
   

 

Jur|15.1 SEMINARI PRÀCTIC DE CONFIDENCIALITAT I HISTÒRIA CLÍNICA . 

 
                               Modalitat presencial- Durada | 8 h 

  PRESENTACIÓ  

  

Us presentem un seminari pràctic sobre la nova Llei Orgànica 3/2018, que adapta la normativa del nostre país 

al Reglament Europeu de Protecció de Dades, tot introduint un tractament diferenciat pel que fa a les garanties 

digitals.  

La protecció de les dades, i el risc que pot comportar l’incompliment de la normativa fa especialment necessari 

el seu coneixement pràctic en l’entorn sanitari. El curs s’ha dissenyat per a professionals al servei de l’Institut 

Català de la Salut.  

El curs es realitzarà a partir de l’execució de diferents casos pràctics que es concretaran amb una breu 

introducció de coneixement de la matèria i del propi cas pràctic. 

 

OBJECTIUS  

• Coneixement del marc normatiu sobre protecció de dades, a la llum de la publicació i entrada en 

funcionament del  reglament comunitari així com la Llei Orgànica 3/2018 mitjançant l’anàlisi i la resolució 

de casos pràctics existents. 

• Anàlisi de la confidencialitat en l’àmbit sanitari de la normativa d’aplicació actual.  

• Anàlisi de les obligacions que la Llei estableix, així com les responsabilitats existents pel seu 

incompliment des d’una vessant pràctica.  

PROGRAMA  

  

1. La informació sanitària i el consentiment informat. Definició de consentiment informat. La presa de la 

decisió informada del pacient.  

 

▪ Què s’ha d’informar. Informació essencial. 

▪ Qui ha d’informar. La importància de no delegar aquesta tasca.  

▪ Com s’ha d’informar. La informació assistencial. 

▪ A qui s’ha d’informar. Consentiment atorgat per representació 

o Incapacitat. 

o La representació. 

o La minoria d’edat. 

o La majoria d’edat sanitària. 

 

2. La informació del pacient és confidencial. Què passa quan un centre sanitari no protegeix adequadament 

la informació d’un pacient? 

 

▪ La intimitat. Respectar el deure de secret no garanteix per si sol el dret a la intimitat. 

▪ Definició i consideracions de caràcter bioètic. 

▪ La responsabilitat professional per l’incompliment del secret mèdic professional. 

Fonamentació ètica del “secret mèdic” 

▪ Revelació de secrets. El silenci del metge respectant el dret a la intimitat del pacient és 

també una manifestació més del deure mèdic (“primum non nocere”) 
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▪ Recomanacions específiques. Ús de bases de dades informatitzades. Presència 

d’altres persones durant l’acte clínic. Parlar de l’estat clínic d’un pacient amb altres  

persones. Revelar dades confidencials. Revelar informació més enllà de l’àmbit 

assistencial. Noves tecnologies i intercanvi d’informació clínica. 

 

3. La història clínica. 

 

▪ Definició, i finalitat de la història clínica. Què és la història clínica? 

▪ Contingut de la història clínica. El centre sanitari és propietari de la història clínica 

d’un pacient?  

▪ Ús de la història clínica. Qualsevol metge pot veure la informació de salut d’un 

pacient? 

▪ Accés a la història clínica. Professionals que a la vegada són pacients. Els meus 

companys poden accedir a informació sobre la meva intervenció quirúrgica? 

▪ Conservació i custòdia. Durant quin termini s’ha de conservar la història clínica 

 

4. Les decisions al final de la vida. 

 

▪ El testament vital. Actuacions que van en contra de la Llei o de les bones pràctiques 

mèdiques establertes. 

▪ Especial atenció a les cures pal·liatives. 

▪ La limitació de l’esforç terapèutic.  

 

 

 ADREÇAT A  

Professionals de l’Institut Català de la Salut. 

Duració 8 hores, en dos sessions de quatre hores. 

 

DOCENT  

 

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona,i Diplomat en Funció Gerencial a 

les administracions públiques per ESADE.  

 

AVALUACIÓ 

El curs inclou una prova final d'aprofitament per avaluar els coneixements adquirits en la formació. 


