadora de comportaments i decisions de persones i governs.

4.2. Conveni sobre Drets Humans i Biomedicina del Consell
d’Europa
Conegut com a Conveni d’Oviedo, de l’any 2000, és un text jurídic internacional creat
per protegir els drets fonamentals de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la medicina i la biologia. Els estats que el ratifiquin han d’adequar la seva legislació per complir
amb aquests principis bàsics. Les normes del Conveni transmeten una preocupació per
l’amenaça que suposa l’ús inadequat dels avenços científics sobretot en el camp de la
genètica. La dignitat i la identitat com a valors essencials de l’ésser humà han de ser respectades i assegurades, pel que el possible interès de la ciència i, fins i tot, de la societat
queden en un segon terme.
El dret a la privadesa de la informació es veu reforçat perquè, com assenyala el Conveni,
les dades sanitàries són considerades sensibles i requereixen protecció especial, sobretot
en l’àmbit de la genètica. La confidencialitat en el Conveni està tractada en el capítol III:
“Vida privada i dret a la informació”.
Article 10.
- “Tota persona tindrà dret a que es respecti la seva vida privada quan es tracti

d’informacions relatives a la seva salut”.
- “Tota persona tindrà dret a conèixer tota la informació obtinguda respecte a la seva

salut. No obstant això, s’haurà de respectar la voluntat d’una persona de no ser
informada”.

Les normes del Conveni sobre Drets Humans i Biomedicina del Consell d’Europa
(Conveni d’Oviedo de 2000), van orientades a transmetre i fer esment de la
preocupació per l’amenaça que suposa l’ús inadequat dels avenços científics
sobretot en el camp de la genètica.
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4.3. Legislació estatal i autonòmica
4.3.1. Introducció
La legislació espanyola referent a la confidencialitat i al secret professional mèdic no es
troba recollida en cap norma específica que doni una solució sistematitzada als problemes que puguin sorgir en l’exercici del dret a la intimitat i en respecte al secret mèdic,
ans el contrari, és un tema desordenat, codificat en diferents lleis de les quals se n’ha
de fer una lectura creuada, per fer-se una idea del que pot significar el secret mèdic i les
seves conseqüències jurídiques en la pràctica de la professió17.
A més, la generalització desitjable i, fins i tot, necessària de les noves tecnologies de la
informació, fa possible la recollida i l’emmagatzematge d’una gran quantitat de dades,
que faciliten l’accés de manera gairebé instantània i des d’indrets propers i llunyans,
la qual cosa condiciona i fa que calgui tenir-ne presents els riscos que implica el mal
ús que se’n pot derivar. El Dr. Miguel Ángel Sánchez, en el seu llibre titulat Bioética en
ciencias de la salud18, en el capítol XIV sobre: “Comunicación de la verdad, intimidad,
confidencialidad y secreto médico”, fa unes assenyades consideracions en relació a les
noves exigències del secret mèdic:
- “L’antiga relació metge-pacient podia realitzar-se com en una illa deserta, la intimi-

tat del pacient quedava reservada sempre que el metge no divulgués el que sabia.
Però, en l’actualitat, l’assistència mèdica és realitzada per equips de professionals
que necessiten compartir informació. Les històries clíniques són emmagatzemades
en bancs de dades informatitzades interconnectades, de manera que no n’hi ha
prou amb assegurar que el metge guardi els secrets: cal reglamentar-ne el seu accés.
Apareix, per tant, un nou concepte de preservació de la intimitat del pacient que
obliga a dissenyar sistemes de documentació segurs i amb accés ben reglamentat”.
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És a dir, el secret mèdic ha passat d’un àmbit persona a persona a un altre àmbit més
ampli: societat i col·lectiu mèdic. Per això, el Dr. Miguel Ángel Sánchez, indica que cal:
- “Implantar normatives per emmagatzematge i recuperació de la informació, delimi-

tant el contingut que s’ha de resguardar i els procediments de salvaguarda”.
- “Reconèixer un nou dret del pacient a conèixer, controlar i sol·licitar rectificacions

oportunes de la informació registrada que es refereix a ell mateix”.
La protecció de les dades de caràcter personal està recollida a:
- la Constitució Espanyola
- l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
- la Directiva 95/46/CE.

El dret a la protecció de dades de caràcter personal està regulat per:
- la Llei Orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i

familiar i a la pròpia imatge.
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- la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals.
- el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, on s’aprova el Reglament de des-

plegament de la llei esmentada i el dret a l’autonomia del pacient i a la protecció
de dades, recollida en la important Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica19.
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Tot seguit senyalarem quina és la normativa sobre confidencialitat i secret mèdic i les
seves conseqüències jurídiques en la pràctica mèdica, tot i que s’ha de considerar l’afirmació de l’advocadessa Núria Terribas quan expressa que a vegades “el legislador s’extralimita i pretén acotar-ho tot en la norma, sense deixar marge a la reflexió i a l’assoliment de consensos ètics dins dels mateixos grups o col·lectius professionals20. Aquest
fet ha estat perniciós perquè ens ha abocat sovint a la medicina defensiva, a reclamar
per part dels professionals un marc normatiu que els doni seguretat, renunciant a la
pròpia iniciativa i innovació”. I segueix: “Si bé és cert que el dret i la visió dels juristes
ha de formar part del diàleg bioètic, també ho és que ha de ser en la mesura justa,
sense permetre que la llei substitueixi l’ètica ni la capacitat de reflexió en els conflictes
de valors. Malauradament, no sempre l’ètica i la llei van plegades…”.

4.3.2. Legislació espanyola
Constitució Espanyola
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La Constitució de 27 de desembre de 1978 és la base d’on brolla bona part de l’actual
codificació sobre el secret i la confidencialitat, a més d’ésser l’embrió de nombroses lleis,
decrets o reglaments, així com la responsable de que qualsevol legislació existent fins
avui o futura, ha d’adaptar-se a les exigències del text constitucional. De la seva vigilància, s’ha creat el Tribunal Constitucional, al qual és pot recórrer en cas de dubte si una
determinada llei o decret no traspassa el denominat ordre constitucional.
No es podria parlar de confidencialitat i secret mèdic sense fer esment a la intimitat ja
que són dos elements lligats en l’exercici de la professió. La intimitat forma part de l’esfera individual de cada persona, és doncs una qualitat bàsica de l’home en relació amb
els altres membres de la societat, i aquesta qualitat individual bàsica està implementada
a la Constitució i, com a conseqüència, adquireix la forma de “bé jurídic” i s’ha de protegir d’una manera especial. No es tracta de qualsevol dret, sinó que la Constitució el
posa en un esglaó molt important, en el títol primer, capítol II, sobre “Drets i Llibertats“
i en la secció 1ª “Dels drets fonamentals i llibertats públiques”.
La primera referència explícita del dret a la intimitat està en l’article 18:
Article 18
- Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
- El domicili és inviolable. No s’hi podrà entrar ni fer-hi cap escorcoll sense el consen-

timent del titular o sense resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.
- Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfi-

ques i telefòniques, excepte en cas de resolució judicial.
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- La llei limitarà l’ús de la informàtica per tal de garantir l’honor i la intimitat personal

i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.
Amb independència de reconèixer la intimitat com a dret, estableix com garantir-la,
però, a continuació, en el text constitucional, es pot trobar per primer cop aspectes relacionats amb el secret professional en l’article 20, on s’intenta resumir el reconeixement
d’uns drets considerats com a bàsics.
Article 20
1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:
- A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant

la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.
- A la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica.
- A la llibertat de càtedra.
- A comunicar o rebre lliurement informació; per qualsevol mitjà de difusió. La llei

regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici
d’aquestes llibertats.
En l’apartat 4 se segueix donant importància a aquest dret:
- 4.- Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets reconeguts en aquest

Títol, en els preceptes de les lleis que el desenvolupen i, especialment, en el dret
a l’honor, a la intimitat, a la imatge pròpia i a la protecció de la joventut i de la
infància.
Cal assenyalar que, si bé reconeix els drets a la publicació d’informació, d’idees i opinions,
i que aquestes siguin certes, per altra banda restringeix l’ús d’aquests drets en el secret
professional, posant-lo com excepció als drets fonamentals de l’article 20.
La confidencialitat i el secret professional segueixen essent citats com uns dels drets fonamentals aquest cop en l’article 24, que estableix les normes, almenys teòriques quant
a la tutela judicial efectiva:
Article 24
- 1. Tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l’exercici

dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui haver-hi indefensió.
- 2. Tothom té dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, a ser defensat i assistit

per un lletrat, a ser informat de l’acusació formulada contra ell, a un procés públic
sense dilacions indegudes i amb totes les garanties, a utilitzar els mitjans probatoris
pertinents per la defensa pròpia, a no declarar contra si mateix, a no confessar-se
culpable i a la presumpció d’innocència. La llei regularà els casos en els quals, per
raó de parentiu o de secret professional, no s’estarà obligat a declarar respecte de
fets presumptament delictius.
Un cop més la confidencialitat i el secret professional actuen d’excepció. Ja indica que el
secret professional és, a vegades, causa justificada per no tenir l’obligació a declarar en
un procés judicial. L’article 24 de la Constitució aporta alguns conceptes com a mínim
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estranys pels no juristes, com el dret de no declarar o l’incompliment freqüent per part
de la justícia del dret del ciutadans d’un procés públic sense dilacions indegudes.
En el capítol sobre la Legislació vigent i el secret professional dels metges, del llibre
del Dr. Martí Mercadal sobre El secret professional dels metges, l’advocadessa Esther
Monés, indica que “Tota declaració de drets fonamentals és molt noble, però també és
cert que si no hi ha uns mecanismes perquè aquests drets puguin ésser efectivament
exercits, tota declaració de principis es redueix a un element molt lloable però sovint
impossible de dur a la pràctica”21, 22.
La Constitució s’encarrega de donar protecció al secret i dóna un tracte especial, per tal
que siguin defensats amb més rigor. En el capítol IV “De les garanties de les llibertats i
drets fonamentals” es concreten en l’apartat 1 i 2 de l’article 53:
Article 53
- Els drets i les llibertats reconeguts en el capítol segon del present Títol vinculen tots

21

MERCADAL, M. El secret
professional dels metges. Pàg.
16 i 24. Monografies Mèdiques.
Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i de Balears. Autor.
Barcelona, 2001.

22

MONÉS, E. Legislació vigent, el
secret professional dels metges.
Pàg. 141 i 149. Capítol de la
monografia El secret professional
dels metges, Marti Mercadal.
Monografies mèdiques.
Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i de Balears.
Barcelona, 2001.

els poders públics. Només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, es podrà regular l‘exercici d’aquests drets i d’aquestes llibertats, que
seran tutelades d’acord amb el que preveu l’Article 156, 1 a).
- Qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de les llibertats i dels drets reconeguts

en l’article 14 i en la Secció 1a. del capítol segon davant els Tribunals ordinaris per
un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat i, en el seu cas,
a través del recurs d’emparament davant el Tribunal Constitucional. Aquest darrer
recurs serà aplicable a l‘objecció de consciència reconeguda en l’Article 30.
En la Constitució es troben articles (per exemple l’article 43) que indiquen que els poders públics són els encarregats de promoure la sanitat pública.
Article 43
- Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
- Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures

preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà els
drets i els deures de tothom en aquest punt.
- Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport...

Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
Tot i ser antiga és una llei important, ja que desenvolupa la defensa i garantia dels drets
fonamentals, però amb especial incidència en la intimitat personal, lligada amb el secret
professional, i així ho disposa l’article 1r de la llei:
Article 1
- “El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia

imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución será protegido civilmente
frente a todo género de intromisiones ilegítimas de acuerdo con lo establecido en
la presente ley orgánica. Cuando la intromisión sea constitutiva de delito, se estará
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a lo dispuesto en el Código Penal. No obstante, serán aplicables los criterios de esta
ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito”.
És una clara referència a les conseqüències de l’incompliment en la no observança de
la protecció d’aquests drets i és aquest article el que remet als articles del Codi Penal.
L’article 2 diu que la protecció civil de l’honor i de la intimitat quedarà delimitada per les
lleis i pels usos socials. A més, també ressalta quins són el supòsits en els quals queda
exempta la intromissió il·legítima, és a dir, quan aquella intromissió estigui especialment
prevista per llei, o sigui autoritzada pel titular del propi dret fonamental. La protecció
civil del dret a l’honor i a la intimitat no s’acaba quan el titular d’aquest dret s’ha mort,
sinó que l’acció de protecció del dret civil serà exercitada per la persona designada en
el testament. En cas que no hi hagi testament escrit, es tindran en compte les normes
generals de les successions sense testament.
L’article 7 del capítol II de la llei, dóna relació de tot allò que pot ésser considerat com a
intromissió il·legítima. S’ha de ressaltar l’apartat 3 que considera intromissió il·legítima
la divulgació de fets relatius a la vida privada d’una persona o família que afectin la seva
reputació. Però, pels metges, el més important és quan fa referència a la revelació de
dades privades d’una persona o família conegudes per raó de l’activitat professional de
qui els reveli. No es considera intromissió il·legítima quan predomini un interès científic
o social, però alhora ressenya importants limitacions.
La tutela judicial efectiva de l’article 9 disposa quins són els mecanismes processals per
tal de fer efectiva la defensa del dret a la intimitat i les mesures efectives que posin fi
a la intromissió indeguda, com per exemple les cautelars o relatives al dret de rèplica.
Per últim, l’existència de perjudici es presumeix si es demostra intromissió il·legítima i la
possible indemnització es farà extensiva al dany moral valorant-lo, segons les circumstàncies i gravetat de la lesió al bé jurídic protegit. La Llei protegeix parcialment el secret
mèdic, perquè aquell que divulgui la intimitat (secret mèdic en el tema que ens ocupa),
serà penalitzat per haver comès un acte il·legítim, però només si hi ha reclamació i hagi
ocasionat perjudici. Però a vegades la revelació d’un secret mèdic no produeix dany a
persones i, fins i tot, es pot revelar amb la complicitat del pacient; però si pot produir
un mal social, ocasionant un deteriorament de la confiança de la població vers la confidencialitat dels metges, aquests han de procurar ésser molt prudents en la divulgació
d’aspectes mèdics, tot i tenir el permís del pacient.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Tot i que la protecció de les dades obtingudes en l’acte mèdic té connotacions especials, sempre han d’estar emmarcades dins de les normes generals de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La Llei, qualifica les dades de
salut dels ciutadans com d’especialment protegides, establint un règim rigorós per a
l’obtenció, custòdia i cessió eventual. Aquesta defensa de la confidencialitat ja havia
estat feta per la Directiva comunitària 95/46, de 24 d’octubre, en què, a més de reafirmar-se la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans europeus, fa referència especial a
la intimitat relativa a la informació relacionada amb la seva salut.
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Però, també s’apunta la presència d’altres interessos generals (estudis epidemiològics,
situacions de risc greu per a la salut col·lectiva, investigació i assaigs clínics) que poden
justificar una excepció motivada als drets del pacient. Es manifesta així una concepció
comunitària del dret a la salut, en la qual, al costat de l’interès singular de cada individu,
com a destinatari per excel·lència de la informació relativa a la salut, també apareixen
altres agents i béns jurídics referits a la salut pública, que han de ser considerats, amb
la rellevància necessària, en una societat democràtica avançada.
La Llei fa esment a la relació metge-pacient en el títol II, sobre “principis de la protecció
de dades”, i en l’article 6 “consentiment de l’afectat”:
Article 6
- “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento

inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
- No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan

para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado
6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público
y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido
por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos,
siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
- El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista cau-

sa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
- En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el

tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo
contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados
y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”.
L’article 7 indica les dades personals que el legislador va considerar que necessitaven
especial atenció com diu l’encapçalament de l’article: “dades especialment protegides”
(ideologia, religió, origen racial, etc.):
Article 7
- “Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto

de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos
políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones,
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros,
sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado.
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- Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a

la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones
de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.
- Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos

de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias,
origen racial o étnico, o vida sexual.
- No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de trata-

miento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este
artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el
diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o
la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice
por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta
asimismo a una obligación equivalente de secreto…”.
Els articles 9 (“Seguridad de los datos”) i 10 (“El deber del secreto”) de la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades, indiquen les obligacions del responsable del fitxer en
adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades personals.
Article 9
- “El responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán

adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan
de la acción humana o del medio físico o natural”.
Article 10
- “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento

de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de
los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de
finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable
del mismo”.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades es l’òrgan de control del compliment de
la normativa de protecció de dades dins del territori espanyol. Hi ha altres agències de
protecció de dades de caràcter autonòmic, a les comunitats autònomes de Madrid,
Catalunya i el País Basc. Les seves funcions són:
- Vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i controlar la seva

aplicació (drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades).
- Atendre les peticions i reclamacions efectuades per les persones afectades.
- Proporcionar informació a les persones sobre els seus drets en matèria de tracta-

ment de les dades de caràcter personal.
- Requerir als responsables del tractament de les dades per a l’adopció de les mesu-

res necessàries per a l’adequació del tractament de dades a les disposicions de la
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LOPD i si cal ordenar la cessació dels tractaments i la cancel·lació dels fitxers quan
no s’ajustin a les disposicions.
- Exercir la potestat sancionadora.

Código Penal 1995, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre
A la legislació penal, en la història espanyola, s’hi pot observar que, des de el primer
Codi Penal (1822) fins ara, s’ha anat desenvolupant amb tendència a diferenciar el secret mèdic. Es va passar d’una primera etapa en la qual es criminalitzava l’incompliment
del secret professional dels metges, advocats, barbers, farmacèutics, etc., a una segona
en la qual es va reduir a aquells oficis en els quals era indispensable tenir un títol.
L’article 259 de la llei d’enjudiciament criminal estableix l’obligació de denunciar els
fets delictius que es coneixien per raó de la professió o ofici, amb especial referència als
metges. L’article 262, que és més exigent, diu:
- “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún

delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en multa”.
Només queden exempts d’aquesta obligació: advocats, procuradors i eclesiàstics
(article 263).
En l’actual Codi Penal, la conducta tipificada és la revelació del secret, però en especial
aquelles dades que s’han de considerar com a secretes i obtingudes per raó de la pràctica de la professió. Ha estat doncs un canvi important que reconeix, de forma implícita,
l’existència del secret mèdic en sentit positiu. Però, com sempre, aquest aspecte depèn
de la consideració del jutge i, a més, depenent del grau de necessitat, per resoldre un
cas, del coneixement de les dades subjectes al secret mèdic.
L’article 197 del Codi Penal es refereix al tipus base sobre la revelació de secrets i als càstigs que es poden imposar en els delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i
la inviolabilitat del domicili.
Article 197
- “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consenti-

miento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones
o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del
sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado
con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.
- Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o

modifique, en perjuicio de terceros, datos reservados de carácter personal o familiar
de otro, que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos
o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio
a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de
un tercero.
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- El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad

establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga
dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a
excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.
- Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden

a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren
los números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años
y multa de 12 a 24 meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber
tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo
anterior”.
L’apartat 1 és més general i indica les diferents modalitats en què es pot transgredir la
intimitat d’un subjecte i el càstig que mereix.
L’apartat 2 fa èmfasi quan els secrets són divulgats en perjudici d’un tercer i també quan
els secrets se cedeixen a tercers o bé el qui té la informació, coneixedor de que la seva
procedència és il·lícita, els fa públics o els cedeix a terceres persones.
L’apartat 3 fa referència al que intenti accedir a dades secretes vulnerant les mesures
de seguretat.
L’apartat 4 descriu la mateixa conducta dels punts anteriors però quan la persona, a
més, coneix l’origen il·lícit de les dades.
Aquests punts de l’article 197 tipifiquen unes conductes professionals o d’altre àmbit
en relació amb tot tipus d’arxius, informatització, o de suports telemàtics o electrònics
de les dades que entren dins el concepte de secret professional. Aquí també es refereix
a la història clínica, però la seva conservació i/o tractament està regulada per la Llei de
Sanitat, que ja veurem el tractament que li dóna. Mereix especial atenció el punt 5è:
- “Igualmente cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a da-

tos de carácter personal que revelen ideología, religión creencias y salud, origen
racial o vida sexual, o la víctima fuera un menor de edad o incapaz, impondrán las
penas previstas en su mitad superior”.
La raó per la qual s’ha fet especial atenció, és perquè inclou la revelació del secret que
afecta la salut del perjudicat, i al qui cometi aquest delicte se li pot imposar una pena
que serà la meitat superior en grau de totes les previstes en els altres apartats, responent
d’aquesta manera a les exigències constitucionals de protecció als drets fonamentals.
El Codi Penal va perfilant la conducta dolosa o imprudent d’aquella persona que té un
càrrec públic o autoritat; ja no s’exigeix només que la seva tasca sigui la de guardar o
custodiar informació que podria ser secreta, sinó que exigeix una major responsabilitat
i cura, ja que qui comet el delicte, pel càrrec que desenvolupa, té més facilitat d’accés
a les dades que no han d’ésser publicades i, per aquesta raó, es castiga amb penes més
greus, tal i com es desprèn de la lectura de l’article 198 del Codi Penal. El metge en la
seva tasca professional te la condició de funcionari públic.
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Article 198
- “La autoridad o funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley, sin

mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de
las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas previstas
en el mismo en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por
tiempo de 6 a 12 años”.
L’advocadessa Esther Monés en el llibre El secret professional dels metges es fa la pregunta següent: “El metge que treballa a la Seguretat Social, o en l’Administració, es
funcionari públic? Si se’l considera com a tal, cal tenir en compte el què diu el Codi
Penal, referint-se als que tenen aquesta situació laboral, en quan a la conducta inadequada sobre confidencialitat i que dóna un tracte especial i molt més sever”.
L’article 199 té una vesant més directa en l’aplicació del deure del secret professional
mèdic, ja que indica a quin tipus de pena serà castigat aquell que, per raó del seu ofici,
professió o relació laboral, faci divulgació d’un secret. El delicte exigeix una actitud activa i
voluntària del professional a l’hora de fer públics els secrets que l’hi han estat encomanats
per raó de la seva activitat; secrets que, en el cas del metge, són més directes i lligats a la
persona, ja que afecten la seva salut i esfera més íntima, parcel·les reconegudes i lligades
als drets fonamentals, dels quals la pròpia intimitat en forma part.
Article 199
- “El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimientos por razón de su

oficio o relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres
años.
- El profesional que con incumplimiento de sus obligaciones de sigilo divulgue los se-

cretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años,
multa de 11 a 24 meses, inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de
dos a seis años”.

En el Codi Penal, la conducta tipificada és la revelació de secrets, però en especial les dades obtingudes per raó de la professió. És a dir, s’han ampliat els
casos
- exempts d’obligació de denunciar fets delictius coneguts per la professió;
tot i que aquest aspecte depèn de: la consideració del jutge penal i del grau de
necessitat, per resoldre un cas, de conèixer les dades subjectes al secret mèdic.
-

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
Una de les bases d’aquesta Llei està relacionada amb la rellevància del Conveni del
Consell d’Europa o d’Oviedo 2000, per a la protecció dels drets humans i la dignitat
de l’ésser humà respecte de les aplicacions a la medicina de la biologia i la genètica.
El Conveni tracta de la necessitat de reconèixer els drets dels pacients (a la informació,
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intimitat, consentiment informat, etc.) i persegueix l’abast d’una harmonització de les
legislacions dels diversos països en aquestes matèries.
En l’exposició de motius, la Llei reconeix la llibertat individual, d’una banda, mentre per
l’altra, declara que l’organització sanitària ha de permetre garantir la salut com a dret
inalienable de la població mitjançant l’estructura del Sistema Nacional de Salut que ha
d’assegurar, en condicions d’escrupolós respecte a la intimitat personal i llibertat individual de l’usuari, la garantia de confidencialitat de la informació relacionada amb els
serveis sanitaris que es presten i sense cap tipus de discriminació.
Val la pena posar el capítol I complet, que tracta de “los principios generales”, perquè
dóna un excel·lent resum del que pretén la Llei vigent:
Article 1. Àmbit d’aplicació.
- “La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de

los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios,
públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica”.
Article 2. Principis bàsics.
- “La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a

su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar,
custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.
- Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo

consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse
después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito
en los supuestos previstos en la Ley.
- El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la infor-

mación adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
- Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los ca-

sos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
- Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico

o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con
motivo de la asistencia sanitaria.
- Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a

la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y
voluntariamente por el paciente.
- La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica

está obligada a guardar la reserva debida”.
L’apartat 7 obliga a la confidencialitat a tota persona (professionals de la sanitat) que
elabori qualsevol document en relació a la salut de persona o persones, però també a
tots aquells que tinguin accés a la informació en el transcurs de l’assistència rebuda.
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En aquesta Llei, el capítol III és l’específic de la confidencialitat i, concretament, l’article
7 sobre el “Derecho a la intimidad”, n’explicita les circumstàncies.
Article 7
- “Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos

referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización
amparada por la Ley.
- Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos

a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y
los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los
pacientes”.
La història clínica és un document important i ha d’ésser considerada com a tal, sigui
quin sigui el suport utilitzat (informàtic o paper). No es pot negar l’avenç extraordinari
que està representant i representarà encara més la informatització de la història clínica
i de les dades analítiques i d’exploració; impedir-ho o dificultar-ho, seria anar contra el
progrés i el bé del pacient. Però s’ha de tenir cura de no pervertir el sistema i permetre
l’accés a la història a professionals sanitaris que, en bé del malalt, necessitin introduir-s’hi per tenir informació ràpida i necessària (per exemple, a urgències) i alhora poder
millorar i completar dades i introduir-ne de noves (analítiques, exploracions, etc.), que
enriqueixin la història, facilitin el diagnòstic i portin de la mà un millor tractament. S’ha
de reconèixer que el sistema comporta un perill i, des de la preocupació, s’ha d’insistir
en què els tècnics intentin que el propi sistema permeti l’entrada fàcil pel que calgui,
mentre que sigui gairebé impossible per al manipulador o, com a mínim, quedi registrat.
Un altre aspecte que cal considerar és la relació entre el facultatiu, el centre pel qual
treballa i la història clínica. Alguna doctrina estableix que aquesta relació ha d’estar basada en el dret de la propietat intel·lectual ja que el metge ha fet un estudi del malalt.
Es poden admetre com a propietat intel·lectual del metge, els resultats de les exploracions directes o per mitjà d’instruments i que comportin unes deduccions derivades
dels coneixements professionals, així com els judicis relatius al diagnòstic, pronòstic
o tractament. Alguns teòrics opinen que caldria diferenciar una part descriptiva de la
història (interrogatori, exploració física, proves complementàries...) i una altra part de
raonaments del metge pel seu propi recordatori i pels companys que, des d’especialitats diferents, col·laborin a l’assistència. Quan el metge duu a terme la seva activitat en
règim laboral, funcionarial o estatutari, cal considerar que la primera part de la història
clínica (interrogatori, exploracions, etc.) ha de tenir la propietat tripartida (institució, pacient, metge), però la segona part (raonaments del professional sanitari) probablement
té connotació de propietat intel·lectual.
De moment és una excel·lent i enriquidora discussió teòrica, però allunyada de la realitat pràctica. Per tant, des del punt de vista jurídic, la història, de moment, és un conjunt
únic i indivisible que, en el moment d’escriure-la, el metge ha de pensar fonamentalment en el seu malalt, tot i recordant que, allò què s’escriu, un dia podria ser més públic
del que es pot imaginar.
La història clínica provoca altres problemes relacionats amb la investigació judicial. Quan
un metge és cridat a declarar, i això comporta fer públiques dades de l’historial clínic,
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poden entrar en joc béns jurídics protegits pels diferents drets, és a dir, el deure del
metge a no revelar secrets, en l’exercici de la seva professió, xocant amb el deure de tot
ciutadà de col·laborar amb la justícia, quan aquesta així ho exigeixi. Per regla general,
els metges consideren més important el deure del secret, però els juristes prioritzen arribar a la veritat i, si per això és necessari violar el secret, el jutge pot exigir que el metge
ho faci. En qualsevol cas, el metge podrà demanar que motivi la necessitat de revelar el
secret per esbrinar la veritat i alhora demanar al jutge que mantingui, dins del possible,
la confidencialitat revelada per demanda judicial.
Tot i que se’n parla més endavant, en l’apartat sobre el Codi de Deontologia i confidencialitat, resulta convenient introduir aquí, l’article 42 del capítol IV del “Dret a la
intimitat i del secret professional”:
Article 42. Codi de Deontologia.
- “Quan el metge sigui requerit per la justícia per testificar en relació amb un pacient

sobre matèries que coneix gràcies a la seva professió, ha de fer saber el jutge que
èticament està obligat a guardar el secret professional i demanar-li que l’eximeixi
de testificar”.
Quan és el metge el que està immers en una causa judicial, es podria deduir que el fet
de no lliurar la història clínica respon a un dret constitucional i de tutela efectiva. És a
dir, el dret a no declarar contra si mateix. Però no sembla que lliurar la història clínica
pugui relacionar-se amb aquest aspecte, ja que és un mitjà de prova necessari que, a
més, sovint ajuda a la no inculpació del facultatiu.
La història clínica és un element probatori molt important, que pot ser el millor aliat en
cas d’inexistència de “mala praxi” o un enemic de la defensa del professional quan hi
ha hagut negligència. Una història clínica incompleta o que desapareix o es manipula,
pot ésser el fonament per a una condemna, perquè sense la història clínica és difícil
provar que es va obrar amb diligència. Per això, la història clínica ben feta i completa és
un dels millors camins per obtenir sentències absolutòries, ja que permet comprovar la
correcta actuació del metge.
Qualsevol alteració de la història clínica podria ser constitutiu d’un delicte de falsedat
en document (article 395 del Codi Penal). La manipulació de la història clínica, canviant
o modificant el seu contingut, és una alteració de document que podria ser penada per
la llei; fins i tot, evitar manipulacions fetes amb bona intenció, per exemple, explicar
sigles (AVC afegint que vol dir Accident Vascular Cerebral), donar explicacions més
exhaustives d’una idea expressada esquemàticament (a la història pot aparèixer “el pacient sense factors de risc” i afegir no fumador, no hipertens, etc.) o afegir aspectes no
reflectits a la història escrita pel metge tot i que constin, per exemple, a les anotacions
d’infermeria.
El capítol V de la Llei 41/2002 fa referència a la “història clínica”, amb articles que clarifiquen les obligacions dels professionals de la salut quant a la confidencialitat.
Article 14. Definició i arxiu de la història clínica.
- “La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los pro-

cesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los
demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima
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integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el
ámbito de cada centro.
- Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el

soporte: papel, audiovisual, informático o de otro tipo, en el que consten, de manera que queden garantizadas, su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información”.
Article 16.
- “La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar

una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que
realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
- Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a

la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.
- El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública,

de investigación o docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, General de Sanidad,
y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos
fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados
de los de carácter clínico-asistencial, de manera que, como regla general, quede
asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento
para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad
judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces
y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de
la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.
- El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder

a los datos de la historia clínica relacionados con sus funciones.
- El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección,

evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el
cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el
respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia administración sanitaria.
- El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funcio-

nes queda sujeto al deber de secreto”.
I a l’article 18 s’hi estableixen els requisits d’accés a la història clínica:
Article 18
- “El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado

3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de
los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que
garantice la observancia de estos derechos.
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- El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por

representación debidamente acreditada.
- El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede

ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de
los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en
perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales
pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.
- Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el ac-

ceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él,
por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la historia
clínica motivado por un riesgo para su salud, se limitará a los datos pertinentes. No
se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones
subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros”.
En aquest sentit, cal considerar les recomanacions fetes pel Quadern de bones pràctiques del COMB i en el que es fan consideracions sobre “la història clínica” i, en especial,
l’apartat sobre qui hi té “accés”.
- “En la legislació vigent, els professionals implicats en el diagnòstic o el tractament

del pacient gaudeixen del dret d’accés prioritari a la seva història clínica en tot
moment. Fins i tot s’indica que no serà necessari el consentiment del pacient en
la comunicació de dades de salut entre centres i serveis sanitaris quan calgui per a
l’atenció sanitària de les persones, òbviament en un context on les tecnologies de la
informació i la comunicació faciliten la disponibilitat de dades i permeten compartir
la informació.
- Com a norma general, l’accés a la història clínica amb finalitats no assistencials (epi-

demiològiques, de salut pública, de recerca o de docència), obliga a preservar les
dades d’identificació personal del pacient separades de les de caràcter assistencial,
de manera que en quedi assegurat l’anonimat, llevat que el mateix pacient hagi donat el seu consentiment per no separar-les. També es deixa constància a la legislació
de la possibilitat d’accés sense restriccions pel personal sanitari degudament acreditat en funcions d’inspecció, avaluació i planificació per encàrrec de l’Administració.
- Un cas especial és el que té relació amb l’accés a la història clínica en els supòsits

d’investigació de l’autoritat judicial, on no hi hauria, en principi, restriccions i, per
tant, caldria actuar d’acord amb el que disposin jutges i tribunals. Tanmateix, i com
a criteri general, l’accés a dades i documents de la història clínica s’hauria de limitar
estrictament a la finalitat específica de cada cas.
- Quant a l’exercici del dret d’autodeterminació informativa (“habeas data”) per part

del titular de les dades, que implica poder controlar i decidir sobre l’ús de la informació relativa a dades de caràcter personal que tota persona té, cal dir que totes
les normes en vigor consagren el dret d’accés del pacient a la documentació de
la història clínica i, en cas necessari, a l’obtenció d’una còpia de les dades que hi
figuren. En aquest sentit cal dir que, encara que els centres sanitaris tenen el deure
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de custòdia de les històries clíniques, els pacients mantenen en qualsevol cas la
titularitat de la informació que contenen. D’altra banda, la normativa de protecció
de dades personals reconeix als pacients, a més del dret d’accés, els drets de rectificació i oposició a dades inexactes o incompletes.
- No obstant això, el dret d’accés del pacient a la documentació de la història clínica

mai no pot ser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les seves dades
que figuren en la documentació esmentada, ni del dret dels professionals que han
intervingut en la seva elaboració, que poden invocar la reserva de les seves observacions, apreciacions o anotacions subjectives.
- Cal recordar que la legislació també reconeix a tota persona el dret que es respecti

la seva voluntat de no ser informada en relació amb la seva salut. L’esperit d’aquest
dret implica la possibilitat que el pacient renunciï a ser informat sobre el seu procés
clínic, malaltia, etc., però no implica una renúncia al dret d’accés al suport documental. En cas de mort del pacient, els centres sanitaris i els metges en l’exercici de
la medicina privada només facilitaran l’accés a la seva història clínica a les persones
vinculades a ell, per raons familiars o de fet, a excepció que el pacient ho hagués
prohibit expressament i així s’acrediti.
- En qualsevol cas, l’accés d’un tercer a la història clínica motivat per un risc per a la

seva salut es limitarà a les dades pertinents. No es facilitarà informació que afecti la
intimitat del difunt ni les anotacions subjectives dels professionals, ni que perjudiqui
terceres persones.

La manipulació de la història clínica canviant o modificant el seu contingut és
una alteració de document penat per llei. Fins i tot s’han d’evitar posteriors manipulacions fetes amb bona intenció. Per exemple, explicar sigles (AVC, afegint
que vol dir “Accident Vascular Cerebral”), donar explicacions més exhaustives
d’una idea expressada esquemàticament (a la història pot aparèixer “el pacient
sense factors de risc” i afegir “no fumador, no hipertens, etc.”).

4.3.3. Legislació catalana
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
En l’article 31, estableix que:
- Totes les persones tenen dret a la protecció de les dades personals contingudes en

els fitxers que són competència de la Generalitat i tenen dret a accedir-hi, examinarles i obtenir-ne la correcció. Una autoritat independent, designada pel Parlament,
ha de vetllar perquè aquests drets siguin respectats, en els termes que estableixen
les lleis.
És a dir, les persones tenen dret a la protecció de les dades personals contingudes en
els fitxers que són competència de la Generalitat i tenen dret a accedir-hi, examinar-les
i obtenir-ne la correcció.
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L’article 156 estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tot respectant les garanties dels drets
fonamentals en aquesta matèria.
Article 156. Protecció de dades de caràcter personal.
- Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de

dades de caràcter personal que, respectant les garanties dels drets fonamentals en
aquesta matèria, inclou en tot cas:
- La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràc-

ter personal creats o gestionats per les institucions públiques de Catalunya,
l’Administració de la Generalitat, les administracions locals de Catalunya, les
entitats autònomes i les altres entitats de dret públic o privat que depenen de
les administracions autonòmica o locals o que presten serveis o acompleixen
activitats per compte propi per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o
indirecta, i les universitats que integren el sistema universitari català.
- La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter

personal privats creats o gestionats per persones físiques o jurídiques per a
l’exercici de les funcions públiques amb relació a matèries que són competència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya, si el tractament s’efectua
a Catalunya.
- La inscripció i el control dels fitxers i els tractaments de dades que creïn o

gestionin les corporacions de dret públic que exerceixin llurs funcions exclusivament en l’àmbit territorial de Catalunya.
- La constitució d’una autoritat independent, designada pel Parlament, que

vetlli per garantir el dret a la protecció de les dades personals en l’àmbit de
les competències de la Generalitat.
Així mateix es crea l’Agència Catalana de Protecció de Dades que és un ens de dret
públic (subjecte a la Llei 30/1992) i un organisme de la Generalitat de Catalunya que
depèn del Parlament de Catalunya i és independent de les administracions. La seva
finalitat és vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter
personal i controlar-ne l’aplicació, drets d’informació, accés, rectificació i cancel·lació,
així com exercir la potestat sancionadora i immobilitzar les dades que atemptin contra
els drets i deures fonamentals de la Constitució Espanyola. Col·labora amb el Síndic de
Greuges i amb la resta d’institucions i organismes de defensa dels drets de les persones.
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
A Catalunya s’ha de fer esment a la Llei 15/1990 de 9 de juliol, dictada en el marc competencial que atribueix la Constitució a les diferents comunitats autònomes. És doncs
una norma reguladora del Servei Català de la Salut.
Val la pena conèixer el títol 1, després de la introducció:
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Títol 1. Disposicions generals.
Article 1. Objecte.
- La present Llei té per objecte l’ordenació del sistema sanitari de Catalunya, així com

la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut previst en l’article 43 i concordants de la Constitució Espanyola dins el
territori de la Generalitat, en el marc de les competències que li atribueixen l’article
9, apartats 11 i 19, i l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia.
Article 2. Principis informadors.
- La protecció de la salut, l’ordenació i l’organització del sistema sanitari de Cata-

lunya, en els termes establerts en aquesta Llei, s’ajusta als principis informadors
següents:
- Concepció integral i integrada del sistema sanitari a Catalunya, fent especial

èmfasi en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
- Descentralització i desconcentració de la gestió.
- Universalització per a tots els ciutadans residents a Catalunya dels serveis

sanitaris de caràcter individual o col·lectiu.
- Participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el control

de la seva execució.
- Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l’organització sanitària.
- Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la prestació

dels serveis sanitaris.
- Sectorització de l’atenció sanitària.
- Promoció de l’interès individual, familiar i social per la salut mitjançant, entre

altres, una adequada educació sanitària a Catalunya i una correcta informació sobre els recursos sanitaris existents.
- Control sanitari del medi ambient.

A més, la Llei 15/1990 d’ordenació sanitària a Catalunya, en l’apartat 1 de l’article 6
dóna a conèixer, amb caràcter genèric, quines són les finalitats del Servei Català de la
Salut, responent a l’article 43 de la Constitució Espanyola que fa relació als drets fonamentals de la persona en especial a seva dignitat i llibertat individual, textualment:
- L‘humanització dels serveis sanitaris, mantenint el màxim respecte a la dignitat de

la persona i a la llibertat individual.
L’article 6, indica les finalitats del Servei i en el punt 2 diu quina és l’organització del
Servei per tal que pugui donar atenció integral de la salut.
Article 6
2. El Servei Català de la Salut compta amb una organització adequada que permeti:
- Una atenció integral de la salut, comprensiva tant de la promoció de la salut i la

prevenció de la malaltia com de les accions curatives i rehabilitadores necessàries,
tot col·laborant en la reinserció social.

50

- Garantir la salut com a dret inalienable de la població catalana i l’accés a guarir-se,

a través de l’estructura del Servei Català de la Salut, que l’ha d’oferir en condicions
d’un escrupolós respecte a la intimitat personal i a la llibertat individual de l’usuari
del Servei Català de la Salut, tot garantint la confidencialitat de la informació relacionada amb els serveis sanitaris que es prestin, sense cap tipus de discriminació
per raons de raça, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
- Que totes les regions sanitàries, els sectors sanitaris, les àrees bàsiques de salut i tots

els establiments sanitaris en què s’estructura el Servei Català de la Salut disposin de
la informació pertinent sobre els drets i els deures que assisteixen els seus usuaris
com a tals i la facin arribar a aquests, tot reconeixent la lliure elecció de metge, dins
les possibilitats que ofereix el sistema sanitari d’utilització pública.
Per tant, la Llei dóna garanties a la confidencialitat de la informació relacionada amb
els serveis sanitaris i no existirà cap discriminació per raons de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre tret, circumstància personal o social. Es defensa, amb vivacitat i
fermesa, els drets fonamentals dels pacients, però l’especial interès d’aquest article és
la rellevància que li dóna a la intimitat personal, fortament relacionada amb el secret
mèdic professional. reconeixent el dret a la lliure elecció de metge, això si, dins de les
possibilitats dels sistema sanitari públic.
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Llei 21/2000 de 29 de
desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut
i l’autonomia del pacient, i la
documentació clínica. DOGC,
3303. 11-01-2001.

Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la
salut i autonomia del pacient, i la documentació clínica23.
Tal com expressa el Comitè de Bioètica de Catalunya:
- La Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la

salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, aprovada pel Parlament
de Catalunya, va ser pionera a l’Estat Espanyol en la regulació del dret del pacient
a la informació sobre la salut pròpia i en relació amb la seva autonomia de decisió,
així com en la regulació de manera sistemàtica de la història clínica i dels drets dels
usuaris en relació amb la documentació clínica.
La Llei fa un especial èmfasi quant a la intimitat, sobretot en l’article 5:
Article 5. Formulació i abast del dret a la intimitat.
- Tota persona té dret que es respecti la confidencialitat de les dades que fan referèn-

cia a la seva salut. Igualment, té dret que ningú que no hi estigui autoritzat hi pugui
accedir si no és emparant-se en la legislació vigent.
- Els centres sanitaris han d’adoptar les mesures oportunes per garantir els drets a

què es refereix l’apartat 1, i a aquest efecte han d’elaborar, si s’escau, normes i
procediments protocol·litzats per garantir la legitimitat de l’accés a les dades dels
pacients.
Així mateix, en referència a la història clínica, el punt 4 de l’article 9, quant a les mesures
que cal prendre per protegir les dades recollides dels pacients en els centres sanitaris:
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Article 9.
- 4. Els centres sanitaris han de prendre les mesures tècniques i organitzatives ade-

quades per protegir les dades personals recollides i evitar-ne la destrucció o la pèrdua accidental, i també l’accés, l’alteració, la comunicació o qualsevol altre processament que no sigui autoritzat.
Quant a l’ús de la història clínica per a recerca i docència, l’article 11, punt 3 diu:
Article 11.
- 3. Es pot accedir a la història clínica amb finalitats epidemiològiques, d’investigació

o docència, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei de l’Estat 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, i les disposicions concordants. L’accés a la història
clínica amb aquestes finalitats obliga a preservar les dades d’identificació personal
del pacient, separades de les de caràcter clínic assistencial, llevat que aquest n’hagi
donat abans el consentiment.
Llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació
clínica. Llei 2010. Parlament de Catalunya.
La llei pretén actualitzar la regulació relativa a la conservació de la història clínica,
d’ençà de la promulgació de la Llei de l’Estat 41/2002, per afavorir la millora de la
qualitat assistencial en benefici dels pacients. Les modificacions van encaminades a
determinar amb més concreció els requeriments de custòdia, conservació i esporgada
de la història clínica i, de l’altra, es modifiquen els terminis de conservació. Així mateix,
s’estableix la necessitat de custodiar les històries clíniques més enllà del tancament de
centres sanitaris o cessament definitiu d’activitats professionals sanitàries individuals.
Pel que fa els requeriments de conservació, aquesta llei incideix en tres aspectes.
- Determina l’obligació dels centres sanitaris de conservar la història clínica en les

condicions que garanteixin l’autenticitat, integritat, confidencialitat, preservació i
manteniment correcte de la informació assistencial registrada, i que n’assegurin
la reproductibilitat completa en el futur, durant el temps en què sigui obligatori
conservar-la, independentment del suport en què es trobi, que no ha d’ésser necessàriament el suport original.
- Assigna la responsabilitat de la custòdia, la conservació i la destrucció correcta de

la història clínica a la direcció dels centres sanitaris o als professionals sanitaris quan
duguin a terme llur activitat de manera individual.
- Determina que són aplicables a la documentació clínica les mesures tècniques de

seguretat aplicables als fitxers de dades personals, en els termes establerts per la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Article únic de la Llei 2010. Modificació de l’article 12 de la Llei 21/2000.
Per la detallada descripció val la pena la transcripció completa sense comentaris
addicionals:
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- La responsabilitat de custodiar la història clínica recau en la direcció dels centres sa-

nitaris, o bé en els professionals sanitaris que duen a terme llur activitat de manera
individual.
- La història clínica s’ha de conservar en les condicions que garanteixin l’autenticitat,

la integritat, la confidencialitat, la preservació i el manteniment correcte de la informació assistencial registrada, i que n’assegurin la reproductibilitat completa en
el futur, durant el temps en què sigui obligatori conservar-la, independentment del
suport en què es trobi, que no ha d’ésser necessàriament el suport original.
- En el procés de translació de la informació de la història clínica, des del suport

original a un altre suport, tant si és digital com d’una altra naturalesa, s’ha de garantir la inalterabilitat, l’autenticitat i la perdurabilitat de la informació assistencial, i
també la confidencialitat de les dades i de la informació que contenen. Les mesures
tècniques i organitzatives de seguretat que s’adoptin a aquest efecte han d’ésser
recollides per protocols interns aprovats per la direcció del centre sanitari, que s’han
de basar en els criteris aprovats per la comissió tècnica a què fa referència la disposició final primera.
- De la història clínica s’ha de conservar, juntament amb les dades d’identificació de

cada pacient, com a mínim durant 15 anys des de la data d’alta de cada procés
assistencial, la documentació següent: a) Els fulls de consentiment informat. b) Els
informes d’alta. c) Els informes quirúrgics i el registre de part. d) Les dades relatives
a l’anestèsia. e) Els informes d’exploracions complementàries. f) Els informes de
necròpsia. g) Els informes d’anatomia patològica.
- Els processos de digitalització de la història clínica que es duguin a terme han de

facilitar l’accés a la història clínica des de qualsevol punt del Sistema Nacional de
Salut. A aquest efecte, s’han d’establir els mecanismes per fer possible, per mitjà
de la targeta sanitària individual, la vinculació entre les històries clíniques que cada
pacient tingui en els organismes, centres i serveis del Sistema Nacional de Salut, i
que permetin l’accés dels professionals sanitaris a la informació clínica i l’intercanvi
de la dita informació entre els dispositius assistencials de les comunitats autònomes,
de conformitat amb les disposicions sobre protecció de dades de caràcter personal.
- La documentació que integra la història clínica no esmentada per l’apartat 4, es pot

destruir un cop hagin transcorregut cinc anys des de la data d’alta de cada procés
assistencial.
- No obstant el que estableixen els apartats 4 i 6, s’ha de conservar d’acord amb

els criteris que estableixi la comissió tècnica en matèria de documentació clínica, a
què fa referència la disposició final primera, la documentació que sigui rellevant a
efectes assistencials, que ha d’incorporar el document de voluntats anticipades, i la
documentació que sigui rellevant, especialment, a efectes epidemiològics, de recerca o d’organització i funcionament del Sistema Nacional de Salut. En el tractament
d’aquesta documentació s’ha d’evitar identificar les persones afectades, llevat que
l’anonimat sigui incompatible amb les finalitats perseguides o que els pacients hi
hagin donat el consentiment previ, d’acord amb la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. La documentació clínica també s’ha de
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conservar a efectes judicials, de conformitat amb la normativa vigent.
- La decisió de conservar la història clínica, en els termes establerts per l’apartat 7,

correspon a la direcció mèdica del centre sanitari, a proposta del facultatiu o facultativa, amb l’informe previ de la unitat encarregada de la gestió de la història clínica
en cada centre. Aquesta decisió correspon als mateixos facultatius quan desenvolupin llur activitat de manera individual.
- Els responsables de custodiar la història clínica, a qui fa referència l’apartat 1, també

són responsables de destruir correctament la documentació que prèviament s’hagi
decidit esporgar.
- En el supòsit de tancament de centres i serveis sanitaris, o de cessament definitiu

d’activitats professionals sanitàries a títol individual, s’ha de garantir el manteniment de l’accés legalment reconegut a les històries clíniques que es trobin sota la
custòdia dels dits centres o professionals, en benefici de l’assistència mèdica i, especialment, dels drets dels pacients en matèria de documentació clínica i de protecció
de dades personals.
- Són aplicables a la conservació de la història clínica, al procés de translació d’in-

formació establert per l’apartat 3 i a l’activitat de destrucció a què fa referència
l’apartat 9, les mesures tècniques i organitzatives de seguretat aplicables als fitxers
que contenen dades de caràcter personal, en els termes establerts per la normativa
reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
- Les prescripcions d’aquest article s’entenen sens perjudici de l’aplicació de la nor-

mativa específica de prevenció de riscos laborals i de protecció de la salut dels treballadors en les històries clíniques relatives a la vigilància de la salut dels treballadors.
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Marc deontològic

5

El Codi de Deontologia, aprovat en l’Assemblea de Metges de Catalunya celebrada
en el Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997, es va actualitzar, prèvia presentació en el I Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, per acord del Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005, i va entrar en vigor l’1 d’abril
de 200524.
Es tracta de desenvolupar la seva normativa interna, els òrgans de govern i, una de les
tasques més importants, el comportament del metge en l’exercici de la seva professió.
En aquest comportament hi té una especial rellevància tot el que comporta el deure de
la confidencialitat i el secret professional, que constitueix l’obligació i la tradició més
antiga i universal de la professió de metge.
La confidencialitat de l’acte mèdic és la garantia de la consideració i respecte al dret a la
intimitat, dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans.
25

En el Llibre Manual de ética y deontología médica de l’OMC , en el capítol V sobre “El
secreto profesional médico” s’assenyala que:
- El secret mèdic, com a part del secret professional, és configura com un dels senyals

d’identitat que han caracteritzat l’exercici de la Medicina al llarg de la seva història.
El sentir ètic del metge, en relació amb el secret, és una qualitat inherent a la professió mèdica i un dels pilars en els quals és fonamenta la relació metge pacient,
tal i com indica l’article 27.1 del Código de Deontología Médica de la Organización
Médica Colegial (OMC) espanyola. A més, aquesta relació està basada en la mútua
confiança, per la qual el pacient diposita en el metge la seva intimitat, temors, fets i
circumstàncies relatives a la seva biografia que, en ocasions, ni les coneixen els seus
íntims. Per la seva part, el metge, ha de mostrar-se especialment prudent en relació
a la protecció d’aquelles dades que, d’una o altra forma, coneix del seu pacient.
S’estableix el secret professional, considerat simultàniament com un deure del professional i com un dret del ciutadà.
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Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya. Codi de
Deontologia. Barcelona 2005.
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Organización Médica Colegial.
Coordinador: Joan Monés.
Manual de ética y deontología
médica. Organización Médica
Colegial. Madrid, 2012.
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GRACIA, D., JÚDEZ, J., eds.
Ética en la práctica clínica.
Fundación Ciencias de la Salud.
Editorial Triacastella.
Madrid, 2004.

27

GRACIA, D. Procedimientos de
decisión en ética clínica. Madrid:
EUDEMA, 1991.

Els Drs. Diego Gracia i Javier Júdez en el llibre Ética en la práctica clínica26, 27, assenyalen
que “Els fonaments ètics que sustenten el deure de confidencialitat del metge i de manera derivada d’altres col·laboradors implicats en la cura de la salut, es recolzen en tres
tipus de regles o arguments:
- Arguments conseqüencialistes, basats en l’existència d’un pacte implícit en la relació

clínica.
- Arguments basats en la confiança social davant la reserva de la professió mèdica.
- Arguments basats en la lleialtat.
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La intimitat es allò ben nostre que es conserva com un bé i des de sempre és reconeguda la necessitat de la seva preservació. Sense el secret no es pot entendre una recíproca
relació de confiança entre pacient i metge. Alguna de les coses que el pacient explica al
metge, no les diria a ningú més i les hi diu per intentar preservar la salut o restablir-la.
Amb alguna freqüència, el secret s’incompleix sense la consciència d’estar infringint un
dels preceptes més importants de la professió sanitària en general i mèdica en particular, per això la necessitat de la seva reflexió i difusió.
El Dr. Marti Mercadal en el llibre sobre El secret professional del metge reflexiona que:
- “Si el metge empra el coneixement d’allò que és íntim del seu pacient, obtingut

en el curs de l’exercici de la seva professió, per a una altra finalitat que no sigui la
raó per la qual li ha esta confiat, incompleix greument un pacte tàcit i abusa de la
situació de necessitat del seu proïsme, el pacient”.
I més endavant indica que:
- “El dret a la protecció de la seva intimitat és un dret fonamental de l’home, que

avui més que mai precisa d’una protecció enfront dels seus conciutadans i enfront
de la divulgació amb els actuals mitjans de comunicació i del dret a la informació
mal entès”.
El silenci del metge respectant el dret a la intimitat del pacient és una garantia per
aquest i el deure de mantenir-lo és una manifestació més del deure mèdic, del “primum
non nocere”. Els metges, a vegades, comunicant el que saben d’un pacient a altres
metges, sense tenir-ne necessitat, s’obliden del secret, com si el secret professional fos
una propietat col·lectiva de la professió mèdica. Concepte erroni. És obvi que compartir
els secrets amb altres metges amb finalitats assistencials, no és que es pugui fer, sinó
que és obligació fer-ho, quan siguin necessaris per a una correcta assistència.
El Codi de Deontologia contempla aquest aspecte:
Article 28:
- El metge només podrà lliurar informació del pacient a altres col·legues, institucions o

centres quan disposi de la seva autorització explícita i, si aquest no pogués donar-la,
la de les persones a ell vinculades responsables, o quan la documentació o informació
tramesa sigui necessària per garantir la continuïtat de l’assistència, completar l’estudi
o el tractament del pacient.
En el Capítol III, dedicat a la informació, el Codi de Deontologia segueix aprofundint en
el tema de la història clínica, on hi consta que el pacient té el dret d’accedir a la seva
història sense restriccions i conjuga l’obligació de la llei, amb el deure ètic del metge
de facilitar al pacient les dades recollides i també en aquells supòsits en què el metge
pot disposar de la informació del pacient per altres facultatius o institucions mèdiques.
El Codi Deontològic dedica el capítol IV al “Dret a la intimitat i al secret professional”
i una part del capítol XII “Dels drets i deures del metge respecte els seus companys”,
a la confidencialitat del secret mèdic, conferint tot un llistat de possibilitats en l’actuar
professional, que no es troba en les lleis. Respecte al dret a la intimitat, aquest l’ha de
fixar el propi pacient. És ell qui dóna les bases de l’extensió de la seva pròpia intimitat, és
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a dir, és ell qui pot autoritzar que les seves dades clíniques les coneguin altres persones
o que es quedin en l’esfera personal:
Article 29
- El metge té el deure de respectar el dret de tota persona a la seva intimitat amb el

ben entès que els límits d’aquesta sols pot fixar-los l’interessat. Per tant, el metge,
tret de l’exprés consentiment del pacient o per desig d’aquest, no ha de permetre
que persones estranyes a l’acte mèdic el presenciïn, sense una raó considerada i
justificada”.
El dret a la intimitat i al secret professional està fortament defensat pel col·lectiu mèdic
i en els articles 30 i 31 del Codi Deontològic, sembla com si els conferís una jerarquia especial, perquè va més enllà. És el metge, qui amb una conducta activa, ha de procurar
preservar, en qualsevol moment, la identitat del seu pacient, fins i tot en aquells supòsits
on, encara que existeixi l’autorització expressa del pacient, se’l pugui reconèixer, en
l’exhibició de documents per a finalitats docents, educatives o científiques.
Article 30
- El metge ha de procurar que, en la presentació pública de documentació mèdica en

qualsevol format, no hi figuri cap dada que faciliti la identificació del pacient.
L’article 31 és ben explícit i complet, detallant que el secret mèdic no sols es refereix a
allò que el pacient hagi explicat, sinó també el que el metge hagi vist o deduït.
Article 31
- El metge té el deure de guardar secret de tot allò que el pacient li hagi confiat, el

que hagi vist o deduït, i tota la documentació produïda en el seu exercici professional, i procurarà ésser tan discret que ni directament ni indirecta res no pugui ésser
descobert.
L’article 32 dóna tota una sèrie d’excepcions en les quals sí que està legitimada la revelació del secret mèdic i, alhora, allò què en un primer cop d’ull podria semblar la vulneració del dret a la intimitat, però que de seguida ens adonem que estan perfectament
justificades.
Article 32
- El metge podrà revelar el secret amb discreció, exclusivament a qui hagi de fer-ho i

en els justos límits necessaris, en els casos següents i en cap més:
a) Quan de la revelació se’n presumeixi un molt probable bé per al pacient.
b) Quan certifiqui un naixement.
c) Quan certifiqui una defunció.
d) Si amb el silenci es produís un molt probable perjudici per al pacient, per
altres persones o un perill col·lectiu.
e) Quan es tracti de malalties professionals, accidents de treball o d’altres sinistres, si amb la declaració es pressuposa que se n’evitaran de semblants.
f) Quan actuï com a perit inspector, metge forense o jutge instructor o similar.
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g) En ocasió de maltractaments a infants, vells, discapacitats psíquics o actes de
violació.
h) Quan el metge es vegi injustament perjudicat per causa del manteniment del
secret d’un pacient, i aquest sigui autor voluntari del perjudici, a condició,
però, que de la revelació del fet no en resultin altres perjudicats.
En l’apartat a), xoquen dos drets, el de la intimitat i una molt possible millora per al pacient; és lògic doncs que la salut del pacient estigui per sobre del què seria una possible
vulneració del dret a la intimitat.
Els dos apartats b) i c) són la lògica conseqüència de l’obligació legal, doncs tant els
certificats de naixement com de defunció són d’obligatòria emissió pel facultatiu.
L’apartat d) posa al metge en una situació d’actitud activa, ja que és ell qui ha d’entendre el perill que es pot produir de la no revelació del secret mèdic. En no revelar aquest
secret se’n podria derivar una conducta dolosa per inactivitat del metge, és a dir, aquí
el perill existeix i la no revelació, pot afectar a d’altres béns jurídics protegits (a la salut
d’altres persones o un perill col·lectiu).
L’apartat e) indica que la prevenció sanitària ha de tenir una priorització sobre la intimitat, però aquesta obligació social s’ha d’intentar que no perjudiqui el pacient.
Quan el metge actua com a pèrit (apartat f), en procediments judicials, ha de certificar
i diagnosticar malalties que poden ésser elements probatoris essencials en la inculpació
o no del tema que s’està jutjant. És doncs coherent que es trenqui la intimitat, tot i que
en els límits necessaris pel procediment judicial.
Hi ha una obligació indiscutible en l’apartat g) que és la de denúncia d’indicis delictius
en ocasió de sospites fonamentades de maltractaments a infants, vells, discapacitats
psíquics o actes de violació que es puguin donar quan es fan actuacions professionals
mèdiques; obligació que afecta gairebé a tots els ciutadans i que està recollida en el
Codi Penal (denunciar si es té coneixements que s’ha comès un delicte).
L’últim apartat h) exculpa el metge en aquelles situacions que el manteniment del secret
pot perjudicar-lo, sempre però que no es perjudiquin altres persones. Però d’especial
interès és:
Article 34
- La mort del pacient no eximeix el metge del deure del silenci. No es pot considerar

revelació de secret el fet de manifestar que un pacient no ha mort d’una determinada malaltia, sempre que això no signifiqui una revelació indirecta per exclusió.

El silenci del metge, respectant el dret a la intimitat del pacient, és una garantia per aquest i l’obligació de mantenir-lo és una manifestació més del deure
mèdic, del “primum non nocere”. Els metges, a vegades, comunicant el que
saben d’un pacient a altres metges, sense necessitat, s’obliden del secret, com
si el secret professional fos una propietat col·lectiva de la professió mèdica.
Concepte erroni.
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Confidencialitat i informació clínica

6

6.1. Maneig de la informació
Pot resultar superflu dir que la utilització de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) ha representat un canvi substancial en el registre d’informació (dades
en general) fins al punt de situar-nos en un canvi d’època que crea incertesa, en no tenir
encara prou clara la manera de gestionar-la. Però es tracta d’un fet que es constata cada
dia i que obliga a ser-ne conscients, si és vol intentar prevenir al màxim les conseqüències nefastes que pot tenir la manca de previsió, quan tot just s’està explorant un món
nou on el metge no deixa de sentir-se estrany.
Els denominats “immigrants digitals”, que han fet l’esforç d’incorporar-se als reptes
que les noves TIC plantegen, intenten aprendre de grans tota una sèrie d’innovacions
que a vegades els arriben a sobrepassar. Així, s’adonen que, tot i els importants guanys
aconseguits, encara hi ha serrells, com els de tipus ètic, que toca intentar controlar per
evitar errors que els “nadius digitals”, nascuts i formats ja en la nova era, no perceben
amb facilitat.
Existeixen normes sobre confidencialitat en diversos països amb característiques molt
semblants, sent potser el Regne Unit un dels principals referents per la seva claredat
d’exposició i el seu sentit pràctic.
La informació sanitària s’obté en un context de confiança personal, i el pacient dóna per
fet que el metge no en farà un mal ús. De fet, quan ens referim al metge com a prototip de sanitari, la majoria de les apreciacions són aplicables a qualssevol professional
relacionat amb l’atenció de la salut.
Clàssicament el registre d’informació era la memòria del metge i, per tant, se suposava
que, si ell no revelava la informació, estava resguardada pel compromís de fidelitat i de
lleialtat lligats a la professió mèdica, establert com un deure moral inherent, inclòs en
tots els codis deontològics, a l’exercici de la medicina.
La història clínica, com a document de registre de l’atenció sanitària a una determinada
persona, té una finalitat múltiple: assistencial, científica, administrativa i legal (jurídica).
Tant en la seva forma de registre en paper i custòdia en els arxius reals o convencionals,
com en les formes actuals de registre digital i arxiu virtual o formant part de la xarxa
d’informació general i accessible des de qualssevol lloc, han portat a haver de prendre
mesures per tal d’assegurar la confidencialitat de la informació i garantir la seguretat
que només hi tindran accés les persones que cada individu determini.
El compromís l’adquireix també l’administració pública o privada, responsable de la
custòdia de les dades, que garanteix que seran utilitzades només per a la finalitat per
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a la qual s’han registrat i no cap altra, sense el permís explícit del pacient o persona a
qui es refereixin.
A continuació, intentarem analitzar les precaucions per fer possible assolir el màxim
grau de confidencialitat i seguretat de les dades d’una persona.

L’establiment de la història clínica com a document de registre de l’atenció sanitària a una persona determinada, és ben sabut que té una finalitat múltiple:
assistencial, científica, administrativa i legal.

6.2. Custòdia de la informació
La custòdia de la informació clínica d’un pacient correspon, en l’exercici privat, al propi
metge o a la institució privada responsable de l’atenció. Tant les lleis catalana com espa28

Llei 16/2010, de 3 de juny, de
modificació de la Llei 21/2000,
de 29 de desembre, sobre els
drets d’informació concernent la
salut i l’autonomia del pacient, i
la documentació clínica. DOGC
5647 – 10.6.2010: 45005 –
45010.

nyola consagren el dret a la intimitat dels pacients i encarreguen a cada centre sanitari
la conservació de la documentació clínica dels pacients que atén.
Tant en la sanitat pública com en la privada, la regulació de l’exercici assistencial, docent, investigador o administratiu correspon a l’administració sanitària, responsable de
la coordinació dels diferents sectors sanitaris implicats. Per tant, en l’àmbit de Catalunya, correspon al Departament de Salut de la Generalitat vetllar per la confidencialitat
de la informació sanitària dels ciutadans de Catalunya, generada en els centres o per les
persones de la seva competència.
De fet però, la Generalitat ha regulat la forma com s’ha de practicar aquesta custòdia
en successives lleis com és el cas de la Llei 16/2010 de 3 de juny, de modificació de la
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica28. Cal remarcar que el temps mínim que
s’han de conservar les dades rellevants (fulls de consentiment informat, informes d’alta,
informes quirúrgics i registre de part, dades d’anestèsia, informes d’exploracions complementàries, informes de necròpsia i d’anatomia patològica) s’ha reduït de 20 anys
com a mínim, que establia la Llei 21/2000, als 15 anys actuals, mentre que les menys
essencials (no esmentades abans) es poden destruir als cinc anys. En qualsevol cas, és
de ressaltar que la llei deixa ben clar que:
- 1. La responsabilitat de custodiar la història clínica recau en la direcció dels centres

sanitaris o bé en els professionals sanitaris que duen a terme llur activitat de manera
individual.
- 2. La història clínica s’ha de conservar en les condicions que garanteixin l’autentici-

tat, la integritat, la confidencialitat, la preservació i el manteniment correcte de la
informació assistencial registrada, i que n’assegurin la reproductibilitat completa en
el futur, durant el temps en què sigui obligatori conservar-la, independentment del
suport en què es trobi, que no ha d’ésser necessàriament el suport original.
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La custòdia real de la informació, en un món globalitzat en el qual la capacitat de comunicació sembla no tenir límits, resulta difícil dir on recau en última instància. Una
vegada la informació entra en la xarxa de difusió pública, tot i les mesures per evitar-ne
la profanació, està a mercè de possibles delinqüents informàtics que, vulnerant el dret a
la intimitat, accedeixin a informació que els hauria d’estar restringida.
Naturalment, el concepte d’allò que és confidencial pot variar d’unes persones a altres.
De fet, aspectes relacionats amb actituds o conductes abans considerades íntimes, avui
en dia poden ser proclamades lliurament o, fins i tot, considerades útils en el progrés
de la llibertat individual, de manera que no tan sols no es vulgui ocultar sinó que es
considerin tan dignes com altres informacions per ser difoses arreu. Per a algunes persones no hi ha motiu per amagar res de caràcter personal, sempre que no causi dany a
tercers. Però decidir què es pot difondre sobre una persona o què no, és una atribució
de cadascú que cal respectar i vetllar perquè en cap cas es violi la voluntat de la persona
implicada.
La situació de malaltia pot fer que alguns pacients donin el consentiment a endinsar-se
en la malaltia que probablement no donarien si es trobessin bé. El metge ha de vetllar
per aquests pacients fràgils i tenir molta cura a l’hora de fer difusió d’aspectes que més
endavant el pacient o els seus acostats puguin considerar que el perjudiquen.
De manera especial, cal anar molt en compte amb la presència de càmeres, micròfons
o altres mitjans de registre automàtic de les exposicions o imatges del pacient en els
centres de salut i hospitals. El fet de fer fotografies o vídeos d’entrevistes clíniques,
d’exploracions o d’intervencions per la facilitat amb la qual es poden guardar i difondre
a través de les xarxes de difusió social (telèfons mòbils, ordinadors), fan que calgui tenir
un control segur de qualsevol informació que es pugui arribar a relacionar amb una
persona determinada. Malgrat que el pacient doni el consentiment a enregistrar paraules o imatges, el metge pot adonar-se que ho ha fet en una situació de vulnerabilitat,
de protagonisme mal entès o de submissió al desig del propi metge, com una manera
de compensar-lo pel bé que li pot aportar. El fet d’impedir la presència dels mitjans de
comunicació en la relació metge–malalt pot ser una sàvia decisió, a no ser que, amb
aquest fet, es causi un bé més gran.
Però no hi ha dubte que el coneixement i el valor de la informació continguts en un historial clínic, transcendeix la utilitat per a la pròpia persona per passar a incloure un valor
social d’utilitat pública i universal que va des de la recerca, la docència o el coneixement
en general, fins a l’epidemiologia o la prevenció de la salut, que no es pot oblidar.
La funció de l’administració responsable de la custòdia de la història ha d’incloure totes
les mesures necessàries per tal que, sense perdre el valor de la informació, cal despersonalitzar-la de manera que resulti impossible relacionar-la públicament amb una persona
concreta.
Un apartat especial mereix la utilització de dades o, en especial, d’imatges del pacient per
a finalitats didàctiques o de recerca. La filmació d’intervencions quirúrgiques, les fotografies de lesions o els resultats de proves iconogràfiques en general (radiografies, gammagrafies, preparacions histològiques, fotografies endoscòpiques, etc.) formen part del
conjunt d’informacions referides a un pacient que, tal com contemplen molts models
de consentiment informat, poden ser utilitzats amb finalitats docents o de recerca amb
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permís del pacient, però sempre que no hi hagi dades de filiació visibles que permetin
identificar la persona a que es refereixen les imatges o les dades presentades.
Qualsevol estudi estadístic, epidemiològic o clínic ha d’incloure necessàriament dades
de conjunts de persones que, col·lectivament aporten coneixement però individualment
han de resultar anònimes.

Cal ser especialment acurat en la utilització de dades mèdiques per a estudis de
recerca. S’ha de garantir que les dades d’un pacient només podran ser utilitzades formant part d’un conjunt, sempre que no incloguin referències personals
que permetin la identificació de la persona origen de la informació.

Quan algunes dades individuals poden representar un perill públic, com passa per exemple en malalties transmissibles, l’Administració té el deure d’evitar la difusió del procés
entre la població, si convé actuant sobre la persona portadora del risc, sense que això
signifiqui que es pugui fer pública la identitat dels afectats. El deure de confidencialitat
dels equips de salut inclou totes les persones implicades en la prevenció de la difusió
epidèmica de malalties.

6.3. Informació compartida
Poder compartir la informació sobre la salut dels pacients a Catalunya, com a qualsevol
altre país del món, representa un gran avenç d’eficiència. El fet de no repetir registres
d’informació ja coneguda, pot significar un estalvi d’hores de treball i de recursos molt
significatiu i un estalvi econòmic molt important en els moments de crisi com l’actual.
Cada vegada són més freqüents les visites virtuals o les consultes a través de la xarxa,
sense contacte directe entre metge i pacient. Això genera uns riscos de confidencialitat
de tipus diferent als convencionals. Si bé és veritat que aquests riscos també podien
existir en les consultes per carta o per telèfon, on la confidencialitat depenia tant del
metge com del pacient, era més difícil de vulnerar la intimitat en aquests casos.
En canvi, els correus electrònics o els missatges telefònics suposen un risc d’invasió de la
intimitat molt més alt, malgrat les mesures observades que van més enllà de la voluntat
dels dos protagonistes (metge-pacient) de la relació assistencial. I en aquest sentit, tant
hi entren les companyies telefòniques, com els programes informàtics o les normatives
nacionals i internacionals que regulen l’accés a la informació difosa via Internet.
En regions o zones aïllades, com s’ha demostrat en països com Suècia o Canadà, on,
sobretot a l’hivern, determinades àrees poden quedar bloquejades per la inaccessibilitat deguda a inclemències meteorològiques, les visites virtuals a través de les xarxes
de comunicació han representat un gran avenç i un estalvi important, pel fet d’evitar
desplaçaments costosos i evitables. També la telemedicina, amb la possibilitat d’efectuar electrocardiogrames o altres exploracions amb un simple telèfon mòbil, o fins i tot
tractaments a distància, representen un gran avantatge en el mateix sentit. Poder enviar
un resultat per via telefònica pot ajudar a actuar molt més ràpidament i a salvar vides
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en circumstàncies difícils. Tot i així, el risc d’interferència o de violació de la intimitat
existeix i cal prevenir-lo.
Però tant l’assistència virtual com la telemedicina tenen el seu risc, també quant a la
confidencialitat de l’acte mèdic. D’aquí que calgui prendre les precaucions necessàries
per salvaguardar el dret a la intimitat dels pacients. Pensem, per exemple, en el bé que
poden fer les consultes virtuals psiquiàtriques en pacient aïllats geogràficament i en risc
de depressió, però, en canvi, la inconveniència de difusió de determinades informacions
personals per manca de seguretat en la pròpia xarxa de comunicació.
El correu electrònic (e-mail) i altres formes de comunicació via web poden ser de gran
utilitat per a la comunicació entre els pacients i usuaris d’Internet i els professionals
sanitaris, però en aquest casos és peremptori:
- Aclarir en cada cas el procediment i els límits d’utilització de cada mitjà de comuni-

cació per tractar temes de salut.
- Pactar amb els professionals sanitaris els aspectes pràctics necessaris per a un co-

rrecte ús del mateix.
Per protegir la confidencialitat en la relació metge-pacient, quan s’utilitza el correu
electrònic, es recomana29:
- Compte de correu electrònic definit i millor únic (tant per l’emissor com pel recep-

tor), amb protocol de seguretat i amb nom d’usuari i contrasenyes confidencials.

29

Font: Web Mèdica Acreditada
- Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB):
http://wma.comb.es/ca/usuariossocialmedia.html

- No ha d’utilitzar-ho per a temes urgents.
- Ordinador en un lloc on la pantalla no sigui accessible a la lectura d’altres persones.
- Tractar missatges rebuts o enviats com un altre document més de la història clínica

de manera que hi quedin inclosos.
- Servidor en lloc segur, amb les mateixes precaucions d’accés de professionals que la

història clínica informatitzada.
- Xarxa, ordinadors i programes que compleixin els requisits de fiabilitat, actualització

i protecció corresponents al tractament de dades personals.
- Informar que, encara que les dades facilitades per correu electrònic seran tractades

amb la màxima confidencialitat, segons estableix la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, incloent-les en l’historial clínic, aquest requisit podria, per raons
tècniques, no ser garantit totalment.
- Establir un temps mitjà de resposta als missatges del qual els pacients n’estiguin

informats.
- Especificar els límits del seu ús tant en relació als tipus de comunicacions (cites,

resultats de laboratori, etc.) com als temes de salut que puguin o no tractar-se per
aquest mitjà.
- Fer constar títol indicatiu en l’“Assumpte” d’una categoria prèviament establerta (trac-

tament, laboratori, cita, etc.), centrant el contingut a un tema concret per missatge.
- Configurar el programa de correu amb notificació de recepció de missatge.
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- El pacient que utilitza aquest mitjà haurà de proporcionar el nom complet, data de

naixement i dades de contacte de forma clara.
En els darrers anys les xarxes socials en línia han experimentat un creixement exponencial, i la utilització de plataformes com Twitter, Facebook o Youtube, entre d’altres, s’ha
incrementat entre els metges i els estudiants de medicina, tant des d’un punt vista personal com professional. La utilització de les xarxes socials té diversos avantatges, com
ara arribar a un ampli nombre d’usuaris, tenir un baix cost o la facilitat de comunicació
i accés. No obstant això, també pot presentar diversos riscos en relació a la presència
d’informació no contrastada o problemes de privacitat d’usuaris i pacients. Encara que
aquests serveis no estan encara adoptats àmpliament en entorns sanitaris, és important
promoure la reflexió i l’elaboració de recomanacions ètiques i guies de bones pràctiques
entre els metges i els professionals de la salut en general.
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World Medical Association,
http://goo.gl/Jw40ym
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American Medical Association,
http://www.ama-assn.org/ama/
pub/news/news/social-mediapolicy.page
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General Medical Council,
http://www.gmc-uk.org/Doctors__use_of_social_media.
pdf_51448306.pdf
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Web Mèdica Acreditada COMB, http://wma.comb.es/ca/
usuarios-socialmedia.html

Davant d’aquest nou escenari, diverses institucions professionals mèdiques han elaborat guies d’us de les xarxes socials. Destaquen les recomanacions elaborades per la
World Medical Association30, l’American Medical Association dels EUA31 i el General
Medical Council del Regne Unit32, entre d’altres. Per a més informació, es pot consultar
l’anàlisi de les recomanacions més importants en l’àmbit internacional, que va realitzar
el departament de Web Mèdica Acreditada del COMB33.
En primer lloc, es pot afirmar que existeix un consens general sobre el paper primordial
que els metges tenen a les xarxes socials.
En segon lloc, és fonamental tenir en compte els possibles efectes positius i negatius
en la seva utilització (tant des d’un punt de vista professional, com personal o mèdic),
qüestió que té molt a veure amb el comportament dels metges i professionals de la
salut en general en aquestes plataformes en relació amb els diferents aspectes ètics i de
la pràctica professional.
A continuació es proposen alguns aspectes generals que cal tenir en compte en la utilització de les xarxes socials per part dels metges, encara que el debat i la recerca en
aquest àmbit s’han de mantenir oberts:
- Les xarxes socials (XS) proporcionen noves vies de comunicació amb els pacients,

el públic en general i altres professionals de la salut, però és necessari considerar
igualment tots els aspectes ètics, de bones pràctiques i legals necessaris per garantir
un ús professional i segur.
- És recomanable conèixer i configurar els nivells adequats de privacitat en cada cas

a les XS, garantint la confidencialitat de la informació de les persones, tenint en
compte que no tota la informació es pot protegir a Internet.
- És recomanable no oferir consells mèdics personalitzats en les XS. Si s’utilitzen per

a serveis d’informació general o promoció de la salut, és important especificar clarament els seus objectius, característiques d’ús i limitacions. S’hauria d’incloure en
el registre de la història clínica electrònica qualsevol interacció rellevant que s’hagi
establert mitjançant l’ús de les XS.
- És important adoptar les mesures necessàries per separar, dintre del possible, els

perfils i continguts personals i professionals, manifestant en qualsevol cas quan les
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opinions són personals o estem representant la nostra institució. Igualment s’ha
de respectar la propietat intel·lectual de la informació i els continguts presents en
aquestes xarxes.
- S’han de seguir les recomanacions de l’organització sanitària per la qual es treballa

en relació a l’ús de les XS. Si no estan establertes, s’ha de considerar seriosament
suggerir la seva implementació al més aviat possible.
La garantia d’accessibilitat al sistema sanitari és un dret de tots els ciutadans, al menys
en el context europeu. Per tant, tots els esforços per aconseguir el dret a la salut han de
ser considerats un clar avenç del món que vivim. Però de nou tenim riscos d’ineficiència
per duplicació de proves que s’han fet en diferents centres, multiplicació de recollides
d’informació amb el consegüent consum de temps innecessari avui en dia, tot plegat
quan la manca de comunicació, actualment evitable, queda limitada pel dret a la confidencialitat. En qualsevol cas no es tracta d’evitar la primera sinó d’assegurar la segona.
A l’atenció primària del sistema sanitari públic ja fa més de 10 anys que es va començar
a utilitzar la història clínica informatitzada, on les dades del pacient estan guardades en
uns servidors que depenen de l’organització sanitària per a la qual el metge treballa. Per
accedir a la història del pacient, cada professional disposa d’una clau d’accés per entrar
a la base de dades. Aquesta clau d’accés, però, li dóna la possibilitat d’entrar gairebé a
les dades clíniques de qualsevol persona que hagi tingut contacte amb qualsevol punt
del sistema sanitari públic i del qual el professional que l’ha atès n’hagi fet un registre.
Progressivament, els hospitals de la xarxa pública, que disposaven de sistemes informatitzats interns de les històries clíniques dels seus pacients (avui en dia gairebé tots
el hospitals disposen d’aquests sistemes informàtics), s’han anat connectant a la base
de dades general, de manera que cada vegada és més freqüent que les dades clíniques
dels pacients estiguin agrupades i siguin accessibles des de qualsevol punt d’atenció
pertanyent al sistema públic de salut.
Aquest fet comporta un avenç extraordinari quant a la seguretat de la salut del pacient
i, per tant, li pot evitar danys i servir pel seu benefici. A més, el fet de tenir totes les
dades agrupades evita, de ben segur, repetició d’exploracions i actuacions sanitàries
que, si més no, permeten al sistema sanitari estalviar recursos que es malversarien i
destinar-los a altres persones, millorant la justícia distributiva.
Tanmateix, la forma en què s’ha decidit organitzar l’accés dels professionals a les bases de dades comporta un gran risc per a la confidencialitat. En les històries clíniques
compartides de molts centres, quan un professional, que disposa de contrasenya, entra
en el sistema, pot accedir a totes les dades de totes les persones amb història clínica,
tinguin o no visites programades amb ell. Igualment, tot allò que s’enregistra en el curs
d’una visita mèdica en la història clínica d’una persona, estarà accessible per qualsevol
professional que pugui accedir al sistema, però ha de crear alhora una empremta i, en
cas de conflicte, el professional hauria de justificar la necessitat que tenia d’accedir-hi.
Per tots aquests motius s’ha intentat millorar l’eficiència del sistema sanitari en el seu
conjunt a partir de consolidar l’existència d’una història clínica única i unificada. Fàcil
de dir però difícil d’assolir. En el nostre país, la voluntat política ha portat a crear la
denominada “Història clínica compartida a Catalunya” (coneguda per les seves sigles
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abreujades “HC3”). Es tracta, com s’explica a la web del Departament de Salut de la
Generalitat, de la història electrònica que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu
procés assistencial:
- “L’HC3 permet l’accés de manera organitzada, i sempre sota els paràmetres ido-

nis de seguretat i confidencialitat, a la informació rellevant de les històries clíniques dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial. L’HC3 aconsegueix també, mitjançant mecanismes d’interoperativitat i l’ús d’estàndards entre sistemes
d’informació, que les històries clíniques pròpies dels centres sanitaris de la xarxa
pública assistencial puguin ser compatibles per poder accedir a la informació sanitària i de salut d’un pacient al lloc i el moment en què es necessiten”.
Fruit de la creixent sensibilitat davant la confidencialitat de les dades, aquesta eina ja
limita molt més els accessos (el pacient ha de tenir visites o proves pendents al centre i al
servei perquè el metge pugui accedir a les dades). De tota manera, resulta evident que
queda molta feina pendent en l’acotació dels accessos a la informació clínica digital.
Tot plegat es tracta d’un gran avenç però, el fet de compartir informació, comporta
un risc de pèrdua de confidencialitat que pot posar en perill la validesa de tot el sistema. Afortunadament existeixen avui en dia mesures de seguretat de la informació que
garanteixen l’accés als continguts de la història clínica, només per aquelles persones
autoritzades pel pacient, d’acord amb els criteris d’autonomia i en funció de l’adequada
aplicació del principi de beneficència com a motor de l’atenció sanitària i, naturalment,
del “principi de no maleficència” evitant les violacions del dret a la intimitat no lligades
a una actuació benèfica des del punt de vista sanitari per al pacient. Els aspectes lligats
a la confidencialitat de la informació han estat tractats amb cura pels responsables del
sistema i cal confiar en la validesa i la utilitat d’aquesta iniciativa.
Cal tenir en compte, a més, que aquest procés s’ha fet sense demanar el consentiment
ni dels pacients, titulars de les dades, ni dels professionals que les han recollit. Aquesta manca de consentiment pot tenir repercussions, si més no morals, especialment a
l’hora d’utilitzar les dades per altres finalitats que no siguin l’atenció directa del pacient
(recerca, docència, auditories…). S’hauria de comptar amb l’opinió dels professionals,
però sobretot amb la dels pacients, a l’hora de definir els nivells de confidencialitat de
les dades.
Un altre fet que va lligat a la informatització de les dades clíniques és que tot allò que
el metge registra, no es pot esmenar ni esborrar. Tot i que els professionals puguin
esmenar el curs clínic “visible”, el registre és permanent i queda lligat al titular de la
contrasenya que s’ha fet servir per registrar la informació.
Per tant, s’han de tenir molt presents les repercussions pràctiques d’aquesta nova manera de “guardar” les dades clíniques a l’hora de considerar què s’hi fa constar i com és
tenen en compte tots aquests elements: l’accés a totes les dades per qualsevol persona
amb una contrasenya, el dret del pacient a accedir a totes les seves dades, la impossibilitat o dificultat per esborrar o esmenar les dades, el registre informàtic de quin identificador ha accedit a una història clínica i si l’accés està relacionat amb una activitat clínica.
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El programa més estès a l’atenció primària (eCAP) permet introduir una anotació de
curs clínic “confidencial”, que només podrà veure la persona que l’ha introduït, sempre
que no canviï el seu identificador, o altres membres de l’equip, segons quina opció es
triï. És una eina útil però hauria d’estar al servei dels valors dels pacients i s’hauria d’afavorir que fossin ells qui determinessin els criteris per incloure dades en aquest apartat
de la història.
També hi ha la possibilitat de fer “anotacions subjectives”, amb l’opció de que només
les pugui veure el professional que les ha enregistrat, els del seu equip de treball, o
tothom que accedeixi a la història. En aquest cas, es considera que els comentaris subjectius no formen part de la història clínica. És a dir, si el pacient en demana una còpia,
aquestes anotacions no hi constaran. Però a vegades els límits que defineixen objectiu
i subjectiu en una història clínica són difícils d’establir. Seria recomanable utilitzar les
anotacions subjectives de manera molt selectiva i prudent.
Però les històries informatitzades no són ja l’únic vehicle digital de difondre informació
personal de salut. Massa sovint veiem en el nostre sistema sanitari com circula informació confidencial de manera no sempre imprescindible. Els motius poden ser la creença
de que un codi d’identificació personal (CIP) no identifica (per exemple, llistats de pacients que prenen més de 10 fàrmacs...) o per una presumpte benefici per al pacient (per
exemple, les targetes sanitàries amb identificació de pertinença a un grup de pacients
vulnerables, amb l’objectiu d’humanitzar la seva assistència). El denominat pacient crònic complex (PCC) o el denominat model d’atenció a la cronicitat avançada (MACA),
quan s’aplica a un determinat pacient i s’inclou en la seva tarja identificativa, en un lloc
destacat de la història clínica o, simplement, com a avís en els sistemes informàtics automatitzats, poden ser d’ajuda en el maneig del pacient però també podrien esdevenir
un factor de risc d’estigma discriminatori en mans de professionals amb poc nivell ètic.
Però això no és exclusiu d’aquests malalts i qualsevol dada clínica, registre d’un procés
infecciós o psiquiàtric o de discapacitat o risc pot ser utilitzat en contra del malalt
quan no es té en compte l’ètica i, aleshores, es tractaria d’un cas punible jurídicament
o deontològicament.
Des del punt de vista de la confidencialitat, els professionals s’han d’assegurar que tots
aquests procediments tenen el consentiment vàlid dels pacients o, si aquest no és possible, el de representants que no imposin els seus propis valors als malalts.
Cal pensar que en un futur, tenint en compte l’augment de mobilitat de moltes persones immerses en un procés de globalització de l’economia, del mercat laboral o simplement per qüestions turístiques, la història clínica pot representar un nexe necessari
entre les diferents administracions tant en l’àmbit estatal, com europeu o, fins i tot,
mundial, cosa que pot complicar encara més els problemes relacionats amb la confidencialitat però que cal esperar que s’adoptin mesures de caire internacional per tal de
fer possible el bon ús que es pot derivar d’una tal informació i evitar-ne l’ús delictiu o
malintencionat.
Fins i tot sense cap afany de maleficència, l’accés a dades sanitàries privades per interès comercial, per posar un exemple, es pot convertir en una font de molèsties per a
les persones que no vulguin ser importunades per intromissions empresarials i vulguin
mantenir la seva llibertat de seguir els consells dels professionals de la seva confiança i
no d’organitzacions anònimes per molt multinacionals i mediàtiques que siguin.
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6.4. Informació “sensible”
Tot i que es parla d’informació sensible a partir de les dades de genètica, tant predictives com les mostres biològiques, s’hauria de considerar “sensible” tota la informació
de salut d’una persona. Però és evident que, en alguns casos, el grau de sensibilitat pot
ser molt més alt. Considerem si no aspectes com la informació psiquiàtrica d’un pacient
o la relativa a malalties infeccioses amb risc de contagi com les de transmissió sexual.
Però no tan sols és informació sensible la que es refereix a aspectes privats d’una persona, sinó també tota aquella que pugui afectar altres que, per motius de relació, es
puguin relacionar amb contagis o amb implicació en problemes individuals. En aquest
sentit, informacions de caràcter genètic, sobre una persona que puguin ser extrapolables a familiars directes, són també informacions que s’han de considerar tributàries
d’un tractament altament segur, per afectar, de manera sensible, implicats que, fins i
tot, poden desconèixer, ells mateixos, el contingut de la informació.

Les informacions de caràcter genètic, sobre una persona que puguin ser extrapolables a familiars directes, són també informacions que s’han de considerar
tributàries d’un tractament altament segur, per afectar, de manera sensible,
implicats que, fins i tot, poden desconèixer, ells mateixos, el contingut de la
informació.
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Una font especial d’informació sensible són les mostres biològiques guardades en els
bancs de sang o de teixits o en les bioteques o biobancs de laboratoris, departaments
d’anatomia patològica, etc34. No tan sols els informes lligats a aquestes mostres sinó
també les mostres en si mateixes, que són per la seva pròpia naturalesa fonts d’informació sobre possibles característiques genètiques que poden implicar, no tan sols un
pacient determinat sinó també la seva descendència o altres familiars35, 36.
Fins i tot amb el consentiment del propi pacient, en relació a la utilització d’aquestes
mostres per a estudis concrets o encara que es fes extensiva a qualsevol estudi de recerca sanitària de manera genèrica, tractant-se de dades que poden implicar també
altres familiars amb criteris diferents sobre la recerca o, fins i tot, la medicina predictiva,
cal aplicar normes estrictes de confidencialitat i d’utilització d’aquestes mostres amb
reserva absoluta sobre les persones de les quals procedeixen37. L’anonimat resulta imprescindible per a qualsevol accés deslligat d’un acte assistencial benèfic. Però per altra
banda, cal poder relacionar la mostra amb la persona de la qual procedeix o d’un familiar relacionat genèticament amb ella, quan es tracti d’un cas d’aplicació del principi de
beneficència, en bé de la salut dels implicats i amb el seu consentiment.
Per tant, el consentiment informat per a la utilització de mostres biològiques amb finalitats diagnòstiques o de recerca ha de tenir en compte la voluntat del pacient donant
del teixit (sang, sèrum, mostres per estudi histopatològic, etc.), així com el fet que pugui
ser utilitzada per al bé d’algun familiar, sempre que es respecti l’anonimat del pacient
donant. També cal especificar molt bé la utilitat que es pugui derivar de la utilització

anònima d’aquest material, que pot ser amb finalitats científiques altruistes o bé amb
finalitats majoritàriament comercials38.
El progressiu avenç en el camp de la genètica fa que les mostres biològiques tinguin importància no tan sols en el moment de la presa de la mostra sinó també a llarg termini.
De fet, es pot treure informació sobre el genoma fins i tot de mostres prehistòriques.
Això fa que en alguns casos es podria obtenir informació i objectius diferents d’aquella
per a la qual la mostra va ser extreta. El problema està en què s’hauria de fer en aquests
casos. Si s’obté informació nova sobre un pacient fora d’un acte assistencial concret
(com per exemple, en una revisió per a un treball científic que permeti requalificar els
diagnòstics antics d’acord a una nova nomenclatura), cal comunicar-li?
El fet de saber de quina persona es tracta, trenca el principi de confidencialitat? Si la
nova informació té caràcter predictiu sobre el risc de patir determinats processos patològics al llarg de la vida, s’ha d’informar el pacient malgrat que ell no estigui interessat en
saber-ho? Són moltes les preguntes que poden sorgir en relació a aquests temes però
segur que hauran de ser tinguts en compte.
Quin és el límit de temps per guardar la confidencialitat d’una determinada informació
en relació a la salut d’una persona: la mort, 10, 15, 20 anys o més encara? És evident
que la tecnologia actual permet obtenir informació genètica de restes humanes fins
molts anys després de la mort. En quin moment la informació deixa de ser confidencial
per passar a ser d’interès públic, científic, històric o social? Obtenir informació genètica
sobre les restes de Cristòfol Colom o del rei Pere el Gran, posem per cas, no es considera
cap violació de la intimitat però, i examinar les restes del pare o l’avi d’una persona viva,
fins a quin punt pot representar una violació del dret a la intimitat?
Tots aquests són aspectes relacionats amb la utilització de la genètica per a qüestions
no pròpiament mèdiques però de les actuals bioteques o biobancs se’n poden extreure
informacions per motius aliens a la salut de les persones. Per exemple, també amb finalitats judicials. Potser no hi ha encara lleis que contemplin tots aquests aspectes i potser
tampoc fan falta si confiem en el sentit comú, però cal tenir en compte possibles mals
usos de les mostres biològiques.

6.4.1. Les malalties hereditàries i genètiques
Els avenços científics en matèria genètica obliguen a contemplar el dret a la “intimitat
genètica” de les persones39. Els tests genètics contenen informació personal i s’ha de
garantir el dret de cada ciutadà a la seva privacitat genètica40.
La declaració universal sobre el genoma humà i els drets humans de la UNESCO l’any
1997, compromet a promoure i desenvolupar la reflexió ètica sobre les activitats derivades dels progressos científics i tècnics en el camp de la biologia i la genètica humana,
respectant els drets i les llibertats de l’ésser humà41, 42. Reconeix que de la recerca sobre
el genoma humà i de les seves aplicacions se’n deriven unes immenses perspectives de
millora de salut de les persones i de tota la humanitat, però remarca que aquesta recerca ha de respectar plenament la dignitat, la llibertat i els drets de la persona així com la
prohibició de tota forma de discriminació basada en les característiques genètiques43.
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I així ho recull el Codi de Deontologia, en el capítol IV “Del dret a la intimitat i del secret
professional”, a l’article 44:
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Article 44
- El metge ha de preservar secretes les dades genètiques dels pacients que atén. Les

dades genètiques són propietat del pacient i el metge tan sols n’és el custodi. Mai
no podrà col·laborar perquè s’utilitzin com a element discriminatori.
I seguint la declaració de la UNESCO, només es pot abordar la recerca, el tractament o
el diagnòstic que afecti el genoma d’una persona després d’una valoració prèvia i rigorosa dels riscos i dels avantatges que comporti i protegir la confidencialitat d’aquestes
dades –relacionades amb una persona identificable- sempre d’acord amb la legislació
nacional vigent. L’any 2003 en la declaració internacional sobre les dades genètiques
humanes, s’hi puntualitza el terme “identificable” i se’l relaciona i explica distingint tres
categories d’aquestes dades:
- Dades associades d’una persona identificable: contenen informació que fa possible

la identitat de la persona a la qual es refereixen, com pot ser el nom, la data de
naixement o l’adreça.
- Dades dissociades d’una persona identificable: dades que no es poden associar a
44
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una persona per haver estat substituïdes per un codi.
- Dades irreversiblement dissociades d’una persona identificable: són dades que no

es poden associar a cap persona per haver estat destruït tot nexe amb la informació
que permetria identificar-la.
El parlament espanyol no té una normativa específica però sí que es troba en la carta
dels drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i els serveis sanitaris de la
Generalitat de Catalunya44:
Apartat 4. “Drets relacionats amb la constitució genètica de la persona”:
- Dret a la confidencialitat de la informació del seu genoma i que no s’utilitzi per a

cap tipus de discriminació. Tota persona ha de tenir garantit el dret a la confidencialitat de la informació del seu genoma, i que aquesta informació no sigui utilitzada per a cap tipus de discriminació individual i col·lectiva. Els registres de dades
genòmiques es configuraran i disposaran dels mecanismes necessaris per garantir
la confidencialitat de la informació genòmica.
- Dret a gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques dins el

marc legal vigent.
- Dret a la realització de proves genòmiques quan estiguin indicades, per identificar

individus portadors de gens responsables d’una malaltia, o bé detectar-hi la predisposició a desenvolupar la malaltia. Aquestes proves només poden realitzar-se
amb finalitats mèdiques o d’investigació mèdica i en el marc d’un consell genètic
adequat, sempre amb el consentiment informat de l’individu.
- Dret a la intervenció sobre el genoma humà, amb finalitats preventives, diagnòsti-

ques i terapèutiques. Únicament podrà efectuar-se una intervenció que tingui per
objecte modificar el genoma humà per raons preventives, diagnòstiques o terapèutiques, i solament quan no tingui per finalitat la introducció d’una modificació en el
genoma de la descendència.
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- Dret a utilitzar tècniques de reproducció assistida per prevenir malalties hereditàries

lligades al sexe.
- Estan prohibides les intervencions que tinguin per objecte crear un ésser humà

genèticament idèntic a un altre, ja sigui viu o mort. S’entén per ésser humà genèticament idèntic aquell que comparteix la mateixa càrrega nuclear genètica.
És d’esperar que la recollida i l’emmagatzematge de les dades biomèdiques en format
digital condueixi a una millor eficiència i qualitat de l’assistència sanitària i millori la recerca. El futur, cap a una assistència personalitzada, tallada a mida de cada individu en lloc
d’adreçar-se a amplies poblacions, es basa en l’ús de les dades d’aquests biobancs. En la
donació de dades d’informació genètica s’hi barreja l’altruisme amb l’interès personal45.
Malgrat les lleis i les declaracions perquè es protegeixi i mantingui la confidencialitat, la
complexitat i la celeritat de la investigació del genoma demostren que s’han de reexaminar els paradigmes que es fan servir per mantenir la confidencialitat de les dades. Al
gener de 2013 la revista Science va publicar un treball on els autors varen ser capaços
d’establir la identitat de mostres del Centre per l’estudi del polimorfisme humà de Bethesda (EUA), fent servir només dades públiques (i sense violar cap llei). La meta final
ha de ser desenvolupar un sistema robust que asseguri els grans beneficis de la recerca
respectant els drets individuals i de la societat46.

6.5. Responsabilitats de les organitzacions
Si tot metge ha de ser responsable de la informació que facilita i a qui la facilita, els gestors i directius de l’atenció sanitària, des dels més alts responsables, posem per cas, el
Conseller de Salut, fins als últims responsables (adjunts, tutors de residents o els propis
metges en formació o, fins i tot, els estudiants de medicina en període de pràctiques),
tots tenen el deure de respectar la confidencialitat de les dades a les quals tenen accés
en funció de la seva activitat. El mateix podríem dir de tot el personal d’infermeria,
administratiu, d’hostaleria, de manteniment, etc., que pot tenir accés, encara que sigui
involuntari o per manca de cura, a informació sobre persones que no els correspon.
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És obligació de les institucions sanitàries, a través dels seus directius, establir
les condicions per garantir el respecte a la confidencialitat de les persones sota
la seva custòdia per motius de salut.

En la custòdia de les històries clíniques clàssiques, en els departaments d’arxiu, en les
consultes mèdiques o en les plantes d’hospitalització, cal vetllar perquè només el personal implicat en l’atenció sanitària del pacient tingui accés a les dades que li pertanyen.
Sovint els sobres que contenen la història clínica estan a l’abast del personal de l’hospital, inclòs aquell no directament relacionat amb l’assistència que podria estar temptat
d’accedir a una informació que no és de la seva incumbència. Però, fins i tot persones
alienes al centre sanitari podrien, de manera fraudulenta, tenir accés a informació que
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no els correspon. Cal anar molt en compte amb aquest tipus d’accés a dades clíniques,
sobretot en centres no informatitzats i que no tenen establerts sistemes de control
d’accés a la informació clínica.
Quan el registre de la part més rellevant de la informació clínica estava tan sols en el
cervell del metge o en documents sota la seva custòdia directa, no semblava tan arriscat
confiar-li informació. Però la necessitat de manegar quantitats prou grans d’informació
que superen la capacitat de memòria de la majoria de metges, ha obligat al registre
escrit o imprès de bona part de la informació que es genera actualment en el medi
sanitari en general. Això representa un repte que ha crescut amb la informatització, pel
fet que, ja no tan sols s’ha d’estar en un lloc determinat, generalment prop del malalt
o en el despatx del metge o els arxius d’un hospital, per accedir a la informació, sinó
que, gairebé des de qualsevol lloc del món, s’hi pot tenir accés quan es coneixen les
habilitats per fer-ho.
La història clínica informatitzada inclou una sèrie de dades de filiació, administratives,
mèdiques,etc., que formen part de sistemes de registre que poden ser d’ús particular.
Per exemple: a les consultes mèdiques, o d’ús públic en hospitals o centres de salut.
Es poden utilitzar aplicacions específiques pel maneig de dades sanitàries o aplicacions
generals (processadors de textos, bases de dades o fulls de càlcul) amb dissenys personals per al seu ús particular. En qualsevol dels casos resulten vulnerables, però potser
ho són més els sistemes d’ús privat. Les mesures de seguretat que controlen l’accés a
la informació i eviten l’accés de pirates o violadors de la intimitat dels ordinadors són
imprescindibles sempre que es guardi informació sobre persones.
Actualment, l’Administració pública recull grans quantitats de dades mèdiques, per diferents motius:
- Gestió (Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Alta Hospitalària – CMBDAH).
- Epidemiologia com el cas del programa de vigilància de les infeccions nosocomials

als hospitals de Catalunya (VINCAT).
- Accessibilitat a la història clínica (HC3).

Aquest fet, comú a totes les administracions sanitàries mundials, fa que es maneguin
grans quantitats de dades (“Big Data”) que, en conjunt, representen una oportunitat
extraordinària de coneixement sobre la salut amb aplicacions benèfiques universals. Seria una llàstima desaprofitar tota aquesta informació per generar nou coneixement que
permeti millorar la salut individual i col·lectiva dels éssers humans.
En aquest sentit, projectes destinats a la utilització d’aquestes dades de manera sinèrgica, com el projecte denominat “més valor a la informació sanitària de Catalunya”
(Visc+) de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, s’ha de veure com un fet positiu en el sentit d’augmentar el valor de la informació disponible i treure’n el màxim rendiment possible. Però
de nou, la confidencialitat resulta imprescindible. Les dades només poden ser exterioritzades i convertides a accés públic de manera totalment anonimitzada, és a dir, sense
cap forma de poder ser emprades per identificar i emprar de manera discriminatòria o
lesiva envers cap persona individual.
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Els efectes de la utilització de les grans bases de dades sobre el control sanitari, per a la
recerca en epidemiologia i en molts camps de progrés, és evident. Fins i tot per a les empreses privades, el fet de disposar d’aquestes dades per a fins perfectament lícits, incloent estudis comercials o de mercat, poden ser acceptables sempre que l’anonimització i
la confidencialitat quedin garantides. I, per descomptat, que, en cap cas, permeti qualsevol tipus d’utilització fraudulenta, perjudicial per a persones individuals o col·lectius.
No es tracta només del benefici econòmic que pot representar per al sistema sanitari la
possibilitat que s’autoritzi la utilització de les dades per part d’entitats privades de recerca, fabricació de material sanitari o de fàrmacs o serveis sanitaris en general. És també
el fet que la participació de les iniciatives privades i públiques, en conjunt, poden oferir
més possibilitats de progrés i millora de l’atenció sanitària, sempre que s’eviti qualsevol
transgressió de les degudes normes de confidencialitat.
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7

Els límits de la confidencialitat
En molts casos, la difusió d’informació més enllà del nucli íntim metge-pacient és recomanable o necessària. La socialització, l’especialització i el treball en equip dels serveis
sanitaris fa sovint imprescindible el flux de dades personals per prestar una correcta
assistència, tant en l’esfera individual (equips multidisciplinaris i, fins i tot, multiinstitucionals, necessaris per a l’assistència d’un pacient concret) com en la col·lectiva (auditories de qualitat, docència, recerca, gestió, etc.). També la protecció de la convivència
social, de la justícia i de la seguretat de la comunitat pot generar un deure legal o moral
d’informar de dades confidencials a autoritats, administracions, tribunals o, fins i tot, a
terceres persones concretes.

La informació del pacient no hauria de ser divulgada mai sense justificació adequada, però cap argument ètic porta a la conclusió de que el deure de secret
sigui absolut.

Independentment de la seva justificació, en principi, tota divulgació ha de ser consentida pel pacient. Quan aquest pacient és competent, només ell pot autoritzar la revelació,
controlant així la disseminació de la seva informació personal. Per donar un consentiment vàlid ha de conèixer: quina informació es divulgaria, en quin grau i amb quins
controls es faria i quins són els objectius. Es tracta d’una elecció, no d’un tràmit. Llevat
d’excepcions molt concretes en les que informar el pacient no permetria evitar un dany
rellevant públic o a terceres persones, s’haurà d’acceptar amb normalitat tant el rebuig
com la revocació de la decisió. Tot i així, no s’ha d’entendre que tenir l’autorització del
pacient implica necessàriament procedir a revelar la seva informació confidencial. Han
d’existir altres motius que ho justifiquin.
Codi Deontològic del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), 2005, en
el capítol IVI sobre “Del dret a la intimitat i del secret professional”:
Article 35
- L’autorització del pacient a revelar el secret no obliga el metge a fer-ho. En tot cas,

el metge sempre ha de tenir cura de mantenir la confiança social envers la confidencialitat mèdica.
Seria més prudent interpretar l’autorització del pacient com un requisit per a la divulgació més que com una anul·lació del deure de secret. L’excepció serien les comptades

74

situacions en les quals el consentiment, o no és viable, o bé trairia els objectius moralment rellevants de la divulgació.
Llei Orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar,
i a la pròpia imatge.
Article 2.2
- “No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando

estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiere
otorgado al efecto su consentimiento expreso”.
En moltes situacions aparentment dubtoses en aquest sentit, el consentiment està implícit en la demanda o s’ha donat prèviament (redacció de certificats mèdics, revisions
prèvies a la contractació d’una assegurança, etc.)47.

7.1. Cercle de confidencialitat
L’organització de les tasques professionals, en equips i xarxes, i la continuïtat de les
cures en l’entorn humà de la persona, fan que els límits per on circula la informació
sanitària personal s’hagin eixamplat “per defecte”.
El cercle de confidencialitat és doncs el nucli de persones entre les quals circula aquesta
informació personal sense que es trenqui el compromís de secret amb el pacient, precisament perquè és ell mateix qui n’hauria de definir els límits. Aquestes persones, tant
del seu entorn com de l’entorn assistencial, poden accedir a les seves dades de salut,
encara que no necessàriament tots a totes les dades. Només el pacient té dret a decidir
quines són les persones que en formen part i en quin grau. Pot passar que, familiars o
amics que el metge considera fonamentals per millorar l’assistència, siguin rebutjats pel
pacient competent o que no vulgui compartir la seva intimitat amb companys nostres:
residents, tècnics o estudiants. Una vegada definit el cercle amb el pacient, qualsevol
transmissió d’informació fora d’aquests límits ha de tenir el seu consentiment.
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Així, clarament ho expressa el Codi de Deontologia de Catalunya en el capítol IV “Del
dret a la intimitat i del secret professional”:
Article 29
- “l metge té el deure de respectar el dret de tota persona a la seva intimitat amb el

ben entès que els límits d’aquesta sols pot fixar-los l’interessat. Per tant, el metge,
tret de l’exprés consentiment del pacient o per desig d’aquest, no ha de permetre
que persones estranyes a l’acte mèdic el presenciïn, sense una raó considerada
justificada.

És molt convenient demanar sempre als pacients a qui pot donar informació
el metge, la infermera o qualsevol altre personal sanitari en general, si algú
pregunta pel seu estat.
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7.1.1. Entorn humà
Les famílies o d’altres persones que cuiden o estimen els pacients tenen el comprensible
desig o la necessitat de tenir informació sobre els possibles problemes que sorgeixin en
relació a la cura o al maneig del pacient. Aquesta informació pot tenir beneficis, facilitant un millor enteniment de la malaltia o fomentant respostes apropiades al pacient i
a les seves necessitats. El pacient (o el seu representat si ell no està competent) han de
conèixer aquests beneficis. De tota manera, els beneficis potencials esmentats no redueixen en absolut el deure de confidencialitat dels professionals sanitaris vers el pacient.
El fet que s’hagi informat, per exemple, al cuidador principal, no ens permet informar a
qualsevol altra persona, sense el permís del pacient.
La importància de la família en el nostre medi té un caràcter, sinó més rellevant, almenys
diferencial. Molts pacients donen per suposat que s’informarà del seu procés a la família i que aquesta prendrà decisions que poden afectar la seva vida, per exemple en el
curs d’una intervenció o en qualsevol cas d’estat d’inconsciència del pacient. El metge
té l’obligació de mantenir el secret professional i, per tant, no pot divulgar informació
sobre cap dels seus pacients contra la seva voluntat, excepte casos justificats ètica o
legalment relacionats generalment amb evitar danys envers terceres persones. Aquest
fet, ben acceptat en determinades cultures com l’anglosaxona, ja no resulta tant clar
en les cultures mediterrànies com la nostra. Però, malgrat les diferències culturals entre
els europeus del nord i els més meridionals, cal explicar que el dret a la confidencialitat
està regulat per la llei i que la llei pot semblar rígida però és la llei (“dura lex sed lex”).
Els pacients preocupats per qui ha de prendre decisions en nom seu, normalment ja
tenen resolt aquest cas (per exemple, designant un representant en un “document de
voluntats anticipades” (DVA). Però l’ús d’aquests documents és encara molt reduït en
el nostre entorn.

El metge té l’obligació de mantenir el secret professional i, per tant, no pot divulgar informació sobre cap dels seus pacients contra la seva voluntat, excepte
en els casos contemplats per la justícia com el de perill envers terceres persones.

És habitual que, després d’una intervenció o una visita a hospitalització, la família demani al metge per l’estat del malalt i per les novetats sobre el seu procés. Habitualment
es dóna aquesta informació, comptant amb l’autorització tàcita del pacient, però sovint
sense demanar al receptor que s’identifiqui i sense comptar amb l’opinió del pacient. Tot
i ser molt habitual, això no vol dir que es tracti d’una conducta ni correcta ni prudent.
Tampoc no resulta estrany que algun presumpte familiar demani informació (resultats
de proves, comunicats de baixes laborals, etc.), per telèfon o presencialment, sobre un
pacient competent. I encara és infreqüent que se li negui, tot i que podria tractar-se, per
exemple, d’un exmarit o exesposa amb interessos no precisament filantròpics respecte
al pacient i que pot utilitzar la informació per altres motius que poden representar un
perjudici per al malalt. No s’acostuma a demanar el grau de relació amb la persona i, a
vegades, ni tan sols si es tracta realment d’un familiar o persona vinculada.
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També vénen familiars o coneguts sense que el pacient ho conegui a demanar informació que el pacient no els ha volgut donar (molt típic el cas de familiars de consumidors
d’alcohol o drogues).
Altres vegades poden ser els propis professionals de la salut, metges inclosos, que poden consultar, per curiositat o simple tafaneria, dades sobre la salut de companys o
companyes de feina, sense que estiguin implicats ni en el diagnòstic ni en el tractament
o l’atenció sanitària de la persona afectada. Un cas especial són els abusos de confiança
d’amics, coneguts o acostats de pacients que, per coneixença del metge, li demanen
informació sobre una persona sense que la persona implicada n’estigui assabentada. És
allò tan típic: “Què en saps del Sr. Tal i Tal que va ingressar l’altre dia al teu hospital? És
que el conec, saps? I m’agradaria saber què té...”. Resulta molt fàcil, per bona fe, caure
en alguna d’aquestes trampes i donar informació a qui no li correspon el dret.
En aquests sentit, cal considerar el capítol III del Codi de Deontologia de Catalunya
sobre “De la informació”:
Article 25
- El metge informarà les persones vinculades al pacient, quan aquest així ho autoritzi

o quan el metge intueixi que no hi ha la possibilitat d’una comprensió lúcida per
part del pacient.
És en aquestes relacions cara a cara o per telèfon, quan el personal sanitari corre més
risc de vulnerar la confidencialitat. Segurament molts pacients no tindran inconvenient
en el fet que s’informi la família, els amics, els seus responsables o companys laborals
o, fins i tot, qualsevol persona que s’interessi per ells. Però cal estar alerta perquè, en
algun cas, pot ser que el pacient imposi restriccions totalment respectables i vinculants
per als professionals. En cas de dubte, no s’hauria de facilitar informació mai a ningú
que no estigui perfectament identificat davant del malalt.
Fa pocs mesos, al Regne Unit, la informació donada per telèfon, per una infermera,
sobre l’estat de salut de l’esposa del príncep, ingressada en el curs d’un embaràs, a una
persona que es va identificar com la Reina i que tenia una veu que semblava realment
la de la Reina, va ser motiu de revisió del tema de la confidencialitat i li va costar el lloc
de treball a la infermera, pel fet d’haver facilitat, amb tota la bona fe, informació a una
periodista australiana que es va fer passar per qui no era. En casos de persones públiques, cal no caure en trampes, en especial dels mitjans de comunicació que, saltant-se
els seus propis codis ètics, utilitzen tota classe de trucs per obtenir informació indeguda.
Un signe implícit de l’autorització del malalt pot ser el fet que vingui a la consulta
acompanyat d’una altra persona que sol participar de la conversa entre metge i pacient. S’assumeix aleshores que es tracta d’una persona de la seva confiança, és a
dir, integrant del cercle de confidencialitat. De tota manera s’ha d’estar ben segur
que l’acompanyant és triat pel pacient, cosa que no sempre passa, especialment en
col·lectius sotmesos a prejudicis de vulnerabilitat (adolescents, gent gran, sectes...).
Un cas especial, en pacients que no parlen la llengua del país, pot ser la presència d’intèrprets formals o informals a la consulta que sovint poden ser familiars, mediadors culturals
o, fins i tot, menors d’edat. Tot i que poden ser considerats “confidents necessaris”,

77

pot resultar difícil fer determinades preguntes segons el grau de relació entre intèrpret i
pacient. El metge ha de tenir prou prudència com per no preguntar sobre aspectes que
poden representar un compromís per al pacient de respondre, per exemple, davant d’un
fill menor.
Igualment, quan el professional entra en un domicili a atendre un pacient, a l’habitació
sovint hi estan presents altres persones. Aquest fet pot condicionar fortament l’entrevista clínica. El pacient pot haver de dir coses o donar alguna informació que no desitja
compartir amb algun acompanyant. Cal assegurar-se que el pacient consent aquesta
presència perquè és ell, i no el metge, qui té el dret de prendre la decisió de qui hi és
present en l’acte clínic.
També cal anar alerta amb el “paternalisme familiar”. A vegades els acompanyants, en
especial la família, pot pretendre usurpar, amb finalitat suposadament benèfica, el dret
de la persona a rebre informació sobre la seva pròpia salut. És allò tan típic de quedar-se
després de la visita o sortir fora de l’habitació per dir al metge: “Sobretot, si té alguna
cosa dolenta no li digui a ell (o a ella) perquè no ho suportaria. Digui-m’ho a mi, que jo
(amb la resta de la família o no) ja prendré les decisions per ell”.
Pot ser que el pacient estigui d’acord en aquests termes i ho confirmi però, si no és
així, cal comptar sempre amb la voluntat del pacient i evitar aquelles “conspiracions de
silenci” en les quals tothom sabia què li passava al malalt excepte ell, tot i ser l’autèntic
protagonista de la història. El titular del dret a la confidencialitat és la persona, no la
seva família.
És encara infreqüent que la població conegui que els metges tenen deure de secret,
que no poden desvelar informació de terceres persones competents i que l’exercici individual del dret a la confidencialitat comença legalment als 16 anys i que, moralment,
pot començar fins i tot abans en cas que els professionals sanitaris considerin madura
la persona menor.
En el nostre entorn, a més, aquesta manera de fer no està mal acceptada per part de la
població. Es troba fins i tot ben intencionat (“es fa pel bé del pacient”). Més enllà encara, existeix l’opinió generalitzada que la família té “el dret” de conèixer la informació
del pacient sense el seu consentiment explícit. Tot i així, no podem actuar com si tota la
població ho acceptés i hem de ser molt curosos per no desvelar informació confidencial.
Això suposa grans dificultats en entorns d’atenció primària, domiciliària o, més encara,
a nivell rural.
D’una altra banda, el fet que s’hagi de donar al pacient tota la informació referida al
seu cas no significa que ell l’accepti. En alguns casos és el propi pacient qui renuncia a
rebre informació que pensa que el farà sofrir. S’ha dit que sense mentir, s’ha d’explicar
la veritat tolerable pel pacient, estant alerta a les seves indicacions de fins on vol saber
o bé si delega en la família o en el propi metge la gestió de la informació necessària per
tal que puguin decidir per ell.
Com assenyala el Prof. Cristóbal Pera, tenint en compte la naturalesa provisional i dinàmica de la veritat en la pràctica mèdica, potser es pot retenir alguna informació en alguns
pacients. El problema està en saber en cada moment quina informació pot ser èticament
retinguda, no oblidant mai la titularitat del pacient sobre tota la seva informació sanitària
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personal (el dret a “saber” i “no saber”). En cas d’utilitzar aquesta facultat, cal que el
metge ho faci constar a la historia clínica i el perquè ha decidit posposar la informació
completa al pacient.

7.1.2. Entorn professional
Totes les organitzacions sanitàries haurien d’assegurar-se que les persones que hi treballen estan sotmeses a una obligació legal de confidencialitat. S’han d’establir i garantir
protocols clars i públicament accessibles per compartir informació dintre dels equips,
més enllà dels equips i amb organitzacions externes.
El Codi de Deontologia en el capítol IV “Del dret a la intimitat i del secret professional” diu:
Article 36
- El metge té el deure d’exigir als seus col·laboradors, sanitaris i no sanitaris, la més

absoluta discreció.
El Codi de Deontologia en el capítol X “De l’exercici de la Medicina en les institucions” diu:
Article 87
- El metge, en primer lloc, ha de presentar-se al pacient, informar-lo de la seva funció

professional, de qui són i per què hi són totes les persones que poden acompanyar-lo o estar presents en l’acte mèdic. Ha de respectar el dret del pacient a rebutjar-les i facilitar el diàleg privat amb ell, amb qualsevol altre metge, o amb qualsevol
altra persona, sanitària o no, de les que en tenen cura.
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L’equip assistencial pot incloure també membres temporals per funcions concretes, que
no han de rebre més informació que aquella imprescindible pel bon desenvolupament de
la seva tasca concreta, quedant sotmesos a l’obligació de confidencialitat corresponent.
Quan es decideixi la participació de personal d’altres institucions sanitàries, això s’ha
de discutir en primer lloc amb el pacient o representant legal, clarificant els motius i
propòsit de fer partícip una altra institució48. Si el pacient o representant rebutja aquesta
participació, s’ha de respectar la seva decisió. De la mateixa forma, quan altres institucions demanin informació sobre els pacients, els professional sanitaris hauran d’explicar
al pacient o representant legal el tipus d’informació que es proposa cedir i demanar el
seu consentiment.

7.2. Els límits en l’assistència sanitària
Mantenir els pacients informats sobre possibles usos i divulgacions de la seva informació és un obligació legal vinculant a la Unió Europea. Una bona comunicació enriqueix
la col·laboració entre pacients i professionals, millorant la qualitat i l’experiència assistencial. Però l’assistència sanitària moderna s’allunya d’una relació íntima exclusiva
entre dues persones, precisant de l’intercanvi d’informació entre molts professionals
de diferents disciplines i categories professionals per tal de proporcionar cures i tractaments òptims. Els pacients no tenen perquè haver reparat en aquest fet ni saber quina
informació es proporciona i difon en relació amb ells, els objectius de la utilització de les
dades o la gent que podrà accedir-hi.
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Per tant, els pacients o els seus representants legals han de ser conscients que la informació donada pot ser registrada i compartida, per proporcionar-li assistència directa o
per millorar la qualitat de l’assistència global o futura. Els proveïdors de serveis sanitaris
han d’assegurar-se que existeix una política informativa activa, efectiva i adequada en
aquest sentit. Els pacients han de conèixer les seves opcions de control sobre usos i
divulgació així com els seus drets d’accés i rectificació.
En el marc assistencial, mentre el pacient sigui informat, el seu consentiment explícit no
és necessari, l’implícit és suficient per un intercanvi ètic d’informació imprescindible per
a la seva correcta assistència.

7.2.1. Compartir informació amb altres professionals
Són moltes les circumstàncies que porten a revelar informació confidencial dels pacients
amb objectius diversos. Poden ser per millorar la seva assistència directa, com és el cas
de les consultes a altres companys, o amb objectius que no tenen a veure directament
amb ells (recerca, docència, publicacions científiques, identificació de grups de pacients
amb necessitats especials…).
En general, cal sempre demanar el consentiment del pacient per usar les seves dades
per a qualsevol motiu que no sigui el de la seva atenció directa. Els pacients no saben
que fem servir les seves dades per altres finalitats i se solen sorprendre quan els ho
comuniquem.
Però les interconsultes, les derivacions, la sol·licitud de proves complementàries, els
informes d’alta o de seguiment, la coordinació entre nivells assistencials, els trasllats
sanitaris, la història clínica compartida, les auditories de qualitat internes dels equips,
etc., formen part de la realitat clínica actual i no es podria concebre l’assistència sense
aquestes activitats. Totes aquestes activitats impliquen flux de dades personals dels pacients i, per tant, consideracions sobre la confidencialitat.
Quant a la informació que el metge pot lliurar, el Codi de Deontologia de Catalunya
en el capítol II, “De la informació”, és ben explícit a l’article 28 i en el capítol XII, “Dels
deures i drets del metge envers els seus companys”, en els articles 99 i 100:
Article 28
- El metge només podrà lliurar informació del pacient a altres col·legues, institucions o

centres quan disposi de la seva autorització explícita, i si aquest no pogués donar-la,
la de les persones a ell vinculades responsables, o quan la documentació o informació
tramesa sigui necessària per garantir la continuïtat de l’assistència, completar l’estudi
o el tractament del pacient.
Article 99
- Els metges s’han de proporcionar entre ells la informació necessària, de forma ente-

nedora, evitant les sigles i la terminologia no habitual, per oferir una bona assistència al pacient i una adequada coordinació i seguiment assistencial.

80

Article 100
- El metge té el deure de comunicar els seus coneixements al company que ho sol·

liciti i facilitar-li l’accés als centres d’estudi, serveis o instal·lacions sanitàries, sense
més límits que la raonable bona marxa de l’activitat i la salvaguarda prioritària de la
intimitat del pacient.
Aquesta última frase no hauria de ser interpretada com una vulneració injustificada de
la intimitat dels pacients pel sol fet que l’interlocutor sigui un altre metge. L’hem de
llegir referint-se a intercanvi de coneixement, no a intercanvi de dades personals dels
pacients sense un justificació assistencial directa.
Quan el metge traspassa informació d’un pacient, la principal precaució ha de ser informar vulnerant la confidencialitat en el mínim grau possible però, al mateix temps, sense
obviar dades clau per a la continuïtat assistencial. Això suposa un esforç notable per discriminar quines dades són necessàries i quines no, considerant també les normes legals
i deontològiques vigents. Poden existir límits legals, però també límits ètics. És clau tenir
present l’objectiu de cada comunicació i restringir els continguts traspassats a la seva
funció essencial. Un exemple paradigmàtic de difusió “per defecte” és la història clínica
compartida de Catalunya (HC3). El COMB, al Quadern de la Bona Praxi n. 28, recomana
una sèrie de mesures per al seu ús adequat, destacant la identificació precisa del pacient
atès, els estàndards i normes per a l’intercanvi d’informació, el respecte de tots els protocols de seguretat i confidencialitat així com evitar redundàncies o duplicitats.
Informes i certificats mèdics
Tots els informes clínics mereixen precaucions amb la confidencialitat, però especialment aquells que tenen un caràcter més públic, com els certificats mèdics. Els principals
criteris a considerar són: claredat, parquedat i proporcionalitat, sempre tenint present
l’objectiu de la difusió d’informació. Tant en els informes com en els certificats, el metge ha de tenir especial cura en afirmar (certificar) només allò que ha pogut comprovar
personalment, com a conseqüència de l’acte mèdic, i no allò que li hagi pogut ser referit, especialment quan afecta a terceres persones, encara que la font sigui el mateix
sol·licitant.
Alguns certificats són obligatoris per imperatiu legal i d’altres es fan a petició del propi
pacient (consentiment implícit), sense que això eviti mantenir les precaucions sobre
confidencialitat. Cada modalitat de certificat té consideracions especials:
Certificat Mèdic Oficial
És un informe mèdic públic i escrit, redactat per un metge en un imprès oficial, on hi
consten dades personals i l’estat de salut del sol·licitant constatat en el moment de la
petició, destinat a produir efectes davant d’un tercer i amb l’objecte de donar fe de la
dada mèdica. Donen a conèixer fets certs i sempre s’estenen a petició de la part interessada.
Certificat de naixement
Acredita un naixement. És un imprès on hi ha de constar: hora, dia i any del naixement,
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dades del part i antropomètriques de la criatura, professional que l’ha atès, etc. De fet,
el metge que ha atès el part, fa la comunicació d’un naixement al Registre Civil, que es
qui s’encarregarà d’estendre el certificat.
Certificat de defunció
Acredita la mort d’una persona per tal d’inscriure aquest fet al Registre Civil. La llei estableix que el facultatiu que hagi assistit el difunt en la seva darrera malaltia ha d’enviar
al Registre Civil el certificat de defunció complimentant adequadament totes les dades
requerides: identificació, causa probable de la mort, data, lloc i hora aproximada en què
s’ha produït. Normalment es fa a petició de la família i es tramita a través de l’empresa
funerària.
S’exclouen les morts en què sospitem que són de causa violenta o causa externa (per
exemple, intoxicació). En aquest cas, cal la intervenció del metge forense, generalment
mitjançant avís al jutjat de guàrdia.
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No és raonable negar-se a certificar una mort pel sol fet que no se’n conegui la causa al detall. No es demana que el metge certifiqui amb total exactitud la causa de la
mort, només que l’aproximi el més possible, sempre que no tingui cap sospita que es
tracti d’una mort violenta. Aquest fet permet que qualsevol metge, encara que no sigui
l’habitual del pacient, pugui certificar la mort, més encara si té accés a les dades de la
història clínica del pacient.

7.2.2. Accés del pacient a la seva història clínica
Els pacients tenen el dret, tant ètic com legal (Directiva EC 95/46/EC sobre protecció de
dades), de saber quina informació recull el professional sanitari a la seva història clínica.
Sempre està doncs justificat que els professionals mostrin els seus informes al pacient.
Si el pacient ens demana la seva història clínica, és convenient conèixer el perquè de la
seva petició:
Si és per un interès personal o per continuar el procés assistencial en una altra institució
sanitària, podem lliurar-li un informe mèdic amb les seves dades de salut i els resultats de
totes les proves realitzades. També podem fer una còpia de la història clínica. Però el dret
d’accés del pacient o de la justícia a aquesta documentació mai no pot anar en perjudici
del dret de tercers a la confidencialitat. També els professionals que han intervingut en la
seva elaboració poden invocar la reserva de les seves observacions, apreciacions o anotacions subjectives. Per tant, segons la llei, en la còpia es podran eliminar referències a la
intimitat de tercers i anotacions subjectives.
Si el motiu és iniciar un procés judicial, potser el més adient és esperar a que sigui el
jutge qui ens faci la petició. Cal saber que només estem obligats a aportar allò estrictament necessari per al cas concret que es jutja.
La finalitat fonamental de la història clínica és una correcta assistència sanitària i cada
professional hauria d’aportar la informació per mantenir aquest objectiu. Si el metge
escriu la història pensant en una demanda judicial o una petició del pacient, es poden
obviar certes observacions que moltes vegades poden ser rellevants per a una bona
assistència. És recomanable una redacció respectuosa, però no defensiva, i utilitzar les
anotacions subjectives quan s’escaigui, però de manera molt restrictiva i prudent49.
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Seria recomanable també la creació d’espais “d’especial confidencialitat” a les històries
clíniques informatitzades, de manera que el pacient tingui l’opció de limitar certes dades
a un cercle de confidencialitat molt més restringit (per exemple, converses sobre problemes íntims amb psicòleg, confidències al metge de família, etc.). Si el metge considera
que aquesta restricció de la informació pot perjudicar el pacient per raons o criteris que la
persona d’entrada no hagi considerat, tindrà el deure d’explicar-li de forma comprensible.

7.2.3. Situacions de “doble funció” del metge
Els professionals sanitaris poden treballar en situacions en les quals assumeixin funcions,
responsabilitats i obligacions múltiples, que poden entrar en conflicte d’interessos. Per
exemple, treball en presons o en tribunals, control de baixes laborals per metges d’atenció primària, etc. En aquestes situacions el professional té deures cap el seu pacient però
també cap a les autoritats, i es poden suscitar conflictes sobre la confidencialitat de la
informació clínica.
Informes i certificats
Certificats d’aptitud, inspeccions o similars
En aquells certificats en els quals es demana només l’aptitud: avaluacions de capacitat
laboral, risc clínic de pòlisses d’assegurances, salut escolar, esportiva, permís de conduir,
navegar, d’armes, etc., el professional mèdic s’ha de limitar a valorar i registrar l’aptitud o no, per al fi específic per al qual se’l requereix. No té perquè incloure diagnòstics
necessàriament. El metge no està obligat a raonar el seu dictamen o conclusió. Si el
resultat de l’avaluació és negatiu, tampoc ha d’especificar les causes clíniques que l’han
fet arribar a aquesta resolució.
Informes pericials
Quan un metge és reclamat per actuar de perit en un judici, especialment si l’objecte
és el pacient que habitualment atén, es genera una situació de “doble rol” on s’ha de
tenir en compte també una sèrie de normes ètiques entre les quals la confidencialitat
en pot ser una, en alguns casos contemplats també en els codis ètics i deontològics
professionals.
El Codi de Deontologia en el capítol II “De la relació del metge amb els seus pacients”,
ho expressa de forma contundent:
Article 20
- El metge que sigui responsable de l’assistència d’un pacient s’haurà d’abstenir

d’exercir funcions de perit, jutge-instructor, forense o similars en la mateixa persona.
El Codi de Deontologia en el capítol III, “De la informació”, diu:
Article 26
- Quan el metge actuï com a perit, inspector o similar és quan més acuradament ha

de fer saber al pacient, abans d’actuar, la seva condició. Un cop finida la seva tasca,
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ha de comunicar-li prioritàriament el contingut de l’informe, sempre que no existeixi un factor perjudicial per a la seva salut que aconsellés no fer-ho. Mai no ha de
fer judicis o comentaris despectius sobre el diagnòstic, el tractament o el pronòstic
establerts amb anterioritat per altres col·legues. Ha d’entendre’s directament amb el
metge que té cura del pacient o, si fos el cas, amb el Col·legi de Metges.
Comunicats de baixes laborals i justificants d’incapacitat laboral (IT)
En qualsevol document per justificar davant l’empresa l’absència al lloc de treball per
malaltia o lesió no hi ha de constar el diagnòstic ni cap altra dada de tipus confidencial.
El pacient rep dues còpies del comunicat de baixa, una per a ell, on hi consta el diagnòstic, i l’altra per a l’empresa, sense el diagnòstic. És important recordar que el pacient té
a la seva còpia el diagnòstic que justifica la seva situació d’IT i que pot mostrar-la, sota
el seu criteri i la seva decisió, on cregui adient.
Certificat o informe d’avaluació de discapacitat
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En aquest cas no és estrany que hi hagi pressions del pacient sobre el metge. El professional pot sentir tensió moral entre no perjudicar el seu malalt i la justícia social distributiva. Els símptomes poden ser exagerats per interessos de caire econòmic o bé per la
situació emocional que sol rodejar aquestes situacions. Apareix aquí de nou, com en la
valoració de la incapacitat laboral, l’escenari incòmode del “doble rol”.
Els metges no han de distorsionar la informació mèdica ni presentar falsament la condició funcional del pacient en un intent equivocat d’ajudar-lo. Si ho fa, se situa en risc de
responsabilitat penal, civil, administrativa o disciplinària, alhora que es perd la capacitat
d’ésser respectat com a defensor dels pacients que veritablement compleixen els criteris
de discapacitat o exempció (principi de justícia distributiva).
Confidencialitat i sistema penitenciari
Més enllà dels informes relacionats amb temes laborals o pericials, una situació peculiar
es dóna en els pacients internats en règim penitenciari50. El jutge pot demanar informació sobre l’estat de salut del pacient, entre altres coses per autoritzar el seu trasllat del
centre penitenciari a l’hospital o viceversa. També en els casos de negativa al tractament
o en les demandes d’alta voluntària, d’autolesions, d’ingesta de substàncies perilloses
o d’altres mesures de pressió com una vaga de fam, cal comptar amb la dependència
judicial del pacient. En aquests casos, tot i ser encara vàlids els principis de confidencialitat aplicables a qualsevol persona, cal no oblidar que la informació deguda al jutge és
un imperatiu legal que pot generar tensió ètica al facultatiu.
En l’atenció a presos comuns també es poden donar circumstàncies que limitin el respecte a la confidencialitat. De fet, molts jutges consideren que la confidencialitat no
és aplicable als privats de llibertat ni als centres penitenciaris. En les visites a interns de
centres penitenciaris, en exploracions que se’ls practica o, fins i tot, en intervencions
quirúrgiques, hi han d’estar presents funcionaris de presons o policies, fet que limita la
confidencialitat i el respecte a la intimitat.
En casos de perillositat franca, pot ser necessària a la consulta la presència d’un policia
o d’un funcionari de presons, amb la conseqüent vulneració de la confidencialitat però
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cal, en aquests casos, saber quan és convenient la presència de personal no mèdic o
quan aquesta presència no resulta imprescindible, tot i que la vigilància es pugui mantenir com a prevenció però sense interferir en la naturalesa de la relació metge-pacient.
De totes maneres avui en dia, en els països avançats, es respecta la intimitat i la confidencialitat dels presos com la de tot ciutadà. Tan sols si el manteniment de la confidencialitat pogués causar o resultar en dany a un altre pres, detingut, membre dels sistema
de presons o qualsevol altra persona, s’hauria de comunicar a l’autoritat pertinent.
En general, l’experiència estableix que encara que la visita es faci en presència o sota
control de funcionaris, en especial en casos perillosos, no acostuma a ser conflictiva.
Els propis funcionaris eviten estar durant les exploracions íntimes, en especial si són
de diferent sexe. Les exploracions compromeses, en especial en dones, poden ser problemàtiques, quan no hi ha una altra dona present (infermera, policia, funcionària). El
seny i el sentit comú del sanitari acostumen a dictar les pautes de conducta en casos
potencialment conflictius o compromesos.
Un cas especial és el de l’atenció a pacients en règim d’internament penitenciari en situacions de conflicte social o en països amb règims legislatius èticament qüestionables.
Sembla clar que els metges no han de col·laborar en pràctiques d’obtenció d’informació
per a fins no mèdics51. Encara són recents o vigents casos de tortures, vexacions o, fins
i tot, l’aplicació de la pena capital amb participació mèdica, creant sovint un conflicte
entre legalitat i ètica, en especial quan els motius de la privació de llibertat són de tipus
polític o ideològic.
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...els metges no han de col·laborar en pràctiques d’obtenció d’informació per a
fins no mèdics.

Tot i que el sentit comú sol ser un bon indicador de quan pot resultar perillós donar
informació o no, no n’hi ha prou i, avui en dia, resulta imprescindible ser molt caut en
quina informació es dóna, a qui es dóna i quins possibles mals usos se’n podrien derivar.
Per tot això, seria recomanable evitar posar els professionals en aquestes situacions donat que poden coexistir responsabilitats difícilment compatibles i èticament conflictives.
Aquesta premissa hauria de tenir molt de pes en les decisions sobre estructura institucional i distribució de personal. Si finalment no ha estat possible evitar-ho, és important
que se li expliqui al pacient al començament de l’acte assistencial, informant del nom
de qui està veient al pacient en cada cas i de la finalitat de l’acte que s’ha de realitzar,
aclarint també (sempre que sigui possible) quina informació no serà tractada de forma
confidencial.

7. 3. Límits en usos no assistencials
Molts dels usos de la informació confidencial sanitària no directament relacionats amb
l’assistència són també importants per desenvolupar-la i organitzar-la correctament en
les societats modernes. Hi ha exigències científiques, polítiques, docents i de gestió
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que fan que aquests usos proliferin en els darrers anys: planificació, gestió, facturació
i contractació de serveis, seguretat del pacient, gestió de reclamacions, auditories de
rendiments i costos, comunicació, docència, formació, recerca, etc. Per tant, es tracta
d’usos legítims quan tenen una finalitat limitada i específica relacionada de forma directa o indirecta amb l’assistència sanitària, sempre que es justifiquin adequadament i
s’informi a pacients o representats d’aquests usos, obtenint el seu consentiment exprés.
Els professionals sanitaris i les organitzacions a les que pertanyen han d’assegurar-se
que els pacients o els seus representants estiguin informats de tots els usos secundaris
previstos, essent conscients de la seva decisió i les seves implicacions. S’obtindrà el seu
consentiment exprés i, si no hi estan d’acord, la seva objecció serà respectada. Només
es donaran a conèixer les dades mínimes d’identificació del pacient que permetin assolir
els fins pactats.
No es pot donar per suposat que els pacients que demanen assistència sanitària coneguin el contingut de la informació que s’utilitzarà amb finalitats secundàries, encara
que existeixen excepcions justificades a l’obligatorietat del consentiment exprés. Per
exemple:
- Revisió retrospectiva de dades d’un número gran de pacients, per exemple, estudi

epidemiològic o de salut pública en el qual la informació dels pacients hagués estat
obtinguda temps enrere. Podria estar justificada la no obtenció del consentiment per
suposar un esforç desproporcionat o una molèstia injustificada per a les persones.
- Quan es disposa d’informació confidencial, obtinguda amb consentiment per a un

ús secundari concret, i s’està considerant el seu ús potencial per a un altre propòsit,
sempre i quan les dades hagin estat irreversiblement desvinculades de les identificadores i existeixi un interès moral rellevant per continuar la seva utilització secundària, sense que sigui possible obtenir de nou el consentiment.

7.3.1. Qualitat assistencial
Les auditories clíniques o el control d’indicadors de salut o de praxis assistencial són part
essencial de l’assistència sanitària en l’actualitat i sovint precisen informació sanitària
personal. Els pacients i la població general òbviament es beneficien d’aquests controls
amb l’objectiu d’una millora continuada de la qualitat assistencial. Els pacients han de
ser conscients d’aquests usos de les seves dades, explicant en els consentiments informats que les auditories formen part dels usos primaris de la informació sobre el pacient,
sobretot si les realitza el mateix equip assistencial.
Tot i això, des d’una perspectiva ètica, no hauria de tenir la mateixa consideració el control d’indicadors de qualitat assistencial, realitzats dintre del centre sanitari per personal
implicat en l’assistència del pacient, que els estudis de qualitat multicèntrics promoguts
o realitzats per personal no involucrat en les cures del pacient (auditors externs promoguts per l’administració sanitària o per societats científiques). Diguem que, en aquest
cas, l’auditor no està en el cercle de confidencialitat primari i la difusió de dades pot
ser molt més gran. En aquests casos serien preceptius, tant el consentiment exprés del
pacient (o representant legal si s’escau) com una revisió ètica independent, quan hi hagi
la intenció que la informació surti de la institució sanitària original.
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7.3.2. Investigació
La investigació, encara que indirectament pugui beneficiar l’assistència futura, no pot
tenir la mateixa consideració en relació a la privacitat i a la confidencialitat que les tasques assistencials o directament relacionades amb l’assistència52.
Els principis que cal seguir són, d’entrada, els mateixos que hem de respectar en assistència clínica: respecte a les persones, demanar consentiment informat i voluntari (en el
cas de la recerca, explícit gairebé sempre) i evitar la discriminació o les pràctiques abusives. L’exigència de confidencialitat és una de les més importants, sobretot en la divulgació de dades i resultats. S’ha de recordar en aquest punt que la finalitat de la recerca
científica és donar a conèixer els resultats obtinguts per generar nou coneixement, amb
increment dels riscos de ràpida difusió i utilització inadequades de les dades.
Per aquesta raó, les activitats docents i de recerca, indispensables per al correcte desenvolupament dels objectius de la medicina, precisen precaucions especials en relació
a la confidencialitat.
El Codi de Deontologia és molt curós amb aquest aspecte en indicar en el capítol IX “De
l’experimentació mèdica sobre la persona”:
Article 81
- El metge no podrà emprar en les publicacions científiques, escrites, orals o visuals,

cap nom o detall que permeti la identificació del subjecte de l’experimentació, tret
que, en cas que no pugui obviar-se, l’interessat, després d’una acurada informació,
hi doni el seu explícit consentiment.
La Declaració de Hèlsinki de l’Associació Mèdica Mundial (AMA) en la versió de Seül
(2008) descriu el principis ètics bàsics per a les investigacions mèdiques en éssers humans, que s’han reflectit en tots els codis d’ètica per a la recerca: l’obligació de protegir
la intimitat, la dignitat i la integritat física i mental de l’ésser humà53.
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L’any 2012, la Comissió Europea, per no obstaculitzar la necessària recerca biomèdica
transnacional (en especial en el camp de les malalties de baixa prevalença), va donar
unes recomanacions comuns per fer front als reptes ètics i legals d’aquestes pràctiques,
amb especial atenció a la privacitat i a la protecció de dades.
Existeixen aspectes de la recerca amb especials implicacions ètiques en l’actualitat:
Bases de dades i recerca
La creació de grans bases de dades mèdiques, extretes de dades clíniques individuals,
permet variades aplicacions, més enllà d’auditar la qualitat de l’assistència: vigilància
epidemiològica, estudis a llarg termini d’efectes de medicacions, estudis d’història natural de malalties o condicions, avaluacions cost-benefici, estudis d’economia de la salut,
etc. Són cada vegada més utilitzades, augmentant les oportunitats per a qualsevol dels
usos secundaris de la informació dels pacients, però també la preocupació sobre els
riscos per privacitat i confidencialitat. El seu desenvolupament hauria de viatjar paral·lel
a la seguretat en l’adquisició, conservació i maneig de les dades.

87

Algú podria sentir nostàlgia de les històries clíniques en paper, que no es mouen gaire
lluny de la seva ubicació primària i és d’esperar que siguin manipulades per un número
relativament petit de persones; però s’ha de tenir en compte que el sistema antic no
permetia dur a terme un bon control d’accessos i modificacions, aspecte resolt amb
eficàcia en les bases de dades digitals.
És a dir, els formats electrònics, teòricament, suposen un risc més gran de difusió de
dades, però ofereixen alhora sistemes eficaços de control d’accés i modificacions. De
fet, la pròpia tecnologia pot oferir, ben utilitzada, solucions als problemes que suscita.
Els drets a la intimitat i a la confidencialitat han de ser respectats independentment
de la forma en la qual la informació sigui conservada (disc dur, registre digital, mostra
biològica, etc.).
Sempre serà precís el consentiment exprés, quan s’emmagatzemi informació sobre els
pacients, que permeti la seva identificació en bases de dades destinades a la investigació. Però, més enllà d’això, considerant els valors democràtics, caldria veure si cal algun
tipus de “consentiment col·lectiu” previ, abans de la creació de qualsevol base de dades massiva, especialment si es tracta de “bancs” on les dades romandran de manera
indefinida. Seria recomanable un procés previ de deliberació pública avaluant els usos,
objectius, beneficis i riscos per a la comunitat. Però aquest “consentiment social” no
substitueix l’individual. Una cosa és crear la base de dades i una altra incorporar-hi les
dades de cada persona individual. S’han de distingir dues modalitats:
- Consentiment informat individual “tradicional”, amb el qual els participants són

informats sobre projectes de recerca específics. Només és apropiat per a bases de
dades amb usos concrets definits abans de la recol·lecció d’informació. No és suficient, per exemple, per als bancs d’informació (mostres, imatges, etc.) en els quals
no se’n coneix la seva futura utilització.
- Consentiment genèric (bancs de dades, imatges, mostres): quan en el moment de

la recopilació de la informació confidencial no se’n pot preveure l’ús concret posterior que se’n farà, és difícil complir amb els requisits del consentiment informat
individual (obligaria a tornar a contactar cada vegada amb els participants i això
podria ser molest, estressant o poc viable, obstaculitzant la recerca). Una solució és
el consentiment genèric que pot permetre la utilització de les dades sense donar el
consentiment individual per a cada projecte posterior, però sí delimitant l’autorització d’ús de les dades. Això implica informar de manera comprensible de:
- Quines dades seran incloses, i si hi ha altres dades connectades amb les pròpies.
- Com es regularà la recerca.
- Com es garantirà la privacitat i qui tindrà accés a la informació.
- Qui es podria beneficiar de la recerca (acadèmicament, professionalment, fi-

nancerament, etc.).
- Quins són els mecanismes d’informació previstos (pautats?, a demanda?) so-

bre els projectes en marxa amb les seves dades, sempre que les dades no
hagin estan irreversiblement dissociades de les identificadores.
- Quina possibilitat hi ha de retirar-se en qualsevol moment del projecte.
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- Quins són els usos genèrics que queden autoritzats en cada cas i les seves li-

mitacions, si s’escau (per exemple, només sanitari, només recerca biomèdica,
només recerca en determinades malalties, etc.).
El Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) hauria de jutjar quines investigacions són
suficientment importants i segures com per permetre excepcionalment iniciar-les sense consentiment específic dels “donants” de la base de dades. Al contrari, podria ser
necessari contactar de nou per a un consentiment tradicional si el CEIC considera, per
exemple, que no queda clar que el nou projecte entri dintre del límits acordats en el
moment de cedir les dades.
Per últim, cada vegada més, les dades biomèdiques en molts dels bancs existents estan
permanentment i prospectivament actualitzades mitjançant vinculació amb les històries
clíniques informatitzades, cosa que genera encara una major responsabilitat ètica en
relació als mecanismes de seguretat.
Anonimització de dades i recerca
En recerca, la informació ha de ser guardada de manera que permeti la identificació del
pacient només si això resulta necessari per als fins per als quals està sent conservada.
Les dades que esdevenen anònimes no permeten ja la identificació directa ni indirecta
del pacient.
L’anonimització no és una alternativa al consentiment explícit (el processament de dades precisa del consentiment de l’afectat i l’anonimització és un processament). S’ha
de considerar una protecció addicional per a un correcte ús de la informació personal,
reduint el riscos per a la intimitat i la confidencialitat (tot i que s’hagi divulgat aquesta
informació amb consentiment). Les dades personals només es consideren anonimitzades si no és possible (per part de l’investigador ni de cap altra persona) identificar,
amb un esforç raonable, el subjecte, a través de les dades mateixes o de la combinació
d’aquestes amb d’altres dades disponibles. Així, per exemple, quan un investigador
guarda les dades d’una forma en la qual no es pugi identificar el subjecte de les dades,
però algú té un codi que li permet la identificació del pacient, les dades no poden ser
considerades com anonimitzades. Es parla llavors de dades codificades o vinculades.
Anonimització, vinculació o codificació representen, per tant, un processament de dades personals que exigeix un procés de consentiment informat previ que inclogui, especialment: objectius, pros i contres (informant amb detall de la impossibilitat d’accés
futur a les seves dades, de conèixer la seva utilització posterior i, per tant, d’objectar
aquests usos). Això implica acceptar el rebuig del pacient, si és el cas.
Recerca en el menor
Quan s’utilitzen dades referides a menors en recerca, s’ha d’extremar la prudència. Els
bancs de dades biològiques contenen informació que pot representar diversos perjudicis futurs si es vulnera la confidencialitat, especialment estigma i discriminació. Es tracta
d’una població vulnerable en tant que li manca la capacitat de decidir i donar el consentiment per participar. De tota manera, no s’hauria de menysprear la seva capacitat
d’assentir. És a dir, les seves objeccions a participar s’han de tenir molt en compte.
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A més, a diferència d’altres col·lectius vulnerables amb la mateixa limitació, és d’esperar
que els nens assoleixin un nivell de competència normal en el futur. S’ha de recordar que
l’ADN de les seves mostres és únic i roman com a identificador durant tota la vida. Per
tant, quan el menor esdevé competent, s’hauria de sol·licitar el seu consentiment per
continuar utilitzant les mostres. Però si rebutja i es destrueixin totes les dades o mostres,
tota la recerca generada fins aquell moment pot haver suposat riscos no consentits. No
queda clar que la virtut de la solidaritat, que reconeixem als adults que accepten costos
per ajudar altres persones participant en recerca, pugui ser extrapolada directament als
nens. La responsabilitat dels investigadors és doncs extrema en aquests casos.

7.3.3. Docència/Formació
És necessari un major coneixement públic de la imprescindible docència en els centres
sanitaris, tant de pregrau como de postgrau, especialment la referida al sistema MIR. Els
responsables docents fa anys que van decidir la bondat d’aquest sistema d’especialització, per donar continuïtat a una assistència sanitària pública de qualitat, i l’experiència
ha demostrat la seva eficàcia en la formació dels metges, tot i reconeixent que, com
tota activitat humana, té aspectes millorables.
Encara que la docència pot provocar a vegades incomoditats a alguns pacients, si s’han
comunicat prèviament i adequadament els aspectes docents necessaris dels centres
sanitaris, la gran majoria de pacients els accepten molt bé i, fins i tot, alguns se senten
participants necessaris de la docència, oferint un servei a la societat (pacient com a “docent”). Aquest fet implica que, en els centres docents, poden estar presents, dins de la
consulta, estudiants, residents, infermers, etc., encara que el pacient no hagi consentit
explícitament que hi siguin i, de fet, se’ls troba sense que ningú li hagi advertit. Aquesta
presència també pot condicionar l’entrevista clínica i pot comportar que el pacient no
proporcioni tota la informació, bé perquè és íntima, bé perquè no confia què, persones
que no coneix, guardin el secret. En aquests cassos, és imprescindible presentar-los adequadament i explicar el motiu de la seva presència, demanant permís al pacient.
No només els professionals sanitaris tenen l’obligació de confidencialitat. També la tenen els estudiants d’aquestes professions i, és clar, els residents, és a dir, metges en formació amb els mateixos drets i deures que qualsevol metge. Aquestes persones generalment han de respondre sobre els pacients que tracten davant d’un superior jeràrquic
com pot ser el seu tutor, el cap del servei on realitza la seva activitat o el metge adjunt
responsable de la guàrdia. Això està relacionat amb l’obligació del metge de compartir amb els seus col·legues la informació que té d’un pacient, amb el consentiment
d’aquest, sempre que sigui necessari per a la millor pràctica mèdica, encara que es tracti
d’un especialista d’una altra disciplina, com queda palès en molts codis deontològics.
Sempre que hi hagi altres persones a la consulta o dintre de l’equip assistencial que es
considerin com a “confidents necessaris”, el metge s’ha d’assegurar que són realment
conscients del seu deure de secret i de les conseqüències del seu incompliment. És essencial que tots facin un ús discret de la informació revelada.
També seran precises precaucions rigoroses quan es faci difusió de dades del pacient en
reunions docents, publicacions, comunicacions científiques, etc., on els potencials receptors
d’informació poden ser centenars o milers de persones, augmentant exponencialment la

90

difusió de les dades. Serà imprescindible el consentiment exprés de les intencions docents o
de comunicació científica, i també precaucions com desvincular al màxim les dades, imprescindibles per a l’objectiu científic o acadèmic, de les dades que poden permetre la identificació de la persona o que atemptin contra la seva intimitat.
S’ha d’evitar, sempre que sigui possible, la utilització de dades reals dels pacients en
moltes activitats docents, especialment en aquelles de contingut teòric.
Existeixen simuladors d’entrevista clínica, programes informàtics, sistemes de “role
play”, etc. Això no substituirà totalment la necessitat de contacte amb pacients reals a
la pràctica, però reduirà molt les situacions de risc per a la confidencialitat.

7.3.4. Mitjans de comunicació
En un món mediàtic com l’actual, les relacions amb els mitjans de comunicació han passat a ser una arma de doble tall: des d’una necessitat fins a un risc. Malgrat l’existència
del consentiment per part de la persona afectada, a vegades el metge ha de posar per
davant els seus principis ètics i abstenir-se de difondre aspectes de la salut dels seus
pacients, encara que sigui per salvaguardar la imatge de responsabilitat d’una professió
que no hauria de posar en perill la seva credibilitat ni arriscar-se a la pèrdua de confiança
pública54.
El metge no pot donar a la premsa i als mitjans de comunicació informació referida a
una persona per molt famosa que sigui, sense el seu consentiment55. Però, per pressió
mediàtica o per l’atractiu de la popularitat, pot ser el propi pacient qui expliqui les seves afeccions en públic, en el curs de programes de radio o televisió. Fins i tot es pot
demanar la participació del metge amb el vist-i-plau del pacient. Tot i això, el metge ha
de recordar aquests articles del Codi Deontològic, l’article 35 del capítol IV “Del dret
a la intimitat i del secret professional” i l’article 115 del capítol XV “De la publicitat”:
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Article 35
- L’autorització del pacient a revelar el secret no obliga el metge a fer-ho. En tot cas,

el metge sempre ha de tenir cura de mantenir la confiança social envers la confidencialitat mèdica.
Article 115
- El metge podrà comunicar a la premsa i a altres mitjans de difusió, no dirigits a met-

ges, informació sobre les seves activitats professionals, sempre que aquesta sigui
verídica, mesurada, discreta, prudent i entenedora.
També la utilització publicitària dels èxits aconseguits amb el tractament de pacients pot
presentar conflictes de tipus ètic o, fins i tot, legal, malgrat el consentiment previ del
pacient, amb incentiu econòmic o sense. El metge ha de considerar el capítol XV “De la
publicitat”, els articles 116 i 117:
Article 116
- Quan el metge participi en un espai d’informació de caràcter educatiu sanitari, cal

que ho faci amb temes de la seva competència, que sigui prudent i que consideri
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les repercussions que pot tenir en el públic. Ha d’abstenir-se de tenir una actitud
publicitària.
Article 117
- El metge no ha de fomentar enganyoses esperances de guariment ni tampoc pro-

mourà falses necessitats relacionades amb la salut. També s’haurà d’abstenir d’emprar mitjans o missatges publicitaris que menystinguin la dignitat de la professió o
tinguin afany de lucre.

La utilització publicitària dels èxits aconseguits amb el tractament de pacients
pot presentar conflictes de tipus ètic o, fins i tot, legal, malgrat el consentiment
previ del pacient, amb incentiu econòmic o sense.

7.4. Límits legals
El Codi Penal vigent (1995) recull en el seu títol X els delictes contra la intimitat de les
persones i del seu domicili. En l’article 199, la revelació de secret professional constitueix
un delicte durament castigat (1-4 anys de presó i 2-6 anys d’inhabilitació professional).
És precís destacar que aquests delictes tenen la condició de perseguibles a instància de
part, és a dir, que per procedir contra l’autor és necessària la denúncia de la persona
perjudicada. El perdó de l’ofès, conseqüentment, extingeix l’acció o la pena.
Però la legislació espanyola també regula l’obligatorietat de revelar el secret mèdic en
aquestes situacions:
- Revelació imperativa.
- Deure de denúncia.
- Deure de col·laboració amb la justícia.

7.4.1. Revelació imperativa
Afecta a malalties o esdeveniments de declaració obligatòria, bàsicament per raons
demogràfiques i de salut pública:
- Naixements i morts: Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil..
- Interrupció voluntària de l’embaràs: Ordre del Departament de Salut (DS), de 10 de

desembre de 1986 (DOGC núm. 779, de 17 de desembre de 1986).
- Lesions (“comunicat de lesions” al jutjat): Llei d’Enjudiciament Criminal, article 355.
- Malalties: Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de

Salut Pública i Annex I del Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel que es
crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica; detallant també les malalties de
declaració obligatòria i adjudicant aquesta tasca als metges en exercici (públic o
privat).
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La prevenció, control i vigilància d’algunes malalties transmissibles ha portat a l’existència d’un sistema de vigilància concebut per detectar, el més aviat possible, qualsevol
d’aquests problemes de salut56. La majoria de les malalties que s’han de declarar han de
ser notificades de manera individualitzada per tal de permetre una acció epidemiològica
i de control immediata (declaració nominal). El pacient ha de conèixer aquest imperatiu
legal i el professional s’ha d’assegurar que es manté la confidencialitat d’aquestes dades
durant tot el circuit57.
La identificació del cas permet prendre les mesures pertinents per evitar la seva transmissibilitat però, al mateix temps, també el fa “visible”. No s’ha d’oblidar tampoc el
rigor en l’objectiu de protecció davant del contagi de totes les persones que es puguin relacionar durant el seu procés: altres pacients, sanitaris, administratius, família,
etc. S’ha d’actuar amb una combinació assenyada de rigor, solidaritat i discreció. Totes
aquestes revelacions continuen sotmeses al deure general de secret. Queden doncs
confinades als límits estrictes protocol·laris i jurídics en els quals s’ha de realitzar, molt
especialment en aquells diagnòstics associats a estigma social. De fet, més que una
revelació en si, consisteix en una transmissió d’informació científica entre professionals
i l’Administració pública. Podríem dir que el que passa és que s’eixampla el “cercle de
confidencialitat” en nom del “bé comú”.
En altres malalties transmissibles, s’està obligat a fer una declaració només numèrica,
tot i que suposen un risc per a altres, per exemple, grip o algunes malalties de transmissió sexual. En aquest últim cas es plantegen dilemes ètics relacionats amb la prevenció
en les parelles sexuals dels malalts. Pot resultar especialment incòmode en el cas de
malalties lligades a hàbits que es volen mantenir en secret, especialment en les relacions
de parella o laborals. Però el metge, després de parlar amb el pacient i fer-li veure la
necessitat d’explicar el fet a les persones en risc, si no aconsegueix convèncer l’afectat,
el metge ha de fer prevaldre el dret a la salut d’altres, abans que el deure de confidencialitat amb el pacient. Però la complexa realitat actual va més enllà de l’àmbit de les
malalties infeccioses regulat pel RD 2210/1995 quan parlem d’obligació de declarar
malalties:
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Àmbit laboral
Tant la prevenció de riscos laborals com la gestió de les incapacitats laborals pot generar
situacions de “doble rol” en les quals els facultatius han de revelar la informació mèdica
a les autoritats sanitàries o als ens administratius encarregats de la gestió d’aquests temes. Els empresaris o els metges d’empresa només haurien de conèixer les conclusions
de les revisions que aconsellin introduir o millorar mesures de protecció i prevenció, o
bé aquelles dades imprescindibles que justifiquin un canvi de lloc de treball. El metge
no hauria de satisfer peticions o sol·licituds indiscriminades d’empresaris o dels serveis
mèdics de l’organització.
Però el secret que hauria de respectar el facultatiu que fa el reconeixement pot entrar
en contradicció amb el seu deure de comunicar situacions de risc, tant per a un treballador concret com per a la resta dels seus companys. S’han de revelar només les dades
imprescindibles per assolir l’objectiu, sempre que no hi hagi una altra manera de reduir
o eliminar el risc que respecti la confidencialitat metge-pacient. Aquests aspectes estan
regulats per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
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Àmbit familiar
La genètica representa un focus creixent de problemes ètics dins les famílies, donat que
les dades genètiques tenen doble caràcter: íntimes però compartides en el si familiar.
Per exemple, en el Regne Unit (any 2000), en un cas de diagnòstic de malaltia de Wilson
(malaltia metabòlica hereditària per dipòsit de coure en la qual els germans del pacient
tenen un 25% de probabilitats de patir la malaltia) es va recomanar un tractament presimptomàtic si tenien l’alteració genètica. El malalt va demanar que no s’informés els
seus germans. El dilema era: guardar la confidencialitat o advertir els germans per oferir-los un diagnòstic i assistència precoç si tenien el tret genètic que produeix la malaltia.
L’opinió deontològica es va decantar per l’obligació d’advertir els familiars.
Convivència no familiar
Existeixen altres situacions de convivència per motius que no són ni laborals ni familiars:
llogaters d’habitacions, serveis domèstics, internament educatiu o penitenciari, etc. En
aquests casos poden sorgir les mateixes consideracions ètiques de risc per a tercers
(contagis, intoxicacions, violència física, etc.) que s’han de ponderar amb la confidencialitat.

7.4.2. Obligació de denunciar un delicte
Es freqüent que, exercint la seva tasca, el facultatiu tingui notícia de fets presumptament delictius (per exemple, ferides o contusions corporals, intoxicacions, maltractaments, etc.). Si és un deure del metge el fet de denunciar delictes, això suposa immediatament una limitació del secret professional ocasionant potencials tensions ètiques.
L’article 262 de la Llei d’Enjudiciament Criminal (1882), actualment encara vigent, introdueix, amb particular contundència, l’obligació de declarar del metge, enfrontant
deure contra dret en relació a la informació sanitària, considerant ,fins i tot, el fet de ser
metge com un agreujant, mentre que altres professions (eclesiàstics, advocats) queden
exemptes d’aquesta obligació (article 263).
És a dir, sembla que certs professionals són, per llei, titulars d’un dret absolut al secret
professional, cosa que en el cas del metge no passa. Potser no hauria d’existir un secret
professional absolut per a ningú, però més difícil és justificar encara les asimetries existents entre diferents professionals en la normativa legal actual en aquest sentit.

7.4.3. Obligació de declarar o col·laborar en procediments judicials
El professional pot ser citat com a perit, testimoni o inculpat, en procediments judicials
(tribunals) o disciplinaris (col·legi professional). Tribunals, jutges o procuradors, poden
tenir poders per ordenar als professionals la divulgació de documents clínics, abans i
durant els procediments. També poden ordenar al professional sanitari que declari sobre
el que li ha dit un acusat o sobre el contingut de la seva història mèdica. Però, fins i tot
en aquestes situacions, no s’anul·la el respecte a la intimitat del pacient.
Quan en el curs de la relació amb el pacient s’imposa una obligació legal de divulgar
dades, el professional ha d’assegurar-se que:
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- La situació entra clarament en la categoria de casos pels quals la divulgació és le-

galment requerida.
- Qualsevol argument que pugui donar-se en contra de la revelació d’informació con-

fidencial es posi en coneixement del jutge o del tribunal.
- Qualsevol divulgació estarà limitada al que sigui estrictament rellevant per als pro-

cediments judicials.
- Ha informat el pacient o el seu representat legal, el més aviat possible, a no ser que

aquesta conversa pogués entorpir el fi mateix de la divulgació.
El Codi de Deontologia, en el capítol IV “Del dret a la intimitat i del secret professional”,
indica que:
Article 42
- Quan el metge sigui requerit per la justícia per testificar en relació amb un pacient,

sobre matèries que coneix gràcies a la seva professió, ha de fer saber al jutge que,
èticament, està obligat a guardar el secret professional i demanar-li que l’eximeixi
de testificar.
La Constitució Espanyola (1978), en l’article 24.2, incís final, afirma que: La llei regularà
els casos en que, per raó de secret professional, no s’estarà obligat a declarar sobre fets
presumptament delictius. La Carta Magna sembla doncs defensar el secret professional,
però malgrat aquest compromís constitucional de 1978, una futura llei que concretés
les situacions que justificarien al professional per no declarar, no s’ha materialitzat,
existint només referències disperses, fragmentàries i descoordinades en diferents texts
legals. Entre ells:
- Articles 410 i següents de la Llei d’Enjudiciament Criminal: regulen la declaració

testifical en l’àmbit penal, dispensant-la l’article 417.2 en cas de confrontació amb
el deure de secret. L’article 356, paràgraf 3r, parla també de que pot existir impossibilitat legal per practicar una anàlisi pericial en el cas, entre d’altres, dels doctors
en medicina.
- Article 371 de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil: es refereix al professional sanitari,

admetent la possibilitat de mantenir el secret, mitjançant justificació degudament
raonada, obrint la possibilitat d’iniciar una perícia d’ofici específica, ja no sotmesa al
deure de sigil.
- Articles 346 i 357 de la Llei d’Enjudiciament Criminal: també preveuen el deure de

declaració mèdica (el jutge pot adjudicar les funcions del metge forense a un altre
facultatiu, determinant sanció si es nega).
Al metge se li planteja doncs un dilema sobre quin és l’interès prevalent: el públic (deure
de declaració, justícia) o el privat (deure de secret, dret a la intimitat i confidencialitat).
I la legislació el situa en certa inseguretat jurídica, donat que el Codi Penal castiga la
denegació d’auxili judicial o a qualsevol administració pública (article 412.1) i la desobediència i resistència a l’autoritat (articles 550 i 556).
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Així doncs, en la legislació espanyola, sembla existir un buit, quan no inconsistències,
entre l’esperit constitucional (encara no positivitat en llei) i diferents textos legals que
aborden fragmentàriament aquest tema. S’haurà de ponderar cas per cas quin criteri
pesa més, recordant, això sí, que el Codi Penal “permet” la revelació del secret professional definint eximents de responsabilitat criminal:
- Actuar en compliment d’un deure (per exemple, el de denúncia o de testimoni) o en

l’exercici de les tasques pròpies de la professió (article 20.7 Codi Penal).
- Actuar en “estat de necessitat” per evitar un mal propi o aliè que lesioni un bé

jurídic personal o infringeixi un deure (article 20.5 Codi Penal), sempre que el mal
causat no superi el que es tracta d’evitar.
Aquests límits són molt propers, com hem pogut veure en capítols previs, als continguts
deontològics. De tota manera, per complicar més la qüestió i des d’una visió conseqüencialista i pragmàtica, encara avui dia la pena per revelació de secret és superior a la
que correspon per no complir amb el deure de denúncia.

7. 5. Limitacions ètiques
El metge no només és responsable davant del malalt sinó també envers la societat. Els
drets del malalt són importants però no absoluts i acaben on comencen els drets dels
demés. Existeixen situacions, especialment delicades, on hi ha valors o interessos superiors en joc, que perillen si el professional manté el secret a ultrança. Històricament,
s’ha passat del respecte sagrat a l’interès individual del pacient fins a l’actual tendència
a ponderar també molt els interessos socials.

El requeriment de confidencialitat existeix dins d’un context social ampli en el
qual els professionals de la salut tenen també altres deures que poden entrar
en conflicte amb el seu deure de secret.

En aquest sentit, els professionals poden trobar-se en dos tipus de situacions:
- Estar obligats legalment a divulgar informació confidencial (no fer-ho tindria conse-

qüències legals). Es parla bàsicament de la declaració obligatòria de malalties, naixements, morts, lesions (per exemple, “comunicat de lesions” al jutge) i dels deures
de col·laboració amb la justícia (denúncia, testificació, aportació de proves, etc.).
- Sentir l’obligació ètica de divulgar informació confidencial sense una imposició legal

per fer-ho però, en principi, sense esperar per fer-ho. En aquests casos no existeix
una obligació jurídicament positivada de revelar el secret, però el metge pot sentir
el deure moral de trencar la confidencialitat si del manteniment del secret se’n deriva un perjudici per a tercers o per a la societat. La llei, en certs supòsits, li permet
fer-ho, encara que, sempre que sigui possible, s’hauria de buscar l’autorització del
pacient que prèviament ha dipositat la seva confiança en el metge. La justificació
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de la revelació dependrà d’una prudent ponderació dels interessos en conflicte en
cada cas. Des d’una perspectiva legal, en aquests casos, la vulneració del deure de
secret tindria eximents de responsabilitat criminal, referits bàsicament a un “estat
de necessitat” (evitar mal a tercers) o al “compliment d’un deure”.
La revelació del secret ha de servir a un interès que pesi més que el dret del pacient a la
privacitat i que no es pugui defensar sense vulnerar la confidencialitat.
Existeixen dos grups conceptuals de justificacions: protegir drets i interessos primordials
de terceres persones o interessos públics legalment protegits (seguretat pública, benestar econòmic comú, prevenir el desordre o el crim, salut pública, etc.). Si el professional
no troba una justificació ètica de la revelació (fins i tot en cas de teòrica obligació legal)
hauria de posar en coneixement de l’autoritat que li obliga els arguments en contra
abans d’acatar finalment el seu requeriment (si aquest persisteix després dels raonaments). Veiem algunes situacions de tensió ètica en aquest sentit:
- Activitats d’alt risc per a tercers, per exemple: conducció de vehicles, exercici de

la cirurgia, controladors aeris o de qualsevol altre mitjà, etc. Tota feina en la qual
una simple distracció pugui ocasionar un accident o un dany a tercers ha d’exigir
una plena capacitat mental per exercir-la. Davant l’ús de psicofàrmacs, diagnòstic
d’epilèpsia activa o addicció a drogues, el professional ha de recomanar al pacient
que abandoni les activitats de risc per protegir la seva integritat i la de tercers. Si
no en fa cas, es pot generar el deure ètic de revelar el secret per protegir terceres
persones innocents.
- Règims polítics dictatorials o en situacions de conflicte bèl·lic. Pot resultar il·legal,

però malgrat tot ètic, no fer el “comunicat de lesions” d’un ferit en circumstàncies
d’enfrontament o persecució per motius polítics o ideològics.
Però cada nova divulgació és una ingerència en el dret a la privacitat i, per tant, no ha de
ser realitzada a la lleugera, i s’ha de restringir al mínim possible. S’ha de tenir en compte
que tota divulgació d’informació confidencial lesiona directament drets, mentre que els
beneficis de la divulgació seran sovint menys segurs.
Existeixen doncs tres requisits abans de revelar informació confidencial:
- Existència d’un perill concret (principis de no maleficència i justícia).
- Utilitat de la divulgació per reduir o eliminar aquest risc.
- Absència d’alternatives que no vulnerin la confidencialitat.

Quan més gran sigui la probabilitat, gravetat i concreció del dany a una tercera part,
més gran seria el deure moral de revelar per evitar maleficència i preservar la justícia.
Així, serà més fàcil la decisió si el conflicte és amb drets de terceres parts identificables,
que en cas d’un “interès públic” més indeterminat (per exemple, “seguretat nacional”).
És important també que existeixi un “destinatari útil” de la informació revelada per
reduir el risc.
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7.5.1. Protegir interessos del pacient en situació de vulnerabilitat
Encara que apareix en tots els texts deontològics sobre el tema, des del punt de vista
ètic és molt important no sobreutilitzar aquest argument. Quan abordem situacions de
risc o vulnerabilitat, la ponderació entre el deure de secret i la protecció de la dignitat de
les persones (especialment la d’aquelles que no estan en situació de defensar totalment
els seus interessos) pot generar dubtes morals als professionals. En els pacients competents no s’hauria de plantejar el dubte donat que el bé el determinen ells mateixos58.
Però, tot i en aquest aspecte, s’ha d’individualitzar cas per cas, donat que, en situació
d’incompetència, és el representat legal qui gestiona de manera fiduciària el dret a la
confidencialitat de la persona, sempre des de la perspectiva dels valors i preferències
del pacient59. Concretant:
- Si el pacient és competent, l’argument de protegir interessos del pacient no justi-
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fica una divulgació en contra del seu parer. La divulgació d’informació, encara que
teòricament sigui beneficiosa per als seus interessos, mai pot estar justificada si el
pacient competent no ha donat el seu consentiment o ho ha rebutjat a priori. És el
pacient competent i no el professional sanitari qui decideix què beneficia els seus interessos. Sense consentiment, el professional només hauria de divulgar informació
confidencial si s’han de protegir interessos que pesin més que el dret a la intimitat
en la ponderació de valors.
- Si el pacient no és competent, pot estar justificada la divulgació en cas de protecció
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dels interessos predominants del pacient, per exemple: quan sigui imprescindible
per protegir un pacient incompetent davant d’abusos sexuals.
En aquests casos, el representant legal del pacient exercirà les decisions que correspondrien al pacient si aquest fos competent. Però el control que un representat exerceix
sobre la informació del pacient no és generalment tan complet com l’exercici per al
pacient competent, ja que els representants han d’actuar valorant sempre els interessos del pacient. Si no ho fan (és a dir, si tenim dubtes que els valors que defensen no
coincideixen amb els del pacient) podria ser ètic o, fins i tot, necessari qüestionar la
seva representativitat en benefici del pacient i comunicar a la justícia la percepció que
les decisions del representant legal del pacient o del menor no corresponen als valors o
s’allunyen del que hauria de ser una bona praxi mèdica.
Existeixen situacions on, característicament, els prejudicis sobre la competència dels
pacients poden generar risc de vulneració de confidencialitat. Èticament i jurídicament,
la capacitat de decisió d’una persona sempre es pressuposa.
La incapacitat s’ha de demostrar i, en cas de dubte, preval la presumpció de capacitat.
També el Codi de Deontologia en el capítol III “De la informació”, estableix com s’ha de
comportar el metge quan detecti un cas sospitós d’incapacitat:
Article 25
- El metge informarà les persones vinculades al pacient, quan aquest així ho autoritzi

o quan el metge intueixi que no hi ha la possibilitat d’una comprensió lúcida per
part del pacient.
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Els professionals assistencials són els més idonis per valorar la competència dels seus
pacients per entendre la informació que se’ls dóna. S’ha d’avaluar per a cada context i
per a cada decisió. Generalment els clínics no tenen problemes per decidir-ho, però existeixen escales que poden recolzar la decisió i, sempre que persisteixin els dubtes amb
aquests instruments, es pot demanar una segona opinió experta, encara que la decisió
final no serà del consultor sinó del metge responsable.
Però s’han d’evitar els prejudicis. Persones incapacitades legalment, menors, pacients
amb malalties psiquiàtriques o amb dèficits cognitius senils, poden tenir la competència
suficient per entendre la informació mèdica que se li dóna, mentre que malalts habitualment lúcids poden trobar-se en una situació en la qual, temporalment, no entenen la
informació i, conseqüentment, no poden decidir lliurement.
Cal recordar que, en alguns casos, la competència es pot restaurar amb el tractament,
amb una millor comunicació o amb el temps. Si no es té constància ni escrita ni verbal
de qui o quins són els seus representants, el pas següent ha de ser establir qui o quines
persones (generalment de l’entorn més proper) han de ser els interlocutors vàlids que
entrin en el “cercle de confidencialitat”.
Situacions d’urgència
En situacions d’urgència en les quals no sigui possible informar a temps el pacient o
representant legal, la informació confidencial del pacient pot ser divulgada, però només
la mínima imprescindible per tractar la urgència en benefici del pacient.
Sospita de maltractament
La confidencialitat ha de cedir davant una sospita clara de maltractament, sobretot en
menors d’edat, i també quan es detecten abusos (sexuals o d’altre tipus). Alguns pacients majors d’edat, com en el cas de dones maltractades, poden al·legar que no volen
que es faci pública la seva situació i reclamar el seu dret a la confidencialitat. Es planteja
aleshores un conflicte entre lleialtat i fidelitat. El metge té el deure legal de denunciar un
delicte a l’autoritat judicial tot i que pot perdre la confiança del pacient que pot cercar
per una altra via la seva atenció de salut quan la necessiti.

Una situació especial, en la qual la confidencialitat no es pot sostenir, és en
els casos de maltractament, sobretot en menors d’edat, així com en els casos
d’abusos, quan es detecten.

Per tant, abans de vulnerar la confidencialitat davant una sospita de maltractament, el
metge ha d’avaluar de manera honesta els valors i la trajectòria vital del pacient, evitant
veure la situació amb prejudicis des de la seva pròpia percepció i valors. S’ha d’assegurar
que existeix un mal que cal prevenir i que la revelació de dades contribuirà a aconseguir-ho. Si no és així, la informació i les activitats preventives s’han de mantenir dintre
del cercle de confidencialitat.
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Amb altres paraules, si l’objectiu és protegir una persona vulnerable o en risc, l’estratègia de revelació del secret també és important, donat que, fer-ho fora del moment
òptim i de manera poc prudent, pot tenir conseqüències contràries a les buscades. S’ha
de fugir d’un paternalisme injustificat, però també d’un individualisme autista i insolidari que porti el metge a desentendre’s de l’altre.
Les persones amb alteracions de la consciència
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Aquesta situació, habitual en emergències i en unitats de medicina intensiva, és especialment complexa, donat que el pacient no pot marcar els límits del seu “cercle de
confidencialitat” (llevat de les escasses excepcions en què ha nomenat un representant
mitjançant un document d’instruccions prèvies o document de voluntats anticipades).
És molt important definir en aquests casos, precoçment, un representant fiable a través
del qual vehicular la informació, reduint al màxim el número de persones que accedeixin
a les dades de salut del pacient.
Les persones grans
El prejudici de relacionar edat avançada amb indefensió, debilitat i dependència, no es
pot sostenir en l’actualitat en el nostre àmbit. Les persones grans gaudeixen de millor
benestar físic, econòmic i cultural, i estan reclamant exercir la seva autonomia plena,
encara frenada per les pautes socials del culte a la joventut, el rebuig a la “decrepitud”
i la persistència del paternalisme envers les persones que, en raó només de la seva edat,
la societat considera “fràgils”. És important no establir, a priori, cap relació entre la limitació de l’autonomia funcional i la debilitat de l’autonomia moral60. De la dependència
física, per elevada que sigui, no se’n pot desprendre feblesa de la capacitat de decidir61.
Fer-ho estigmatitza les persones i genera prejudicis. La vellesa és un factor de potencial
vulnerabilitat però no és sinònim de vulnerabilitat i, molt menys, d’incompetència62.
Els menors
El conflicte es planteja, generalment, quan s’aborden els límits de la confidencialitat en
l’adolescent o menor madur davant de situacions en les quals no vol que els pares o tutors coneguin el seu problema, per la sospita que estarien en desacord amb seva voluntat63. El juny de 2010, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va redactar un
document, de posicionament sobre l’atenció mèdica a la persona menor, que estableix
les bases de la relació del metge amb el menor d’edat legal64. L’interès superior de la
persona menor ha de ser el principi inspirador en qualsevol decisió en aquestes qüestions, sense oblidar el paper cabdal de l’entorn familiar en l’adaptació als problemes de
salut i en el seguiment de les recomanacions.
El respecte per la intimitat de la persona menor competent obliga el metge a guardar
la confidencialitat sobre l’acte mèdic, excepte en aquells casos en que el metge podrà
revelar el secret amb discreció, exclusivament a qui hagi de fer-ho, sobretot si amb el
silenci es presumís un molt probable perjudici per al menor, per a altres persones o un
perill col·lectiu (Article 32 del Codi Deontològic).

- El metge vetllarà perquè la decisió sigui compartida amb els pares o tutors legals,

però si la persona menor competent addueix les conseqüències negatives d’informar
els pares, pot demanar consell al Comitè d’Ètica Assistencial o assessorament legal.
- Per respecte a la intimitat de la persona menor, el metge la visitarà sense la presèn-

cia de cap altra persona, quan consideri raonable aquesta petició.
En l’atenció al menor s’ha de tenir en compte el parer dels qui el coneixen millor (pares
o tutors i, en el seu defecte, educadors o cuidadors). Però quan el menor competent demana confidencialitat estricta, aquesta ha de ser respectada per garantir la continuïtat
de l’assistència. L’adolescent ha de poder accedir als serveis sanitaris amb la confiança
que se l’ajudarà, atendrà i respectarà.
Els pares o tutors han de poder confiar també en els professionals sanitaris. Si no s’aconsegueix aquest marc de confiança “en xarxa” es corre el risc que les persones menors
no tornin a buscar l’ajut sanitari, ni el dels pares o tutors, buscant aleshores solucions
en àmbits no sanitaris (amics, establiments no professionals, productes o serveis sense
cap tipus de control ni garantia, etc.).
Però, com en qualsevol altra persona, el dret a la intimitat i a la confidencialitat en els
menors no té un caràcter absolut. També es pot intentar modificar la seva postura si
es considera que informar els pares o tutors pot evitar un perjudici greu per a la seva
salut, però sempre provant, primer, que sigui ell mateix qui divulgui la informació, amb
tot el recolzament professional necessari. S’ha de ponderar el dret del menor madur a
la confidencialitat i el deure d’informar els pares quan és menor d’edat legal.
Trastorns cognitius o conductuals
La confidencialitat també és un principi bàsic en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual,
les malalties mentals i les demències65. Ha de prevaler la defensa del dret a la intimitat
del pacient, excepte si hi ha risc per a la seva integritat o la de tercers. En el context
jurídic, el professional ha de valorar amb prudència com col·labora èticament amb la
justícia en aquestes situacions.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), en el seu informe sobre discapacitats de
2011, remarca el fenomen complex que es dóna per la interacció entre les característiques del discapacitat i les de la societat amb la qual conviu66. La realitat és que estan
especialment estigmatitzats, sent objecte de discriminació fins i tot en l’àmbit de l’atenció sanitària, menystenint sovint la seva capacitat per prendre determinades decisions o
acceptar determinades propostes. Molts d’ells no poden “consentir”, però també molts
tenen capacitats per “assentir” les propostes terapèutiques67.
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També parla l’OMS de “mecanismes per a una vida independent” per tal que aquestes
persones puguin prendre una decisió i posar-la en pràctica, gràcies al recolzament no
paternalista de persones qualificades. Òbviament, en l’àmbit de la salut, aquestes persones capacitades i qualificades haurien de ser els professionals sanitaris. El metge ha
d’adoptar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat en la seva relació amb
aquests pacients. La limitació fora quan, de protegir la confidencialitat, se’n pogués
derivar un abús o risc d’abús68.
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El metge haurà de vetllar per quan, com i a qui més dóna informació sobre aquests
malalts, garantint en tot moment la confiança que li han atorgat69. És ideal identificar
un interlocutor vàlid i acceptat per la persona malalta, sempre que sigui possible. En
alguns casos ja existeix un “representant legal”, bàsicament un tutor designat per sentència judicial, els pares o qui ostenti la pàtria potestat, o el representant designat en
document de voluntats anticipades.
Després de la mort del malalt
La responsabilitat vers el pacient no decau totalment amb la defunció, romanent el
compromís de confidencialitat. El deure de secret del metge no s’extingeix amb la vida
del malalt. Per tant, la defunció no afavoreix automàticament la divulgació, i el professional sanitari ha de trobar l’equilibri ètic. S’hauria de mantenir el respecte a la seva
intimitat, la seva imatge i el seu record, llevat de risc cert per a terceres persones o per
a interessos públics molt rellevants. El Codi de Deontologia en el capítol IV “Del dret a
la intimitat i del secret professional” ho deixa clar:
Article 34
- La mort del pacient no eximeix el metge del deure del silenci. No es pot considerar
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revelació de secret el fet de manifestar que un pacient no ha mort d’una determinada malaltia sempre que això no signifiqui una revelació indirecta per exclusió.
Com sempre, la divulgació ha de ser la mínima necessària. Fins i tot, es podria adduir
que la ponderació de valors pot tendir més cap a la divulgació que en vida, donat que
els possibles danys s’han reduït considerablement però no s’han eliminat.
El document del grup d’Ètica de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
“Acompanyar fins a la mort” reflexiona sobre els valors que han de presidir la nostra
relació amb el pacient al final de la seva vida, destacant especialment, fins i tot després
de la mort del pacient, respecte i lleialtat70.
Respecte
Es traduirà en la reserva dels detalls confiats en el si de la relació metge-pacient. La
previsió que la família pugui necessitar algunes de les dades de la seva malaltia un cop
el pacient hagi mort, ens obliga a plantejar obertament quina classe d’informació serà
imprescindible, per exemple, en el cobrament d’assegurances i d’altres circumstàncies,
i quina informació quedarà preservada pel secret professional.
També s’han de considerar les diferents aproximacions culturals a la mort quan s’aborden el temes de confidencialitat en aquestes situacions. No hi ha estratègies infal·libles.
I cal també tenir en compte la gran distància que hi pot haver entre l’aproximació
teòrica (basada, per exemple, en els preceptes “oficials” de cada religió) i la pràctica
quotidiana o els casos concrets.
Lleialtat
Entesa com la continuïtat en els deures propis de la relació metge–pacient, el compromís de lleialtat amb el pacient obliga, més enllà del que diu la llei, a protegir la seva
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intimitat en qualsevol circumstància, de la mateixa manera que s’ha fet durant la seva
vida, fins i tot davant dels seus familiars. Abans d’entregar qualsevol informació, el metge s’hauria de preguntar quina informació (i a quines persones) hagués donat permís el
propi pacient perquè fos lliurada o explicada.
Les persones que han compartit la vida del malalt han de ser tractades, en principi,
com a part del seu món. S’ha de pensar que, si no ha dit el contrari, comparteixen la
necessitat d’informació, però, idealment, seria millor conèixer la seva voluntat abans de
la defunció. La legislació vigent permet l’accés a la història clínica als familiars i persones
properes, però també pot donar suport al respecte a la intimitat del pacient:
Art. 18.4 Llei 41/2002
- No es facilitarà informació que afecti a la intimitat del difunt ni a les anotacions

subjectives dels professionals, ni que perjudiqui a tercers..
Si el malalt ha deixat instruccions prèvies sobre el tema i, especialment, si ha nomenat
un o més representants, aquest o aquests han de ser els interlocutors. Quan un pacient
competent fa una petició explícita abans de la seva mort per tal que sigui mantinguda
la confidencialitat, aquesta petició s’ha de respectar fins i tot després de la defunció,
encara que, és clar, amb els mateixos límits ja esmentats per pacients vius i competents.
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Recerca en el bancs de dades de les persones mortes
La mort de participants en estudis de recerca, tant en curs com ja acabats, comporta
un interès recent en aquest tema donada la proliferació d’estudis longitudinals a llarg
termini i la utilització del material dels bancs de mostres biològiques71. Malgrat que les
dades del participant foren recollides adequadament amb un consentiment vàlid en el
seu moment, la mort del participant i l’ús de les seves dades anys més tard, planteja
qüestions ètiques i legals molt poc explorades fins ara.

7.6. Epíleg
La informació en el camp de la sanitat és fonamental per poder fer el bé, és a dir, ajudar
les persones a millorar la seva salut en sentit ampli. Sense informació resulta molt més
difícil i agosarat poder prendre les decisions adequades amb l’objectiu d’augmentar
la vida de la persona en quantitat i en qualitat. Però cal anar en compte perquè la
utilització perversa de dades sobre la salut d’una persona, pot ser també utilitzada per
causar-li dany, perjudicar-la o, al menys, contradir la seva voluntat en camps allunyats
de la sanitat com pot ser el jurídic, laboral, social o econòmic. D’aquí la importància de
manejar la informació personal amb molt de compte, amb la confidencialitat necessària
i el respecte degut a la intimitat i la privacitat de la persona. Al menys, això preteníem
exposar en aquest recull sobre confidencialitat en l’atenció sanitària.

103

104

Principis de confidencialitat
en la pràctica clínica

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA
Passeig de la Bonanova, 47 - 08017 Barcelona - Telèfon 93 567 88 88
http://www.comb.cat

