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presentació
Tinc el plaer de presentar l’última publicació del CEA SARquavitae: 
L’art de deliberar. Procés de presa de decisions en equips 
interdisciplinaris. 

Un dels objectius del Comitè d’Ètica Assistencial de SARquavitae és 
elaborar documents per orientar, formar i donar suport als equips de 
professionals que treballen amb nosaltres i publicar-los perquè els 
puguin utilitzar altres equips del mateix àmbit assistencial.  

En aquesta ocasió, el CEA proposa una metodologia per ajudar en la 
presa de decisions que els equips realitzen diàriament, en situacions 
cada vegada més complexes i que s’ha de fer amb el màxim de 
garanties per aconseguir que sigui la millor decisió possible. 

Què té en particular aquesta Metodologia? En primer lloc, és la que 
utilitzem a SARquavitae i està pensada pel treball interdisciplinari 
dels nostres professionals en serveis assistencials, on la persona i la 
família també s’impliquen durant tot el procés d’atenció.

Per altra banda, es pretén “estimular i activar la pràctica de la 
deliberació ètica” mitjançant un procés de reflexió pautat que faciliti 
als equips l’intercanvi del coneixement i de les capacitats de cada 
disciplina orientades a un objectiu comú, respectant els principis de 
l’ètica en benefici de les persones.

La deliberació es converteix en un procés creatiu quan un conjunt 
de disciplines miren a la persona com una cosa única i especial. Per 
això és tan important aquesta mirada interdisciplinària.

Espero que aquest document els resulti interessant i els sigui útil en 
la seva feina diària.

José Luis Roselló
Director General SARquavitae
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introducció

En la vida professional és inevitable prendre 
decisions. Independentment del grau de 
responsabilitat i del rol que jugui un professional 
dins d’una organització, li correspon prendre 
decisions. En ocasions, ha de prendre-les d’una 
manera solitària, ja que tal responsabilitat només 
és competència seva i no pot delegar-la; però en 
moltes circumstàncies ha de prendre-les amb 
altres, en equip, a través de la pràctica del diàleg i 
de l’escolta, la qual cosa requereix una metodologia 
i unes condicions de possibilitat que intentarem 
explorar en aquest document.

Les decisions que un equip professional pren al 
llarg de la seva activitat defineixen la seva manera 
de ser, la seva singularitat. La manera com una 

organització resol els seus debats o dilemes interns 
la defineixen públicament. Les decisions que es 
prenen, tant en el pla executiu com en l’assistencial, 
tenen conseqüències, no només per a l’equip, sinó 
per a un conjunt de persones més extens, la qual 
cosa exigeix prudència, càlcul de conseqüències i 
un atent discerniment. 

Com més responsabilitat té un equip professional, 
assistencial o executiu, més transcendència tenen 
els efectes de la seva decisió. D’aquí la importància 
que té explorar, a fons, el procés de presa de 
decisions (decision making process, a la bibliografia 
especialitzada) i la metodologia més idònia per 
aconseguir els millors resultats.  

La presa de decisions en equips interdisciplinaris 
no és una tasca fàcil. Des de fa més de deu anys, 
els membres del Comitè d’Ètica Assistencial 
SARquavitae, ens reunim una vegada al mes per portar 
a terme la difícil però apassionant tasca de deliberar 
junts, de buscar la millor solució a problemes que es 
plantegen en l’atenció sociosanitària. Hem adoptat 
una metodologia pròpia que creiem pot ser útil a 
altres Comitès d’Ètica i també a equips professionals 
interdisciplinaris de caràcter assistencial.

L’únic fi que ens mou és el benestar integral de 
l’usuari, la qualitat de l’atenció, l’excel·lència en 
el tracte. No obstant, a l’hora de dilucidar la millor 
acció per a la persona que cuidem, no existeix 
una única opció, ni resulta sempre evident el que 
cal fer, la qual cosa exigeix un intercanvi raonable 
d’arguments i punts de vista. 

Ens proposem, amb aquesta nova publicació, donar 
a conèixer una proposta metodològica a partir de 
l’experiència d’aquests anys amb el fi de contribuir 
al diàleg ètic en el nostre país i amb la voluntat de 
mostrar el valor i la necessitat dels Comitès d’Ètica 
Assistencial en l’àmbit sociosanitari. 

Durant els últims quaranta anys s’han constituït un 
gran nombre de Comitès d’Ètica assistencial tant en 
hospitals com en clíniques i consorcis hospitalaris 
i, en els últims temps, en centres geriàtrics i 
gerontològics, com també en organitzacions de 
l’àmbit estrictament social. Aquesta eclosió de 
Comitès d’Ètica és, sens dubte, una bona notícia, 
però la maduresa d’un Comitè exigeix temps i 
formació dels seus membres. 

Com més responsabilitat té un equip 
professional, assistencial o executiu, més 
transcendència tenen els efectes de la seva 
decisió.
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Alguns dels Comitès formats durant aquestes 
dècades han assolit el seu objectiu i han contribuït 
a millorar la qualitat assistencial; altres, per motius 
molt diferents, han naufragat i han perdut la seva 
raó de ser. La bona marxa d’un Comitè d’Ètica 
depèn d’una pluralitat de factors, però la formació 
prèvia dels seus membres és determinant per a un 
correcte funcionament. 

Alguns teòrics de l’ètica aplicada a les 
organitzacions consideren que els Comitès d’Ètica 
han de ser substituïts per la figura d’un assessor o 
d’un consultor en matèria d’Ètica, ja que, segons 
ells, aquesta figura aporta una solució als dilemes 
ètics que es plantegen en la vida institucional d’una 
manera més eficient que la que aporta la vida d’un 
Comitè. Altres teòrics consideren que els Comitès 
juguen un paper decisiu en la nostra societat i 
que no poden ser substituïts per la figura d’un 
especialista, perquè són òrgans de deliberació 
compartida, espais on es fa efectiu l’ús de la raó 
dialògica. 

Nosaltres considerem que un Comitè d’Ètica, quan 
veritablement actua d’una manera autònoma, juga 
un paper decisiu en una institució, un rol que no pot 
suplir, en cap cas, ni un assessor ni un consultor 
d’Ètica aplicada. La riquesa intangible d’un Comitè 
d’Ètica assistencial resideix, precisament, en la 
interacció de la pluralitat de professionals que 
l’integren, en la diversitat de punts de vista que es 
posen de manifest quan s’analitza un cas. 

Això fa possible el que més endavant tractarem com 
a deliberació compartida. Perquè tal deliberació 
compartida tingui lloc, és essencial superar alguns 
esculls importants com les barreres lingüístiques, 
les relacions de poder, els temors i la desconfiança. 

És veritat que la fisiologia d’un Comitè d’Ètica 

exigeix trobar-se presencial o virtualment i que, 
per a això, es requereix temps, recursos, capacitat 
d’escolta i de mútua comprensió, però la resultant 
de tal deliberació col·lectiva és substantivament 
més valuosa que la deliberació que pot exercir a 
títol individual un especialista o consultor. Per això, 
som partidaris dels Comitès d’Ètica assistencial, 
però admetem que només amb el temps i amb 
la deguda formació és possible aconseguir la 
maduresa intel·lectual com a Comitè. 

Pensem que la publicació d’aquest document pot 
tenir un fi pedagògic no només per a altres Comitès 
del sector, que estan naixent tant en l’àmbit privat 
com públic, sinó també per estimular i activar la 
pràctica de la deliberació ètica en les Facultats 
d’Infermeria, de Medicina o de Ciències de la Salut 
en general. Considerem que, a més de la formació 
científico-tècnica, els professionals de la salut 
necessiten de les ciències humanes i de la filosofia 
pràctica en particular, el que denominem ètica, per 
abordar, amb èxit, el seu servei a la societat. 

Al llarg d’aquests anys, hem elaborat una 
metodologia pròpia de resolució de casos que s’ha 
anat teixint a partir de l’experiència. A continuació, 
proposem seqüenciar-la en diferents fases per si 
pot ser útil a altres òrgans de deliberació. El procés 
de presa de decisions en equips interdisciplinaris 
no és una ciència estricta, tampoc és un procés 
automàtic. En ocasions es produeixen interrupcions 
i talls en la seqüència de les fases que només es 
poden superar des de la flexibilitat, però proposem 
un model metodològic que ha d’aplicar-se en virtut 
dels espais i temps de cada organització. 

Existeixen diferents models i protocols de presa 
de decisions en equips interdisciplinaris que 
estan ressenyats en la bibliografia sobre aquesta 
temàtica . Al cap i a la fi, són camins, maneres de 

procedir que tenen un objectiu comú: el benestar 
de la persona que cuidem.  

Exposem el model que seguim en els processos 
de deliberació amb l’objectiu que pugui inspirar 
als equips en la seva presa de decisions. Aquesta 
proposta metodològica està dissenyada per 
a equips interdisciplinaris que han de prendre 
decisions en l’àmbit assistencial. Aquestes 
decisions comporten, en molts casos, una gran 
transcendència per a la persona cuidada, però 
també per a l’entorn afectiu que l’envolta. D’aquí 
la importància d’identificar les condicions de 

possibilitat d’una correcta presa de decisions, les 
actituds fonamentals per tal que aquesta tingui lloc i 
la seqüència lògica que, segons la nostra proposta, 
cal seguir en un equip integrat per professionals de 
diferents disciplines.
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l’art de deliberar

La presa de decisions no és fàcil, i encara menys 
quan aquesta s’articula en equip i quan el que 
s’està debatent afecta directament la vida de les 
persones implicades. A més de responsabilitat, 
exigeix tacte i un gran sentit de prudència i de 
cautela. 

No és una conquesta fàcil aconseguir la cohesió 
interna i la tolerància necessària dins d’un Comitè 
d’Ètica assistencial, i encara menys assumir la 
seva pluralitat interna i la necessària flexibilitat, 
però el nostre temps exigeix, potser més que mai, 
òrgans de deliberació on professionals formats 
i preocupats pel benestar dels seus destinataris 
busquin les millors solucions als dilemes que, de 
manera inevitable, planteja la vida. 

De res serveix ocultar-los, ja que els problemes 
segueixen allà. En ocasions, els dilemes o debats 
ètics que existeixen en les organitzacions no es 
canalitzen pel Comitè d’Ètica. Estan latents en 
els espais informals i no s’afronten com és degut. 
Potser perquè existeix cert temor a sol·licitar 
una consulta, a mostrar la perplexitat que un 
experimenta davant determinats casos. Tals 
problemes generen angoixa i afecten negativament 
la vida del professional i, a vegades, inclús afecten 
al desenvolupament de la vida personal i familiar i el 
danyen emocionalment. 

Els Comitès d’Ètica van ser creats, també, per 
alliberar als equips professionals de l’angoixa i del 
neguit que pateixen quan han de prendre decisions 

complicades en situacions molt complexes. El 
desenvolupament de les tecnologies, l’envelliment 
progressiu de la nostra societat, la pluralitat 
inherent al cos social i els conflictes axiològics entre 
l’equip professional, l’entorn afectiu i la persona 
cuidada fan molt complexa la tasca de cuidar 
correctament en el final de la vida. No es pot exigir 
al professional que solitàriament els resolgui per si 
mateix, ja que moltes vegades la complexitat del 
debat ètic que està en joc exigeix, necessàriament, 
el diàleg obert i racional, l’ajuda d’un especialista 
en el camp de l’ètica i del dret, el fructífer intercanvi 
d’idees i d’arguments entre els professionals del 
sector social i sanitari, la confrontació d’opcions i, 
finalment, la necessària tasca d’arribar a consensos 
raonables. 

La deliberació és un procés de ponderació 
d’aquells factors que intervenen en una acció o 
situació amb la finalitat de poder decidir quina és 
la millor alternativa o, quan això ja no és possible, 
la menys lesiva. És el procediment que permet 
formular judicis raonables, però prudents, sobre 
la bondat de les accions. Consisteix en decantar-
se per una de les opcions que estan en joc un 

cop ponderades les circumstàncies concurrents, 
comprovant en quina mesura l’elecció és coherent 
amb els principis i després d’haver previst les seves 
possibles conseqüències. 

La deliberació no s’executa sobre el que és 
evident, sobre el que sempre succeeix de la 
mateixa manera; sinó que té lloc sobre el que és 
incert, poc probable, o sobre l’imprevist, és a dir, 
sobre assumptes dels quals el desenllaç no és clar 
o és indeterminat. 

En la vida assistencial existeixen moltes situacions 
que entren, de ple, en el pla de l’incert, perquè el 
factor humà té alguna cosa d’imprevist. L’evident 
és el que resulta clar i distint per si mateix, el que 
tots veuen de la mateixa manera, el que no suscita 
cap debat. En l’atenció a les persones grans, en 
la cura dels éssers humans més vulnerables, 
es plantegen situacions que no sempre formen 
part d’allò evident, per la qual cosa és necessari 
prendre decisions sobre marcs de probabilitat, 
d’incertesa, i això exigeix tolerància al risc i, també, 
a la frustració.
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La deliberació és un procés de ponderació 
d’aquells factors que intervenen en una acció o 
situació amb la finalitat de poder decidir quina 
és la millor alternativa o, quan això ja no és 
possible, la menys lesiva.
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Un Comitè d’Ètica no allibera a l’equip professional 
de la tasca de pensar per si mateix, no té com a 
objectiu envair la seva autonomia o ingerir-se en 
la seva legítima responsabilitat; sinó ajudar-lo a 
prendre la decisió més correcta, la més adequada. 
El seu objectiu està al servei dels professionals 
que cuiden i curen, i forma part de la maduresa 
d’un ésser humà consultar o assessorar-se quan 
no es té claredat suficient per resoldre un dilema. 
El model deliberatiu de presa de decisions és 
aplicable, més enllà de tot Comitè d’Ètica, a 
qualsevol equip interdisciplinari.  

En la presa de decisions en equip intervenen 
molts factors. D’aquí la necessitat que entrin en 
joc diferents disciplines. En la deliberació sobre 
el que cal fer, sobre quina és l’acció més justa, 
no es poden, per exemple, ignorar els principis 
de l’ètica aplicada a les organitzacions, però 
tampoc es poden ignorar els recursos ni els costos 
econòmics. Tota decisió a favor de la qualitat de 
vida de les persones té unes conseqüències en 
el pla social, emocional i econòmic que s’han de 
poder avaluar i anticipar. 

La presa de decisions no pot tenir com a únic 
criteri el factor econòmic, la despesa, la rendibilitat, 
el mercat o la reputació. No hi ha dubte que 
tota decisió assistencial, per simple que sigui, 
té la seva repercussió econòmica i aquesta ha 
de ser valorada, també, en el procés de presa 
de decisions, però l’argument econòmic no pot 
convertir-se en l’únic argument a l’hora d’inclinar 
la balança. El respecte pels valors corporatius de 
l’organització i pels principis ètics de la cura són 
els elements fonamentals en el procés de presa de 
decisions. 

Amb freqüència, l’equip professional s’enfronta 
a dilemes ètics de difícil solució. Experimenta 

l’art de deliberar

conflictes de consciència; sent, inclús, que se li 
exigeixen unes pràctiques des del punt de vista 
legal que, per coherència amb els seus propis 
valors, no pot realitzar. Se sent perplex perquè no 
sap com ha d’actuar, ni quina és la decisió que més 
beneficiarà al seu destinatari. D’aquí la importància 
que tenen els Comitès d’Ètica assistencial com a 
òrgans de deliberació compartida. 

L’autonomia del professional s’ha de poder 
harmonitzar amb la del destinatari i amb el seu 
dret a decidir lliure i responsablement sobre les 
qüestions que afecten a la seva salut, al seu cos, 
a la seva intimitat, en definitiva, a la seva vida. El 
destinatari no és un objecte, ni un ésser passiu; és 
un subjecte de drets que, independentment de la 
seva condició i del seu estat de salut, ha de ser 
tractat sempre i en qualsevol circumstància com 
a una persona. Les persones que cuidem són 
sempre i en qualsevol situació subjectes de drets, 
inclús quan han perdut la consciència de ser-ho pel 
seu greu estat de malaltia o deteriorament cognitiu. 
La defensa dels seus drets, de la seva dignitat, dels 
seu benestar i confort és la raó de ser de la nostra 
labor i missió principal. 
 
Els Comitès d’Ètica assistencial són òrgans 
de deliberació que no posseeixen un caràcter 
vinculant, sinó merament consultiu. Participar en un 
òrgan d’aquest tipus exigeix certes condicions que, 
si no es presenten, fàcilment poden frustrar la seva 
funció. No només és rellevant que els qui en formin 
part siguin competents en els seus diversos camps 
professionals, sinó que, a més a més, hauran de 
ser-ho en el debat i la deliberació conjunta. 

FONAmENTS DE LA 
DELIBERACIÓ COMPARTIDA 

Per què deliberar amb altres? Què aporta la deliberació compartida? 
Qui ha de formar part de l’equip que delibera?

La deliberació compartida aporta tres elements decisius per a una 
organització: major perspectiva, major responsabilitat i major cohesió 
interna dels equips i, consegüentment, de la mateixa organització.

2

Un equip assistencial de caràcter interdisciplinari 
està integrat, com el seu nom indica, per un 
conjunt de professionals que pertanyen a 
diferents disciplines, el que significa que aporten 
enfocaments i visions del cas des d’angles i 
mirades diferents. 

Existeix, pròpiament, interdisciplinarietat quan 
aquestes diferents perspectives es posen en 
contacte les unes amb les altres i es presten al 
diàleg i a la interacció. Quan només se superposen 
punts de vista, però no existeix permeabilitat, ni 
comunicació bilateral, ni un llenguatge compartit, 

no es pot parlar, en sentit estricte, 
d’interdisciplinarietat, sinó de multidisciplinarietat.  
 
Partim de la idea que la suma de perspectives 
té valor. La perspectiva és un enfocament, una 
mirada, un llenguatge i una manera d’abordar el 
problema. Cada professional, partint de la seva 
perspectiva disciplinària, aborda el cas d’estudi 
des d’un determinat angle de visió. No existeix 
una perspectiva global, el que podria denominar-
se, la perspectiva. El que existeix és la mirada des 
de la medicina, des de la infermeria, des del dret, 
des de la psicologia, des del treball social, des 

El valor de les diferents perspectives
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fonaments de la deliberació compartida

de la filosofia i des de l’economia i, cadascuna 
d’aquestes mirades posseeix el seu valor i té una 
dignitat. 

Cadascun dels professionals contempla el 
problema des de la seva particular visió disciplinària. 
L’essencial és no ingerir-se en la perspectiva 
professional de l’altre. El que correspon al metge 
és abordar el cas des de la perspectiva mèdica i no 
jurídica, i el que correspon al jurista és no ingerir-se 
en la visió mèdica de l’assumpte.

Un dels errors més comuns consisteix en creure 
que la pròpia mirada és l’única mirada possible 
sobre el cas, que el propi abordatge és l’únic 
abordatge possible de la qüestió que es debat. 
Aquesta visió unilateral dels problemes empobreix 
significativament a les organitzacions. 

Des d’aquest paradigma es reconeixen diferents 
perspectives i s’atorga autoritat a cada professional 
quan exposa el seu punt de vista disciplinari. Quan 
el jurista intervé com a jurista, el seu punt de 
vista té un especial valor i és reconegut per tots 
els membres de l’equip, ja que aborda la qüestió 
des d’un àmbit que suposadament coneix, en el 
qual se’l suposa competent. La clau consisteix 
en respectar, en igualtat de dignitat, les diferents 

perspectives sense desconsiderar cap d’elles. 
El que s’espera del professional és que es limiti 
a abordar la qüestió des de l’àmbit en el qual és 
competent i no s’ingereixi, a mode amateur, en la 
perspectiva de l’altre.  
 
La suma de perspectives tampoc es pot identificar 
amb el sincretisme, que és una espècie de suma 
caòtica de les diferents perspectives que hi ha en 
joc. Del diàleg interdisciplinari emergeix una solució 
que transcendeix la suma de propostes individuals, 
l’acumulació de les parts. El tot és més que la suma 
de les parts, de la mateixa manera que la resultant 
del diàleg és més que la suma dels punts de vista.
 
En definitiva, ¿per què és rellevant el valor de 
la perspectiva per a la presa de decisions en 
equips assistencials? Perquè la suma dialògica 
de perspectives redueix, significativament, la 
possibilitat de l’error, tot i que no l’extingeix 
definitivament. Quan un conjunt de professionals 
observen atentament el mateix dilema, és més fàcil 
reduir el marge d’error. Tot i així pot existir l’error, 
perquè en els problemes assistencials existeixen 
variables intangibles que no sempre són fàcils de 
detectar.  

Partim de la idea que la suma de 
perspectives té valor. La perspectiva és un 
enfocament, una mirada, un llenguatge i 
una manera d’abordar el problema.

La presa de decisions en equips interdisciplinaris 
afavoreix la coresponsabilitat professional. 
Quan tots els membres d’un equip assistencial 
s’impliquen en el procés, llavors se senten agents 
actius i interlocutors vàlids, la qual cosa potencia la 
seva autoestima i la seva dignitat professional. 

Quan, per altra banda, la decisió es pren 
unilateralment, difícilment s’aconsegueix 
coresponsabilitat en l’acció. Els professionals 
tenen dret a aportar el seu talent i la seva mirada 
en la resolució dels problemes. Això no només 
els dignifica, sinó que millora ostensiblement 
l’organització, perquè rendibilitza el capital 
intangible que hi ha en ella. 

Quan la tasca professional es limita, únicament, 
a complir protocols i a reproduir mimèticament 
certes pautes, l’organització perd talent, creativitat 
i coresponsabilitat. La coresponsabilitat significa 
assumir, com a equip, l’èxit de la decisió presa, 
però també, quan pertoqui, el fracàs. Aquesta 
assumpció en primera persona del plural significa 
respondre a la situació, assumint les conseqüències. 
En ocasions, es reivindica la coresponsabilitat quan 
la presa de decisions s’ha realitzat amb èxit, però 
s’oculta quan s’ha comès un error. 

Quan els membres han estat consultats i han pogut 
participar activament, és més fàcil que assumeixin 
les conseqüències de la decisió. 

Un dels grans problemes que pateixen les grans 
organitzacions és l’atomització o la fragmentació 
dels seus equips i dispositius. La cohesió és 
important perquè l’organització sigui, realment, 
coherent amb el sistema de valors corporatius 
que la defineixen. La manera com s’intervé, 
es prenen decisions i es resolen situacions 
complexes, defineix públicament l’organització. 
D’aquí la importància del treball en equip, de 
disposar d’equips cohesionats i ben liderats, però 
això només és possible si es dóna autonomia i 
responsabilitat a cadascun dels seus membres i es 
té en compte el seu punt de vista i la seva mirada 
disciplinària. 

La presa de decisions en equips interdisciplinaris 
afavoreix la cohesió interna entre els professionals 
i el sentit de pertinença a l’organització, la qual 
cosa és decisiva en organitzacions amb una 
gran massa de professionals, ja que això fa 
possible una cultura d’organització conjunta. 
La persona atesa és la principal beneficiària 
d’aquesta cohesió interna, ja que la cohesió és 
un factor de millora de la qualitat assistencial. 
També s’eviten, d’aquesta manera, els greuges 
comparatius i les desigualtats en la manera 
d’abordar i tractar els problemes assistencials. 

Coresponsabilitat

Cohesió



18 L’ART DE DELIbERAR  19 

actituds fonamentals

ACTITUDS
FONAMENTALS 3

Les actituds i les capacitats que es requereixen 
per dur a terme la deliberació conjunta són: 

Els valors són conviccions personals i el llenguatge 
emprat en el debat ha de ser respectuós amb 
els valors dels altres participants encara que no 
els compartim. El respecte a la persona és un 
requisit essencial per a la deliberació i això no ha 
de confondre’s, mai, amb la identificació amb les 
seves idees, opinions o punts de vista. 

La disparitat de punts de vista i de criteris és una 
riquesa en un equip  assistencial, com també les 
propostes que es formulen, però només pot haver-
hi diàleg si es respecta a tots els membres que 

formen part de l’equip. Respectar a la persona 
com a interlocutor vàlid significa respectar la 
seva dignitat, integritat i llibertat de pensament i 
d’expressió, la qual cosa és imprescindible en un 
procés de deliberació compartida.
 

Saber escoltar significa atendre als arguments 
contraris i esforçar-se per entendre’ls 
mitjançant preguntes adequades. L’escolta 
exigeix l’alliberament de prejudicis, tòpics 
i ressentiments, pressuposa una actitud 
receptiva, d’atenció plena, una actitud que 
va més enllà del mer sentir i que té un valor 
intencional. 

a.  Una actitud de respecte per l’altre

Cada membre de l’equip té dret a ser escoltat, per 
la qual cosa és essencial no interrompre la seva 
intervenció i menys encara pressuposar el que 
formularà. 

Es requereix la capacitat per identificar els valors 
dels altres, així com el component emotiu que 
pugui impregnar els seus arguments i judicis. Els 
professionals, com a persones que són, tenen els 
seus valors, preferències i conviccions morals. 

En la presa de decisions no només interactuen 
professionals amb diferents perspectives 
disciplinàries, sinó també persones amb 
preferències i jerarquies de valors diferents, fet 
que exigeix respecte i comprensió. Identificar i 
comprendre els valors de l’altre no significa, en cap 
cas, compartir-los, però sí que exigeix respectar el 
que per l’altre és valuós.

La capacitat per exposar els propis valors és clau, 
encara que aquests no es corresponguin amb 
certeses verificables ni demostrables, però són 
conviccions que es poden i s’han de fonamentar 
racionalment. Això pressuposa capacitat dialèctica, 
de trobar els arguments per sustentar les pròpies 
propostes. 

Aquesta labor de raonament és clau per poder 
persuadir als altres membres de l’equip de la pròpia 
proposta. D’aquí la importància que posseeix el 
llenguatge expositiu i l’art de la persuasió. 

Es requereix la competència per argumentar 
de manera racional i raonable. Es parteix del 
supòsit que, a l’hora d’argumentar, els membres 
de l’equip tenen com a principal objectiu el bé 
de la persona que es cuida i que, per a això, 
es busquen raons vertaderes, en arguments 
fundats en el coneixement, les evidències i les 
competències científico-tècniques així com en la 
pròpia experiència o en situacions anàlogues. Es 
descarta, doncs, qualsevol mode d’argumentació 
que utilitzi la fal·làcia, el sofisma o la demagògia 
com a mecanisme de persuasió. 

Per poder deliberar amb altres, és fonamental saber 
prendre distància dels principis i valors personals 
durant la deliberació. Qui no estigui disposat a 
modificar la seva opinió hauria d’abstenir-se de 
participar en la deliberació. Aquesta capacitat de 
prendre distància no ha d’entendre’s com una 
caiguda en el relativisme. Significa tenir la flexibilitat 
racional i emocional per captar què és el més 
necessari en la situació proposada, malgrat que 
tal solució pot entrar en conflicte amb els propis 
principis i valors personals. 

La disparitat de 
punts de vista i 
de criteris és una 
riquesa en un equip  
assistencial.

Per poder deliberar 
amb altres, és 
fonamental saber 
prendre distància 
dels principis i valors 
personals durant la 
deliberació.

b.  Saber escoltar

e.  Capacitat per argumentar

f.  Distanciament

c.  Capacitat per identificar i 
comprendre els valors aliens

d.  Capacitat per exposar 
els valors personals
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Es requereix capacitat d’autocrítica per poder 
identificar els prejudicis propis. Es considera 
indispensable en l’art de la deliberació compartida 
la capacitat de sotmetre a crítica el propi punt de 
vista, sense que això s’entengui, necessàriament, 
com una derrota o forma d’humiliació. Tenir 
capacitat per reconèixer que l’altre pot tenir raó i un 
mateix estar equivocat, no comporta una pèrdua 
de credibilitat professional i, menys encara, de 
reputació. Aquesta autocrítica, fruit de la humilitat, 
és imprescindible per trobar solucions compartides. 

En la presa de decisions en equip és bàsic el control de 
les emocions, cosa que és especialment difícil quan 
el cas que s’està debatent té greus conseqüències. 
Si el professional està molt afectat emocionalment 
perquè existeix un vincle afectiu amb algun dels 
actors del cas, és difícil deliberar d’una manera 
neutra, per la qual cosa és millor que s’abstingui de 
participar en els processos de presa de decisions, 
per la seva excessiva implicació emocional. 

En els processos d’argumentació el que 
veritablement compta i té valor són els arguments i 
les raons que s’expressen. Les efusions emocionals 
i valoracions de tipus subjectiu no aporten elements 
de qualitat a l’hora de dilucidar quina és la millor 
opció per garantir el bé de la persona cuidada. 

En el procés de presa de decisions compartit 
és bàsic que els interlocutors siguin capaços 
d’identificar i assumir els aspectes positius i 
complementaris en les raons i arguments dels 
altres. És positiu, en el procés de presa de decisions 

en equips, que els membres siguin capaços de 
reconèixer les aportacions de qualitat que facin 
els seus companys i que puguin sumar i matisar 
les seves visions amb esperit constructiu. Les 
intervencions poden servir per prendre distància de 
la visió aliena, però també per reforçar aquest punt 
de vista.
 

Per poder deliberar amb altres, és necessària una 
actitud crítica davant qualsevol manifestació de 
fonamentalisme i de dogmatisme, perquè aquestes 
actituds trenquen el procés d’argumentació i es 
funden en el principi d’autoritat o en la coacció, la 
força o el xantatge emocional. 

Una condició capital en l’art de deliberar amb 
els altres és el reconeixement de l’altre com a 
interlocutor vàlid. Des del classisme o qualsevol 
forma d’elitisme és inviable el procés de presa de 
decisions en equips, ja que la condició sine qua 
non perquè tingui lloc és el reconeixement de la 
igualtat en dignitat de tots els interlocutors que hi 
ha en joc.

Al llarg d’aquests anys hem après que, per 
comprendre’s mútuament, els membres d’un equip 
han d’usar un llenguatge intel·ligible per a tots. 
Els argots especialitzats produeixen molt sovint 
opacitat comunicativa. Amb excessiva freqüència, 
la utilització de termes tècnics, propis d’una 
disciplina particular, fa impossible la comprensió 
mútua. D’aquí la necessitat d’aprendre a formular 
les idees amb un llenguatge clar i accessible a 
tothom, amb voluntat comunicadora.
 

En la presa de decisions en equip hi ha una altra 
condició bàsica que no es pot oblidar: la llibertat 
de pensament i d’expressió dels qui participen en 
la deliberació. Cada membre té dret a manifestar 
obertament els seus punts de vista i, per fer-ho, ha 
de trobar els millors arguments per poder persuadir 
als altres participants de la legitimitat de la seva 
posició moral.
 

És prescriptiu, a l’hora de prendre decisions 
assistencials, guardar silenci dels processos de 
deliberació i preservar les dades personals dels 
actors implicats en la discussió. La confidencialitat 
és la base de la confiança.  

En la presa de decisions assistencials en equips 
interdisciplinaris és fonamental la confiança en la 
competència i capacitat professional dels membres 
que configuren l’equip. Es parteix del supòsit que 
cadascun dels integrants és competent en la seva 
disciplina i, mentre no existeixin motius objectius 
per qüestionar tal competència, s’ha d’atorgar 
autoritat als seus judicis quan aborda el cas des de 
la seva perspectiva d’anàlisi. 

La llibertat d’elecció d’un equip interdisciplinari 
requereix l’absència de coerció per part dels 
altres. Es refereix a la possibilitat d’escollir, a 
l’existència d’un domini o espai dins del qual 
l’equip pot exercir la seva autonomia com a grup. 
Fins i tot en el cas que no hi hagués coacció, 
es requereix una altra condició: la capacitat 
d’escollir, és a dir, d’execució. No és suficient 
tenir amplitud d’opcions si després no se sap 
escollir o no es poden convertir els mitjans en 
capacitat per promoure els propis objectius.

Si una persona és lliure per concebre el seu 
propi pla d’acció, però no té la capacitat per 
executar-lo, llavors no pot assumir les seves 
conseqüències.

g.  Capacitat d’autocrítica

k.  Simetria dels actors

o.  Confiança en la competència de 
l’altre professional

p.  Absència de coacció 
i capacitat d’execució

l.  Claredad lingüística

m.   Llibertat de pensament i d’expressió

n.   El deure de confidencialitat

h.  Contenció emotiva

i.  Predisposició per veure allò positiu 
de l’altra perspectiva

j.  Actitud crítica

En els processos 
d’argumentació el 
que veritablement 
compta i té valor 
són els arguments 
i les raons que 
s’expressen.

En la presa de decisions assistencials en equips 
interdisciplinaris és fonamental la confiança en la 
competència i capacitat professional dels membres 
que configuren l’equip.
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model de presa de decisions de SARquavitae

mODEL DE PRESA DE
DECISIONS SARQUAVITAE 4

La proposta que realitzem des del Comitè 
d’Ètica SARquavitae per a la presa de decisions 
assistencials en equips interdisciplinaris es 
caracteritza per les següents fases.

Existeix un cas quan existeix una situació que 
permet múltiples solucions, quan no hi ha una 
claredat o evidència respecte com cal procedir. 
En l’àmbit assistencial tenen lloc moltes 
situacions d’aquesta naturalesa, circumstàncies 
en les que els professionals no saben 
exactament com actuar, què fer, com intervenir, 
perquè es produeix un conflicte axiològic o de 
valors.

Quan en una situació s’entreveu una solució 
evident, és a dir, clara i distinta per si mateixa, 
no existeix, pròpiament, un cas. Quan en una 
situació només existeix una solució i, a més, és 
de caràcter absolutament necessari, no existeix 
cas. Un cas té lloc quan es donen, almenys, dues 
o més possibilitats, i això és habitual en la vida 
assistencial, clínica, i també en les organitzacions 
educatives, socials i en l’àmbit econòmic.

Per poder dilucidar quina és la millor opció, es 
requereix, en primer lloc, la presentació completa 
del cas, la qual cosa significa parar atenció als actors 
implicats i a l’entorn. Tot cas té lloc en un entorn 
determinat: un domicili, un centre de dia, un centre 
residencial, un hospital; succeeix en un determinat 
municipi, que forma part d’una determinada 

Comunitat Autònoma. Conèixer l’entorn és decisiu, 
ja que segons l’entorn es prendrà una decisió o 
una altra. Cada entorn ofereix unes possibilitats, 
però també posseeix unes limitacions i barreres. 
És diferent compartir una habitació que estar en el 
propi domicili; és diferent trobar-se en un poble que 
en una ciutat. Una solució òptima per un entorn pot 
ser pèssima per un altre. 

En segon lloc, és fonamental conèixer, a fons, 
els actors implicats, les seves preferències, el 
seu sistema de valors, els seus interessos, les 
seves expectatives. En l’àmbit assistencial, l’actor 
principal és la persona que cuidem, el destinatari 
principal de tota activitat assistencial; però en 
l’escenari existeixen altres actors que interactuen 
amb ell, que tenen les seves preferències i els seus 
interessos, ocults o manifestos. 

Ens referim a les persones que integren el seu entorn 
afectiu, generalment, els seus familiars i amics i, 
també, al conjunt de professionals que l’atenen. Si 
l’actor principal resideix en un centre, es troba amb 
altres actors que també comparteixen el mateix 
entorn i que s’han de considerar i valorar a l’hora de 
prendre decisions, perquè directa o indirectament 
poden veure’s afectats per elles. 

En aquesta primera fase, es requereix una detallada 
descripció de l’entorn i dels actors implicats. 
Aquesta ha d’incloure una redacció del conflicte 
ètic, de la història, dels actors implicats, així com 
una exhaustiva presentació de la història clínica de 
l’usuari que inclou quatre dimensions (biològica, 
social, psicològica i espiritual), de tal manera que 
l’equip assistencial pugui formar-se una opinió 
integral de la persona i de les seves preferències, 
conviccions i sistema de valors; també de les seves 
necessitats de tot ordre.

En aquesta fase s’identifiquen col·lectivament les 
diferents alternatives que planteja el cas. És el 
moment d’elaborar gràficament l’arbre de decisions. 
En aquesta representació, cada branca representa 
una possible opció. Si existeixen només dues 
branques, parlem de dilema; si n’existeixen tres, 
trilema, i així successivament. Entre les opcions 
que es contemplin n’hi haurà algunes de caràcter 
irreversible, ja que no permetran un retorn a la situació 
original; però n’hi haurà d’altres de tipus reversible 
que permeten tornar, de nou, al tronc de l’arbre. 

En aquesta fase, es requereix un treball d’imaginació 
per poder entreveure possibles solucions al dilema 
o trilema moral plantejat. Es tracta d’imaginar 
escenaris de futurs processos que encara no 
han succeït, però que poden aportar llum a l’hora 
de trobar la millor solució. És essencial que els 
membres de l’equip assistencial no es censurin a si 
mateixos en aquesta tasca imaginativa, ja que ja hi 
haurà ocasió, a posteriori, per avaluar i analitzar les 
propostes que hagin sorgit.

Exposició del cas

Elaboració de l’arbre 
de decisions

Existeix un cas quan 
existeix una situació 
que permet múltiples 
solucions, quan no hi ha 
una claredat o evidència 
respecte com cal 
procedir.
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a.  No maleficiència

model de presa de decisions de SARquavitae

En aquesta tercera fase es du a terme un anàlisi 
de les alternatives tenint en compte els valors 
corporatius i els principis de l’ètica aplicada al terreny 
assistencial i organitzatiu. Aquest discerniment 
comunitari té com a finalitat dilucidar les possibles 
conseqüències de les alternatives exposades. 
S’aborden les conseqüències previsibles de l’ordre 
social, familiar, emocional, econòmic. Moment 
prudencial. 

La presa de decisions en el marc d’una organització 
que té uns valors corporatius definits i publicats, 
ha de desenvolupar-se en coherència amb aquest 
sistema de valors. Això suposa conèixer-los i tenir-
los en ment a l’hora de discernir quina és la millor 
opció dins d’un conjunt. 
        
Els valors corporatius de SARquavitae són 
l’entusiasme, el compromís, el respecte, 
la professionalitat, la qualitat i la innovació. 
L’entusiasme es refereix a la força interior, a la il·lusió 
que requereixen els professionals per desenvolupar 
amb passió la tasca que tenen encomanada. 
L’entusiasme professional neix de la noblesa del fi 
i del valor intrínsec de l’activitat que desenvolupen 
els professionals, a saber, cuidar persones. 
 
El compromís evoca implicació, constància i 
esforç, capacitat d’entrega a un objectiu que, en si 
mateix, és valuós. El respecte es refereix a la justa 

distància que ha d’existir entre els professionals 
i els usuaris i al reconeixement de la dignitat de 
totes les persones més enllà dels seus trets físics i 
intangibles. La professionalitat exigeix competència 
científica i tècnica i, a més, competència ètica, és a 
dir, virtuts i destreses relacionals. La qualitat evoca 
la cerca de l’excel·lència en tots els processos 
que tenen lloc en l’organització i la innovació es 
refereix al compromís de la mateixa per introduir 
sistemes i mètodes d’última generació que 
millorin sensiblement la qualitat dels serveis que 
s’ofereixen. 
        
Per aconseguir tals objectius, és essencial 
una pedagogia dels mateixos en el conjunt de 
l’organització. Els valors que no es tradueixen en 
bones pràctiques assistencials són completament 
estèrils. Es converteixen en objectes decoratius 
que ja no expressen la naturalesa ni la finalitat 
de l’organització. També en els processos de 
decisió, els valors corporatius han de jugar un 
paper determinant. Han d’inspirar opcions que 
estiguin en concordança amb la visió i la missió de 
l’organització. 

Per no maleficència entenem el deure que té l’equip 
professional de no causar cap mal a la persona 
cuidada, d’evitar qualsevol dany o patiment. A 
l’hora de discernir la millor opció, aquest principi 
de naturalesa hipocràtica no s’ha de perdre mai 
de referència. En ocasions serà difícil dilucidar 
quina és l’opció menys perjudicial per a la persona 
interessada, però sempre ha de prevaler l’interès 
superior de la persona cuidada, inclús en cas de 
conflicte amb els interessos de l’entorn afectiu, dels 
professionals i de la mateixa organització. 

Entenem per beneficència el compromís actiu 
de l’equip professional interdisciplinari de vetllar 
pel bé de la persona cuidada, el que significa, 
treballar decididament per millorar la seva qualitat 
d’existència, per garantir el seu confort i benestar 
integral, tant en el sentit físic, psíquic, social com 
espiritual. No sempre existeix consens en un equip 
interdisciplinari assistencial respecte al que és el 
bé per a la persona atesa, ni tampoc respecte a 
quin tipus de bé cal prioritzar. Precisament per això 
té sentit la deliberació compartida, ja que partint 
del mateix principi, tots els professionals desitgen 
arribar a aclarir quina és la millor opció per a la 
persona atesa. En aquest discerniment es tindrà 
sempre en compte, i d’una manera prioritària, el 
que per ella mateixa és un bé.

L’equip professional interdisciplinari té com a missió 
vetllar per l’autonomia de la persona cuidada en 
tots els aspectes possibles (funcional, psíquica, 
social, ètica i espiritual).

Això suposa respectar les seves decisions lliures i 
responsables, sempre i quan hagin estat preses en 
plena competència ètica, la qual cosa ha de ser 
verificada amb la màxima precisió possible, però, a 
més, exigeix, per part dels professionals, fer viables, 
en la mesura del possible, les seves decisions 
i mitjançar amb l’entorn afectiu perquè no sigui 
un obstacle. En la presa de decisions es tindran 
especialment en consideració els interessos, valors 
i prioritats de la persona cuidada i es respectaran 
sempre i quan això no afecti negativament a 
altres persones o al bon procedir de la mateixa 
organització.

A l’hora de prendre decisions és essencial 
respectar amb atenció el principi de justícia que 
exigeix no discriminar a cap persona atesa en 
virtut de les seves característiques i qualitats. Per 
a això, cal evitar greuges comparatius i, quan sigui 
necessari prendre decisions diferents en virtut de 
les persones, s’hauran d’argumentar, en cada 
cas, les raons que han conduit a tal decisió. Cada 
persona atesa és única en el que respecta a les 
seves necessitats i possibilitats, amb la qual cosa, 
el tracte just mai s’ha d’interpretar com un tracte 
uniforme o homogeni. Cadascú ha de ser tractat 
segons correspongui a les seves necessitats i 
peculiaritats, però no es pot discriminar a cap 
usuari per prejudicis, tòpics o per pura arbitrarietat. 

El respecte a la intimitat de la persona cuidada 
en totes les seves formes (física, psíquica, social 
i espiritual) constitueix un principi bàsic a l’hora 
de prendre decisions en el marc d’un equip 
professional assistencial. La decisió presa ha de 
ser escrupolosa amb la intimitat de la persona 
interessada, també amb la del seu entorn afectiu, 
i això exigeix confidencialitat de tots els membres 
de l’equip, és a dir, el silenci del contingut de la 
deliberació compartida i de les informacions que 
tinguin a veure amb la vida privada dels actors 
implicats. 

Discerniment tenint 
en compte els valors 
corporatius i els 
principis ètics

Valors corporatius

Principis ètics a considerar

b.  beneficiència d.  Justícia

e.  Intimitat
c.  Autonomia
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El principi de veracitat exigeix als professionals 
de l’equip assistencial revelar a la persona atesa 
la veritat de la seva situació considerant la seva 
circumstància emocional i social i la del seu entorn 
afectiu. Sense el compromís amb la veritat, la 
deliberació compartida no pot tenir lloc, perquè el 
que la caracteritza és el desig de buscar el millor 
bé per a la persona cuidada i això només és 
possible si es coneix, de la manera més rigorosa 
i clara possible, la veritat de la seva vida i la seva 
circumstància. En ocasions, la situació de la 
persona atesa és de tan extrema vulnerabilitat que 
no pot participar en el procés de deliberació, per 
la qual cosa correspon al seu representant o tutor 
legal expressar la seva voluntat. 
 
També s’informarà amb veracitat a la persona 
interessada i a l’entorn afectiu, sense ocultar cap 
informació i argumentant, en tot moment, la decisió 
que ha pres l’equip professional prèvia deliberació 
compartida. Aquesta activitat pedagògica és 
imprescindible per garantir, en el millor dels casos, 
la implicació i la complicitat de l’entorn immediat de 
la persona que atenem. 

Entenem que una decisió és eficient quan la seva 
execució es desenvolupa de tal manera que es 
maximitza la qualitat dels resultats, incorporant 
en la presa de decisió el valor dels recursos 
que s’empren per a tal execució. Això no ha de 
perjudicar, en cap cas, la qualitat assistencial que 
mereix la persona cuidada. 

Ser eficient en la presa de decisions en equips 
interdisciplinaris significa vetllar per les estructures, 
pels serveis, pel control de la despesa energètica 
que suposa i no utilitzar productes i materials 
innecessàriament. Les organitzacions de 
l’àmbit assistencial, per poder ser sostenibles 
econòmicament i ecològicament, s’han de regular 
pel principi d’eficiència, però tal cosa no pot ser mai 
un argument per privar dels recursos necessaris a 
les persones que s’atenen.  

En el procés de presa de decisions, la memòria 
d’allò viscut, el record de casos i de situacions 
que s’han hagut d’afrontar professionalment en els 
moments precedents, té un valor. 

El record d’allò viscut, d’allò que ha succeït, ja sigui 
encertat o no, influeix en les decisions del present. 
Això significa que la memòria té un pes específic en 
el procés de presa de decisions i, per tant, abans de 
prendre una decisió, és fonamental explorar quines 
situacions anàlogues van tenir lloc en el passat i 
quines solucions es van proposar. 

La finalitat d’aquesta mirada retrospectiva no radica 
en reproduir mimèticament el que es va decidir en 
aquell moment, ja que cada situació és nova i també 
són diferents els actors i, generalment, l’entorn, 
però pot inspirar una solució més adequada pel 
present o bé evitar la reiteració d’un error.
 

En aquesta fase del procés s’arriba a l’elecció. En 
aquest punt, juga un paper determinant la intuïció, 
ja que, en ocasions, no existeixen suficients 
arguments o raons per poder inclinar la presa de 
decisions en un sentit o un altre, per tant cal prendre 
una decisió mitjançant una intuïció, una visió clara 
que no és la resultant d’un procés deductiu.  

L’elecció ha de venir precedida per l’elaboració d’un 
raonament fundat en arguments i d’una seqüència 
lògica d’actuació. L’elecció consensuada o pactada 
pels membres de l’equip ha de justificar-se.

Si es tracta d’una decisió presa per un Comitè 
d’Ètica Assistencial, tal cosa exigeix la redacció del 
dictamen que inclou l’alternativa que s’ofereix amb 
una argumentació de caràcter ètic i una proposta de 
la manera de procedir. Igualment, s’ha de comunicar 
la decisió presa amb la seva deguda argumentació a 
l’equip assistencial, qui haurà de decidir automàticament 
si la seva execució és convenient o no.

És bo recordar que el Comitè d’Ètica Assistencial 
té un caràcter consultiu i no vinculant, la qual 
cosa significa que les seves decisions no es 
converteixen, necessàriament, en prescripció per 
l’equip professional que ha sol·licitat el dictamen.

L’execució de la decisió és la seva posada en 
marxa. Per a això és fonamental la cohesió de 
tot l’equip professional, també dels membres de 
l’equip que defensaven, d’entrada, altres opcions 
a l’hora d’intervenir.

L’execució ha de ser en equip i tots han de 
responsabilitzar-se dels efectes de la mateixa, 
tant si són positius com si són negatius. A 
l’hora d’executar la decisió, s’informarà als 
responsables de l’organització, a l’entorn afectiu i 
als altres professionals col·laboradors en la pràctica 
assistencial.
 

El principi de veracitat 
exigeix als professionals 
de l’equip assistencial 
revelar a la persona atesa 
la veritat de la seva situació 
considerant la 
seva circumstància 
emocional i social i la del 
seu entorn afectiu

f.  Veracitat g.  Eficiència

Memòria de casos 
precedents

Elecció d’una 
alternativa

Execució de
la decisió
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En tot procés de presa de decisions en equips 
assistencials és determinant la valoració crítica dels 
efectes que ha tingut tal decisió. No és suficient 
decidir, és essencial validar els efectes de la decisió 
presa. Per a fer-ho, és essencial prendre’s un 
temps, el que sigui necessari per poder avaluar els 
efectes i no precipitar-se a l’hora d’emetre un judici 
de valor. També es requereix sinceritat i audàcia per 
no ocultar els problemes derivats de la decisió si 
fos el cas.

En el cas que les conseqüències de la decisió 
executada fossin positives, s’arriba al final 
del procés. En el cas que tal decisió tingui 
conseqüències no desitjables, és fonamental 
reelaborar l’arbre de decisions, descartant l’opció 
que s’havia pres originàriament. 

En el cas que l’opció presa no hagi tingut l’efecte 
positiu que es cercava per a la persona cuidada, 
és necessari contemplar, de nou, les branques de 
l’arbre i descartar l’opció truncada, de tal manera 
que s’inicia de nou el procés, però no partint de 
zero, sinó a partir de l’experiència viscuda.

En aquest nou inici, es poden contemplar noves 
branques o variables que no s’hagin intuït abans 
d’abordar el cas, ja sigui per limitació pròpia de 
l’equip o per novetats que s’hagin produït en 
l’entorn o en algun dels actors implicats.

En tot procés de presa de decisions en 
equips assistencials és determinant la 
valoració crítica dels efectes que ha tingut 
tal decisió.

Valoració de la 
decisió adoptada

Reelaboració de 
l’arbre de decisions

ExEmPLES
PRàCTICS 5

L’Albert és un senyor de 55 anys, casat i amb dos 
fills de curta edat. Fa uns anys li van diagnosticar 
Esclerosi Lateral Amiotròfica i, quan no van poder 
encarregar-se de les seves cures a casa seva, es 
va produir l’ingrés al centre. 

En l’actualitat, l’Albert no pot moure’s i només 
es comunica mitjançant un ordinador amb el 
parpelleig dels seus ulls. Pateix ELA, té dèficit 
genètic del cartílag articular als dos genolls i pateix 
apendicectomia IQ, amigdalotomia IQ, ha estat 
operat en ambdós genolls, té un principi d’úlcera 
d’estómac i labilitat emocional. El seu diagnòstic 

clínic inclou a més: Gastrostomia, hemorroides 
externes, insomni, traqueotomia acoblada a bipap 
i és depenent per a les activitats de la vida diària. 
També pateix hipersalivació, disfàgia, osteoporosi, 
estrenyiment crònic i requereix baranes al llit. La 
seva situació funcional és de tetraplegia. Té un 
Barthel de 10 i un Mini-Mental de 30. 

Es manté estable, però es va deteriorant 
gradualment degut a la seva malaltia. Des de la 
unitat de cures pal·liatives estan valorant la petició 
de l’Albert de retirar la ventilació mecànica i les 
possibilitats que la retirada es realitzi al centre. 

Cas 1

Oferim, a continuació, alguns exemples pràctics de la metodologia de 
la presa de decisions proposada en aquest document, a partir d’alguns 
casos que durant aquests deu anys han estat objecte d’estudi en el 
Comitè d’Ètica Assistencial SARquavitae. 

Amb la finalitat de preservar la confidencialitat dels actors implicats i 
dels entorns, els noms dels protagonistes són ficticis i hem ignorat el 
lloc.
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L’Albert vol que es realitzi i desitja que sigui de 
manera immediata. La unitat de pal·liatius li ha 
explicat el procediment i les valoracions que s’han 
de realitzar abans de prendre una decisió. Es tracta 
d’una persona sense cap tipus de dèficit cognitiu i 
autònom en les seves decisions i la família recolza 
la decisió que ell vol prendre.

L’abordatge per part dels professionals del centre 
del tema que ha plantejat l’Albert suscita interessos 
de caràcter ètic. Discernir si s’ha de realitzar al 
centre o a l’hospital és una labor difícil, i sobretot 
abordar el moment de l’acomiadament. És una 
persona que porta a la residència molts anys i ha 
generat molts vincles emocionals.

El Comitè d’Ètica Assistencial SARquavitae, 
valorant curosament la informació proporcionada, 
realitza les següents consideracions:

Les dades subministrades permeten concloure 
que es vulneren els següents principis de 
bioètica:

Principi d’autonomia: No es troben motius suficients 
per dubtar de la capacitat i la competència de 
l’usuari per a la presa de decisions. Tot i que 
s’identifiquen certs factors que poden condicionar 
aquesta competència, tals com l’estat anímic 
en el que es troba, no es considera que puguin 
exercir una influència tal que canviïn o afectin de 
manera significativa la decisió de l’usuari, ja que 
la depressió podria ser secundària o inherent a 
la seva situació de salut. Per tot això, es buscarà 
respectar i assegurar l’autonomia de la persona 
sempre que es compleixin una sèrie de condicions 
i garanties legals.

Principi de beneficència:  El compromís com a 
professionals dedicats a l’atenció de les persones 

consisteix en atendre integralment les seves 
necessitats amb la major qualitat possible. Per 
aquesta raó, es tractarà en tot moment de plantejar 
les intervencions i cures més adequades per a 
l’usuari. 

Principi d’intimitat: Si bé aquest principi no forma 
part dels principis clàssics de la bioètica, es 
considera d’especial importància, per la naturalesa 
del cas, respectar, en tot moment, la privacitat i 
intimitat tant de l’usuari com dels membres del seu 
entorn afectiu.

Atenent als arguments presentats, el Comitè 
d’Ètica Assistencial SARquavitae ofereix les 
següents recomanacions:

Atenció espiritual/existencial al final de la vida. 
Com s’ha dit anteriorment, es recomana atendre 
integralment a la persona. Això implica respondre 
a les necessitats físiques, psicològiques i socials 
de la persona, però també a les que tenen un 
caire més transcendental o espiritual. S’és 
conscient que, degut a la història del cas, 
poden existir certes reticències o inconvenients 
previs que dificultin l’atenció a les necessitats 
espirituals. No obstant, el compromís com a 
professionals impulsa, almenys, a plantejar la 
intervenció en aquesta àrea. A més a més, es 
reconeix la necessitat que el professional que 
tracti aquesta esfera posseeixi una formació i 
experiència suficientment vasta per afrontar la 
intervenció amb garanties d’èxit. 

Per aquest motiu, el CEA de SARquavitae posa 
a disposició del centre, dels seus professionals, 
de l’usuari i del seu entorn afectiu a un dels 
seus membres, que compleix el perfil descrit, 
perquè atengui, o al menys explori, aquestes 
necessitats més transcendentals de la persona.

Aplicació de la Teràpia de la Dignitat. Es considera 
oportú aplicar aquesta teràpia que, plantejada 
per H.M. Chochinov, busca donar l’oportunitat 
a les persones de deixar un llegat sobre les 
seves reflexions de vida i esperances. En aquest 
enfocament, la persona és estimulada pels 
entrevistadors a compartir records, pensaments i 
lliçons de vida que volgués deixar a la seva família i 
als seus éssers estimats.

Els estudis mostren que aquesta intervenció podria 
millorar l’experiència de fi de vida de l’entorn afectiu 
i de les persones que s’enfronten al final de les 
seves vides. L’objectiu últim és dignificar el procés 
final mitjançant la creació d’uns elements que 
perduraran a la mort de la persona. 

Procés de desconnexió de la ventilació mecànica. 
S’ha entès la decisió presa per l’usuari com un 
rebuig exprés del tractament que el manté en vida. 
El fet de disposar una declaració d’instruccions 
prèvia indica que es tracta d’una decisió que s’ha 
pres lliurement i de manera reflexiva. A més, per la 
informació aportada, sembla que es compta amb 
l’aquiescència del seu entorn afectiu. 

Per tot això, respectant el principi d’autonomia de 
la persona i una vegada aplicades les intervencions 
anteriors, es recomana coordinar-se amb l’equip de 
pal·liatius, sobre qui recaurà en última instància la 
decisió final, per facilitar els tràmits legals necessaris 
per procedir al compliment de la voluntat expressada 
per l’usuari amb fermesa i determinació. 

En aquest procés, és convenient conèixer els 
desitjos i preferències de l’usuari amb l’objectiu 
de respectar-les i fer-les prevaldre sobre qualsevol 
altra amb la que es pogués entrar en conflicte, tot 
i que se li donarà a conèixer perquè valori altres 
punts de vista.

També és bàsic aconseguir la complicitat de l’entorn 
afectiu de l’usuari. Seria convenient reforçar, en 
aquest procés, la relació amb l’entorn afectiu de 
l’usuari. Es considera especialment important 
acompanyar i recolzar, en la mesura del possible, 
a la família de l’usuari. A més a més se’ls hauria 
d’informar sobre els passos i evolució del procés, 
aconseguint així el seu compromís, acceptació i 
consentiment legal de les mesures a prendre.

Es recomana que es respecti en tot moment el 
principi d’autonomia dels professionals. D’aquesta 
manera, s’ha de respectar la possibilitat d’inhibir-se 
en l’aplicació dels tractaments i recomanacions en 
aquells casos que existeixi algun tipus de conflicte per 
raons morals o de creences espirituals i/o religioses. 

A més a més, és convenient, donada la implicació 
emocional de l’equip amb l’usuari, el plantejament 
de les intervencions oportunes per facilitar el procés 
d’acomiadament i dol arribat el moment

En Miquel, de noranta-vuit anys, ingressa a un 
centre residencial. És vidu, té quatre fills; un d’ells 
viu fora de la ciutat on s’ubica la residència, dos 
filles que viuen a la mateixa ciutat i es fan càrrec 
d’ell i, a més, una filla amb síndrome de Down 
que està institucionalitzada. En Miquel és el tutor 
legal d’aquesta última filla. 

L’ habitatge on viu, que és de la seva propietat, 
ha estat venut per sufragar les despeses de la 
residència (en Miquel desconeix aquesta dada, de tal 
manera que es pensa que està llogat). La professió 
d’en Miquel era la de professor de llengua. Des del 
moment del seu ingrés, li costa adaptar-se al centre, 
sempre manifesta desitjos de tornar a casa seva. 

Cas 2
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Fins la data actual, sempre que ha intentat 
sortir del centre ha estat possible reconduir-lo, 
però des de fa uns dies sol·licita un taxi i surt 
completament sol. Al sortir, se’n va a casa seva 
o a casa d’altres familiars per demanar-los poder 
viure amb ells. Les filles no suporten més aquesta 
situació i exigeixen que el metge li administri 
medicació ansiolítica contra la seva voluntat i 
que no se li faciliti cap mitjà de transport per a la 
seva sortida, tot i el risc que això pot suposar pel 
resident (caiguda).
 
L’equip assistencial explica a les filles que el seu 
pare és autònom i que s’han de respectar les 
seves decisions, a pesar de ser conscients que 
ell no podria viure sol per les seves limitacions 
físiques. Les filles no entenen la posició de 
l’equip professional i exigeixen que compleixin 
les seves peticions. 

Des del punt de vista psicològic, en Miquel posseeix 
una personalitat rígida, difícil de reconduir. Des del 
seu ingrés, mostra una lleugera desinhibició social. 
Fàcilment entra en conflicte amb altres residents. 
Disposa d’una xarxa social, però no participa 
activament en cap activitat del centre. Passa 
estones llargues a la seva habitació o al jardí. No 
presenta deteriorament cognitiu significatiu. Des 
del seu ingrés s’observa una simptomatologia 
depressiva lleu. Des d’un punt de vista funcional, 
en Miquel es desplaça de manera autònoma per tot 
el centre amb l’ajuda d’un bastó. 

El resultat de les escales és el següent: Barthel, 85; 
Mini- Mental (MMSE), 26; NPI-Q, 6; Norton, 19. 
Està estable hemodinàmicament. És asimptomàtic 
des del punt de vista clínic i conscient que viu 
moments d’irritabilitat. 

Des de l’ingrés al centre, la família ha sol·licitat als 

jutjats d’incapacitació un canvi de tutor de la filla 
amb síndrome de Down, per l’edat avançada d’en 
Miquel. El setembre de 2007, ell deixa de ser el 
tutor i passa a ser-ho una de les altres filles. 

El problema que es planteja l’equip professional 
consisteix en saber fins a quin punt s’ha de 
respectar l’autonomia d’en Miquel o bé s’ha de 
donar compliment als desitjos de les seves filles. 

La posició de l’equip professional és la següent: 
No s’obligarà a en Miquel a prendre una medicació 
inadequada. En virtut del principi d’autonomia, 
se li consultarà si desitja seguir el tractament 
farmacològic. 

Se li oferirà un taxi quan ell el requereixi i no es 
limitaran les seves sortides (sempre s’intentarà 
reconduir per veure si és possible fer-lo canviar 
d’idea). 
La posició de les filles és la següent: Consideren 
que se li ha de donar la medicació obligatòriament, 
inclús sense el consentiment del seu pare. Defensen 
que no se li ofereixi taxi malgrat pugui caure pel 
carrer. Prefereixen emportar-se’l a l’hospital abans 
que es presenti a la feina d’una d’elles o a casa 
d’algun familiar.

La posició d’en Miquel és la següent: 
Desitja anar-se’n a casa seva amb una cuidadora.

El Comitè d’Ètica Assistencial, avaluant el cas a 
partir de la informació proporcionada, realitza les 
següents consideracions:Partint del principi de 
beneficència, s’argumenta que els requeriments 
plantejats per les filles tenen com a finalitat el bé 
del resident. Les seves exigències són fruit d’una 
situació que consideren insostenible per a elles. 
No obstant això, els professionals han d’actuar 
guiats pel benestar de la persona que cuiden des 

d’un punt de vista integral i això implica prendre les 
mesures que es considerin convenients des del seu 
propi àmbit competencial.

Considerant el principi de justícia, el Comitè d’Ètica 
assistencial defensa que en Miquel mereix un 
tracte equitatiu com la resta d’usuaris dels serveis. 
Si es limitessin els seus drets per raons arbitràries, 
s’incorreria en una manera de discriminació 
que vulneraria el principi de justícia i, a més, 
es generaria un greuge comparatiu amb altres 
residents, cosa que podria comportar malestar i 
conflicte. Tot resident mereix ser tractat justament, 
independentment del vincle afectiu que tingui amb 
les seves persones properes.  

En virtut del principi d’autonomia, el Comitè d’Ètica 
assistencial considera que en Miquel està capacitat 
per prendre les seves pròpies decisions, no presenta 
deteriorament cognitiu significatiu, no és depenent 
funcional, ni està incapacitat legalment. Atenent 
a aquests aspectes, les accions proposades per 
les dues filles vulneren, per una banda, el principi 
d’autonomia del resident, ja que es limita el seu 
dret a actuar lliurement, a rebutjar la presa de la 
medicació prescrita i a estar informat de la situació 
i, per altra banda, l’autonomia dels professionals, ja 
que s’exigeix que actuïn segons els desitjos de la 
família, independentment del criteri clínic de l’equip 
interdisciplinari. 

Atenent als arguments presentats, el Comitè d’Ètica 
assistencial ofereix les següents recomanacions: Es 
considera bàsic respectar la voluntat del resident 
de sortir del centre quan vulgui. No obstant això, 
donat l’alt risc de caigudes, s’han de posar tots els 
mitjans a l’abast dels professionals per minimitzar 
el perill que suposa pel resident sortir sense 
acompanyament i sense conèixer on es dirigeix. 
S’aconsella, per tant, afavorir que les sortides les 

faci acompanyat o controlat per vetllar per la seva 
seguretat. 

En Miquel té dret que se l’informi sobre la seva 
situació i que es treballi psicològicament la pèrdua 
del seu domicili, ja que això li permetrà reconduir les 
peticions que formula i suposarà un benefici per a 
l’usuari i la família. És important destacar que el fet 
de tenir una vinculació afectiva o familiar amb una 
altra persona, sigui aquesta més o menys forta, no 
converteix a l’altre en propietat, negant-li els seus 
propis drets. En aquest sentit, l’usuari té potestat 
per expressar el que desitgi, respectant sempre el 
principi de no maleficència. 

És important treballar amb les filles en la mesura del 
possible per tal que entenguin les conseqüències 
de les seves demandes i ajustin les seves 
expectatives a les circumstàncies actuals. El fet 
que el seu pare no estigui incapacitat limita tant les 
accions que el centre pot portar a terme com les 
seves pròpies. Es recomana mantenir un diàleg i 
una comunicació constants, tal com s’ha fet fins el 
moment, facilitant la descàrrega emocional que es 
consideri convenient. 

En general, des del Comitè d’Ètica Assistencial 
es valora positivament la posició del centre ja que 
s’ha posat el benestar del resident per davant de 
qualsevol altra consideració. Igualment, es destaca 
que el criteri per la presa de medicació ha de ser el 
prescrit pel facultatiu i que aquest s’ha de complir. 

Per tant, sent l’autonomia del resident fonamental, 
tal i com s’ha assenyalat, cal conjugar-se amb 
el principi de beneficència i assegurar-se que 
el resident prengui la medicació prescrita pel 
manteniment de la seva condició física i psicològica.
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En Josep, de setanta-vuit anys, que viu sol a casa 
seva amb algunes ajudes familiars, particularment 
la que li presta la seva neboda, ingressa a un 
hospital de medicina interna per presentar infecció 
de VIH per transfusió en un estadi C3 (Targa amb 
Kiv+Fos/TIT).

El motiu de l’ingrés al centre sociosanitari 
procedent de l’hospital és el seu delicat estar 
de salut, que requereix un constant seguiment i 
vigilància. En Josep ingressa de manera voluntària, 
de tipus privat, per una estància d’un mes fins que 
millori la seva situació i pugui tornar al seu domicili. 
A l’ingressar al centre, ni la família ni el resident 
informen del VIH que pateix. 

Des del seu ingrés al centre, en Josep suscita 
polèmica, tant entre el personal assistencial com 
entre la resta de residents. Se’l troba ocupant 
l’habitació d’infermeria i utilitza de manera exclusiva 
un bany geriàtric comú, la qual cosa genera alarma. 

El personal auxiliar i DUE no realitzen les seves 
activitats correctament, es neguen a canviar-
li la roba i a posar-li la sonda vesical per por al 
contagi, malgrat se’ls hi ha recordat les mesures de 
protecció a utilitzar. 

A tota la polèmica se li suma que el centre on 
resideix és concertat en la seva totalitat, amb 
només quatre places privades i una d’elles l’ocupa 
en Josep, pel que l’equip assistencial al·lega que 
no hi ha obligació de mantenir-lo al centre al no ser 
de plaça concertada. 

La informació mèdica sobre l’estat de salut d’en 
Josep és la següent: Pateix VIH i hepatitis C post 

transfusional des de fa disset anys. La seva situació 
funcional és la següent: A pesar de pluripatologia, 
es manté estable clínicament, roman asimptomàtic 
amb tractament retroviral i manté marcadors de 
seguiment estables. 

Des del punt de vista psicològic, en Josep no coneix 
la seva patologia, només sap que fa onze anys li 
van detectar  hepatitis per una transfusió sanguínia, 
motiu pel qual presenta simptomatologia. Tant la 
família com el seu metge de l’Hospital, han sol·licitat 
confidencialitat. El resultat de les escales és el 
següent: Barthel, 85; Mini-Mental, 23; Norton, 17. 
Des del seu ingrés al centre, en Josep millora des 
del punt de vista clínic, està estable, desitja viure a 
la mateixa residencia i està perfectament adaptat 
i satisfet amb les cures i serveis que se li presten.

Actualment no requereix protocol especial perquè 
no existeix la possibilitat de contagi, mentre 
romanguin controlats els seus marcadors CD4 i 
PCR.

El professional assistencial que l’atén ha de tenir 
màxima precaució en la higiene diària, ja que per 
causa de lesions a la pell, que està molt escamada, 
a vegades sagna també com a conseqüència de la 
sonda vesical que porta de manera permanent des 
del seu ingrés. 

Des de l’equip assistencial es considera que, en 
el centre, no es compta amb el personal auxiliar 
idoni per a aquest tipus de situacions, ni de les 
eines adequades per portar a terme el seguiment 
de laboratori que és completament indispensable 
per evitar mals majors. 
Es considera que aquest cas requereix cures més 
rigoroses per evitar potencials infeccions en altres 
persones. 

Davant tal situació, l’equip assistencial es planteja 
les següents preguntes: ¿Pot el personal del centre 
negar-se a atendre’l per la seva malaltia? ¿Té en 
Josep menys dret a estar al centre per posseir 
una plaça privada, -en la que decidim el tipus de 
resident que acceptem-, al no veure’ns obligats 
per l’Administració com passa amb les places 
concertades? ¿Assistencialment parlant, pot 
arribar el moment que no es pugui manegar un cas 
així al centre? ¿S’ha de comunicar la malaltia d’en 
Josep als altres residents i familiars?

El Comitè d’Ètica Assistencial, valorant curosament 
la informació proporcionada realitza les següents 
consideracions:

Considerant el principi d’equitat, tot ésser humà 
té dret a ser tractat de manera digna i igualitària 
d’acord amb la Declaració Universal de Drets 
Humans (art. 1 i 2). Per aquest motiu, considerem 
que no es pot discriminar a una persona per causa 
de la seva condició física o de la seva situació 
patològica, negant-li assistència quan el centre 
disposa de personal degudament preparat. 

Tenint en compte el principi d’autonomia, l’usuari 
és autònom, capaç de prendre les seves pròpies 
decisions i posseeix el dret a ser informat sobre el 
seu estat de salut i les malalties que pateix. 

És fonamental mantenir la confidencialitat sobre la 
història clínica del resident, pel que només l’equip 
de direcció i l’equip assistencial han de conèixer els 
detalls de la malaltia del resident. 

Atenent al principi de no maleficència, s’haurien 
de respectar dos vessants. Per una banda, la 
protecció del professional, vigilant el compliment 
de les mesures bàsiques de seguretat individual 
perquè no es produeixi dany i, per altra, protegir 

al resident de causar-li un dany major si coneix la 
seva situació.

Atenent als arguments presentats, el Comitè d’Ètica 
Assistencial ofereix les següents recomanacions:

D’acord amb el principi de beneficència, 
s’aconsella ingressar-lo en  un centre on disposi 
d’una habitació individual amb lavabo, sense que 
això suposi un privilegi. La raó argumentada per no 
ingressar-lo en el centre ha de ser el proporcionar-li 
un major benestar i comoditat, no la impossibilitat 
del personal per proporcionar-li les cures que 
precisa. 

Es recomana celebrar una reunió entre el metge de 
medicina interna de l’Hospital, l’infermer d’enllaç, 
l’epidemiòleg i la doctora del centre perquè es 
prenguin decisions en quant a les eines o mesures 
a posar en pràctica per atendre a aquest usuari. 
L’objectiu seria pactar les actuacions futures i 
les condicions idònies per a un ingrés posterior. 
Qualsevol d’aquests professionals podria posar en 
coneixement de la neboda les decisions preses.

Es recomana realitzar una valoració psicològica 
de l’usuari per analitzar si seria negatiu revelar-li la 
veritat sobre el seu historial clínic. En aquest cas 
el principi de no maleficència estaria renyit amb 
el d’autonomia, pel que cal avaluar la situació 
en el seu conjunt considerant els arguments de 
la neboda i del metge de medicina interna que 
justifiquin la mentida perllongada i l’ocultació de la 
informació al centre. 

S’aconsella realitzar un anàlisi profund dels 
errors comunicatius o fallades en la transmissió 
d’informació que han conduit a provocar alarma 
entre el personal del centre.

Cas 3
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Per últim, com a recomanació particular pel centre, 
però fent-la extensible a tot el Grup en general, 
s’aconsella formar periòdicament al personal 
assistencial en les malalties de transmissió per 
contacte o per via aèria perquè coneguin les seves 
característiques, sobretot les mesures de protecció 
a utilitzar.

És rellevant assenyalar que, en la majoria dels 
casos, aquestes mesures es corresponen amb les 
bàsiques que ja s’estan utilitzant a tots els centres i 
que es troben recollides en els protocols d’actuació 
que disposem.

L’objectiu és que el professional se senti segur 
i pugui realitzar la seva feina amb les millors 
garanties, evitant així l’estigmatització d’usuaris 
amb malalties transmissibles que estan clínicament 
estables.

L’Andrés ingressa a la residència fa uns mesos. De 
fet, és ingressat per la seva filla, la qual no l’ha visitat 
des de llavors, tot i que sí s’ha interessat de manera 
permanent pel seu estat. Durant les setmanes 
posteriors, el seu estat s’ha deteriorat, últimament 
col·labora menys en la seva cura i s’està negant a 
menjar, cosa que fins ara no era un problema. 

Donat que es tracta d’una persona vulnerable i 
incapaç, es va establir comunicació amb el jutjat 
informant de l’ingrés del resident, ja que aquest 
no mostra cap inclinació a romandre al centre. 
Després de ser avaluat, el jutge ha dictaminat 
que ha de romandre a la residència, en contra de 
la seva voluntat. El seu principal problema és que 
sofreix una demència associada al síndrome de 
Parkinson de probable origen mixt (degeneratiu 

tipus Malaltia per cossos de Lewy i també d’origen 
vascular), trobant-se actualment en un estadi 
moderat-greu. Feia mesos que s’havia operat de 
cataractes cirurgia OI.

Des de la seva arribada al centre, la seva situació 
ha anat empitjorant progressivament i ha perdut 
molta autonomia funcional. A l’actualitat, l’Andrés 
és depenent per a la realització de gairebé totes les 
AVDB. És independent per a l’alimentació, però es 
nega a alimentar-se. És incontinent doblement. No 
presenta alteració de l’esquema corporal tot i que 
sí una lleu alteració de la coordinació (Parkinson). 
Respecte a la mobilitat funcional, el resident és 
depenent per a la realització dels canvis posturals 
en llit i per a les transferències (recolza sobre MMII, 
però ofereix resistència i es mostra agressiu). 
Depenent pels desplaçaments amb cadira de 
rodes.

Degut a la seva demència, té un deteriorament 
cognitiu moderat, sent les àrees més afectades 
la memòria d’evocació i l’orientació temporal. En 
menor mesura es troben afectades la capacitat de 
concentració i l’orientació espaial. No aconsegueix 
entendre la seva situació malgrat d’haver-li explicat 
en nombroses ocasions, no podem fer-li raonar de 
manera lògica, pel que no accepta la seva estància 
al nostre centre. Culpa al centre i al personal per 
no fer res per ajudar-lo, per tornar a casa seva. La 
seva capacitat cognitiva també ha empitjorat des 
de la seva arribada al centre. 

El seu estat d’ànim és baix i motivat segons ell per 
la seva negativa a romandre al nostre centre per 
internament involuntari. El resident té molts canvis 
d’humor; a vegades malhumorat, irascible, apàtic, 
en ocasions es mostra agressiu verbal i físicament. 
No obstant això, en altres moments es mostra més 
afable i cordial. Hi ha hagut períodes en els que no 

ha volgut participar en les activitats del centre. Es 
mostra en ocasions dèspota amb altres residents 
i amb el propi personal perquè sol demanar 
atenció exclusiva. En moltes ocasions mostra una 
autoestima exagerada o grandiositat en el discurs 
sobre si mateix. 

L’Andrés té 86 anys, està divorciat i, abans de 
venir al nostre centre, vivia sol en un pis de la seva 
propietat, però amb l’ajuda d’un cuidador que la 
filla li havia buscat. La seva filla és el familiar de 
referència; tot i que l’Andrés no manté relació 
amb la seva filla és ella la que es preocupa de 
permanentment d’ell i de tot el que necessita. Té 
unes rentes dels seus negocis que el mantenien 
a nivell econòmic. Durant les primeres setmanes, 
l’Andrés sembla poc o gens adaptat a la vida de 
la residència perquè se sent superior a la resta de 
residents i té tendència a la misogínia. Aquests 
problemes de misogínia estan a la base de la mala 
relació amb la seva filla, ja que també era tractada 
així pel seu pare; ella s’ocupa de que no li falti res 
però no el vol veure. 

En els últims dies, l’Andrés s’està negant de 
manera voluntària a menjar, aquesta actitud està 
resultant perjudicial per la seva salut donat que es 
troba en greu risc nutricional i pateix una important 
pèrdua de pes. Es mostra agressiu, pateix molt per 
aquest motiu.

Davant aquesta situació es plantegen interrogants:
Se’l pot obligar a menjar, sabent que s’hi nega, i 
administrar-li l’aliment en contra de la seva voluntat?
Fins a quin punt es pot obligar a un resident a 
menjar, la qual cosa implicarà violentar la seva 
voluntat d’alguna manera més o menys agressiva?
En el debat ètic del cas de l’Andrés, l’autonomia 
d’aquesta persona constitueix el punt crucial. En 
el desenvolupament es pot entendre que l’Andrés 

tingui un seriós risc de no ser completament 
autònom per a la presa de decisions, degut al 
síndrome demencial que pateix. 

El primer punt consisteix en recomanar que 
s’informi de manera detallada i continuada a la seva 
filla de totes les actuacions i valoracions del equip 
en el cas del seu pare. La seva filla és un familiar de 
referència i la persona que pot exercir la seva tutela 
i salvaguarda a la vista de la història de l’Andrés. 

La segona recomanació que es fa és la d’avançar 
en aquesta avaluació de la competència de 
l’Andrés per a la presa de decisions, desenvolupant 
una avaluació neuropsicològica completa com 
a primer pas per avaluar la seva competència. A 
més, es proposa avaluar també la competència 
per a la presa de decisions de manera directa 
mitjançant l’ús de l’Escala SARquavitae d’avaluació 
de la competència per a la presa de decisions i es 
proposa que un membre d’aquest CEA formi part 
de l’equip avaluador. 

Es recomana, també, que s’informi al jutjat 
d’aquesta situació de vulnerabilitat de l’Andrés i del 
judici professional sobre la seva competència per a 
la presa de decisions. 

Una vegada avaluada aquesta capacitat de 
l’Andrés, es contemplen dues possibles alternatives 
vinculades a la competència o no de l’Andrés 
respecte al conflicte que motiva aquest cas. 

En cas de considerar competent a l’Andrés es 
respectarà la seva decisió de no menjar i se li oferiran 
alternatives que li facilitin les ingestes, oferint-li tant 
alternatives de lloc, contingut de la dieta i temps 
d’alimentació, intentant que no col·lisionin amb la 
resta d’usuaris i normes del centre. 
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En el cas de no considerar-lo autònom per a aquesta 
presa de decisions, el pla a seguir per evitar-li el 
perjudici que la seva conducta li està causant, 
l’establirà l’equip de professionals del centre. Des 
del Comitè d’Ètica Assistencial SARquavitae, es 
considera que aquest ha de ser dinàmic i subjecte 
a modificacions en quant a les estratègies que es 
puguin utilitzar, assegurant en tot moment que la 
seva filla està informada del mateix i que participa 
en aquest pla d’intervenció.

En Francesc té 63 anys d’edat, està solter, el seu 
estatus socioeconòmic és baix i no disposa de 
vivenda. Des dels anys 80 es troba institucionalitzat, 
havent passat per diversos serveis tals com 
hospital psiquiàtric, unitat residencial rehabilitadora 
i, per últim, unitat de trastorns de conducta. Està 
diagnosticat de trastorn del control d’impulsos, 
trastorn de personalitat amb trets antisocials i 
retràs mental (no hi ha dades sobre CI), diabetis i 
broncopatia crònica.

En Francesc no té relacions familiars ni cap familiar 
de referència. Des del 1989, l’únic llaç afectiu que 
té és amb la seva parella, que resideix en un pis 
tutelat a la capital, a una hora en cotxe d’on viu 
en Francesc. En vàries ocasions, la seva parella 
ha acudit a la unitat de trastorns de conducta per 
visitar-lo però, en general, el contacte és telefònic.
El resident té tramitada una curatela, però es 
desconeix el curador. A l’equip li consta que no hi 
ha hagut cap mena de contacte amb ell des de fa 
anys. Per aquesta raó, el centre ha sol·licitat una 
revisió d’aquesta curatela.

Des del seu ingrés a la UTC, el 2010, en Francesc 
va presentar múltiples i variades alteracions de la 

conducta que van oscil·lar des de l’oposicionisme/
negativisme als tractaments, activitats i normatives fins 
a conductes socialment ofensives i inclús agressives.

Tot i així, en l’actualitat, tres anys més tard, el 
resident es troba ben adaptat a la unitat, manté 
bones relacions amb els seus companys, preserva 
un alt nivell d’autonomia, accepta participar en 
activitats ocupacionals grupals i compleix, sense 
incidències, un permís de sortida del centre que 
realitza durant 30 minuts, dos dies a la setmana.
Degut a la seva estabilitat i bona conducta, per 
una banda, en Francesc manifesta el seu desig de 
poder tornar a la capital i visitar a la seva parella. 
L’equip assistencial, per altra banda, considera 
positiu i necessari premiar l’equilibri del resident i 
permetre que pugui viatjar.

Presenta un alt nivell d’independència en les activitats 
de la vida diària. Malgrat això, requereix supervisió 
de la dutxa, per no realitzar les accions al complet; 
del vestit, per no seguir una adequació de la roba a 
l’època de l’any; i de la imatge personal, no combinant 
adequadament les peces de roba que escull.

Per a les activitats de la vida diària de mobilitat 
funcional, no existeix deteriorament. No hi ha 
deteriorament cognitiu significatiu. Presenta bona 
orientació en temps, espai i persona. Té un baix 
nivell cultural, un escàs nivell d’alfabetització (escriu 
el seu nom i llegeix paraules senzilles) i dèficits de 
raonament lògic i pensament abstracte.

Des del seu ingrés han estat contínues les alteracions 
de la conducta, així com les diferents estratègies 
d’intervenció, des de les més restrictives fins a 
les més flexibles, per reduir aquestes conductes: 
sistemes de contingències a curt termini, sistemes 
de contingències a mig termini, gestió del tabac, 
gestió dels diners, contracte de contingències, 

càstig i, actualment, Suport Conductual Positiu.

El resident ha tingut varis ingressos hospitalaris en 
els moments de major inestabilitat conductual, en 
els que es negava a acceptar qualsevol normativa i 
pauta (inclús beure i menjar).

Els resultats de les escales són els següents: 
Barthel, 95; Mini- Mental, 23; Tinetti, 7; Norton, 10; 
Clinical Dementia Rating, 5.5.

Té reconegut un grau III nivell 1 i un 69% de 
minusvalidesa, segons la valoració de la situació de 
la dependència. Segons apareix en informes previs 
de la Residència Comunitària de Persones amb 
Malaltia Mental de la seva ciutat d’origen, el resident 
va arribar a ser processat i condemnat per agressió 
sexual a una altra resident de la mateixa unitat.

Tot i que encara continuen determinades alteracions 
de la conducta, des de l’àrea de psicologia es 
considera estabilitzat en aquest sentit. Les majors 
dificultats amb el resident estan relacionades amb 
la dificultat d’acceptar les normes socials i molt més 
acceptar la normativa pròpia de les institucions. 
Actualment, el resident escolta el que se li proposa 
i està demostrant un bon control d’impulsos a 
l’espera d’una resposta al seu desig d’anar a la 
capital.

Malgrat que li costa seguir normatives, actualment 
està complint amb les normes que se li indiquen, 
escoltant les propostes i raonaments dels 
professionals en relació al tabac, gestió dels diners, 
higiene, etc. Les sortides sense acompanyament 
en la localitat succeeixen de manera positiva, torna 
sempre a l’hora indicada i han fet que millori la seva 
autonomia i estat d’ànim.

L’equip assistencial valora els esforços realitzats per 

en Francesc i opina que cal, partint de la base que 
es troba en una fase estable, accedir a la petició 
per promoure la seva qualitat de vida. Tanmateix, 
també apareixen els següents dubtes degut al seu 
diagnòstic i antecedents:

Per tractar de dotar de major autonomia, és 
necessari facilitar viatges fora de la unitat?
En el cas que viatgés, ha de fer-ho sol o 
acompanyat?
Si hi anés acompanyat, ha d’assumir en 
Francesc les despeses del personal que 
l’acompanyi?
No té incapacitat legal coneguda pel moment i 
se segueix a l’espera de la revisió de curatela. 
Se li pot prohibir realitzar sortides externes?

El Comitè d’Ètica Assistencial, avaluant el cas a 
partir de la informació proporcionada, realitza les 
següents consideracions:

Partint del principi de beneficència, l’objectiu 
prioritari de qualsevol servei ha de ser vetllar pel 
benestar de les persones ateses i promoure el 
desenvolupament ple de les seves capacitats. La 
informació detallada reflecteix que actualment el 
resident es troba estable i realitza sortides sense 
acompanyament, sense incidències. Considerant 
els seus desitjos i la seva situació actual, podria 
resultar beneficiós pel resident realitzar el viatge per 
visitar a la seva parella, sempre i quan s’estableixin 
les mesures de seguretat oportunes.

Tenint en compte el principi d’autonomia, la 
curatela a la que va ser sotmès el 1990 restringeix 
l’autonomia de l’usuari exclusivament als actes 
de disposició de béns materials. No consta cap 
especificació sobre la limitació de sortides, pel 
que legalment estaria capacitat per viatjar si ho 
sol·licités.
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Pel que concerneix al principi de no maleficència, 
malgrat saber que en Francesc no està incapacitat, 
cal preservar per damunt de tot la seguretat de la 
persona atesa i de tercers. Per això, s’han de posar 
en marxa les mesures necessàries per evitar que 
l’usuari es causi dany a si mateix o a l’entorn social, 
el que justifica l’establiment de determinades 
restriccions pel que fa a les sortides fora del poble 
de manera independent. Pels progressos de 
l’usuari, sembla que aquest principi no es veuria 
compromès si les sortides es realitzessin amb 
supervisió.

Tenint en compte els arguments presentats, el 
Comitè d’Ètica Assistencial ofereix les següents 
recomanacions:

Partint dels antecedents i tot i no ser necessari des 
del punt de vista legal, es considera imprescindible 
que l’usuari estigui acompanyat en tot moment, 
pel que ha d’acceptar que un professional viatgi 
amb ell. A més a més ha d’assumir les despeses

de l’acompanyament, a no ser que hi hagi algun 
tipus d’ajut econòmic per part de la Conselleria 
de Sanitat i Assumptes Socials que és titular de la 
plaça que ocupa en Francesc.

Més endavant i en funció de l’evolució de l’usuari, 
es podria plantejar la sortida de la UTC cap a altres 
recursos de major autonomia pel resident i, a llarg 
termini, el trasllat a la capital en el règim d’atenció 
que es considerés oportú.

Per últim, es recomana informar a l’administració 
de la sortida i sol·licitar la seva conformitat, ja que, 
en darrer terme, és responsable, juntament amb els 
professionals del centre, de la seguretat i benestar 
de l’usuari. En cas de no aprovació, s’aconsella no 
realitzar la sortida per qüestions de responsabilitat 
professional i legal i continuar fomentant en l’usuari 
el manteniment dels èxits assolits. Això permetrà 
disposar de més dades clíniques consistents que 
recolzin la realització del viatge perquè pugui ser 
aprovada per l’Administració.
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