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Situació actual de les Cures Pal·liatives a Espanya

Aprox. 54.000 persones moren a l´any sense rebre
una atenció Pal·liativa
- 1-1,5% població (aprox.500.000 hab) son
subsidiàries de rebre CP
- Dels 284 recursos específics en CP un 1/3 part NO
compleixen estàndards mínims
-
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Legislació nacional en el procés de morir

A Espanya NO EXISTEIX una LLEI BÀSICA ESPECÍFICA que
reguli l´atenció sobre el final de vida

Legislació nacional en el procés de morir

Març 2017

Proposta de Llei de mort digna

Regulació actual a nivell nacional del procés de final de vida


Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal: tipifica com
a delicte els processos d´eutanasia i el suicidi assistit.



Llei 41/2002, de 14 de novembre que regula l’autonomia del pacient i de
drets i obligacions en matèria d´informació i documentació clínica
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- 9 comunitats amb Legislació vigent
* Andalusia
* Aragó
* Navarra
* Illes Balears
* Galicia
* Illes Canàries
* Païs Vasc
* Madrid
* Asturies
- 1 Comunitat (C. Valenciana):
avantprojecte de Llei
- En totes les comunitats hi ha la
possibilitat de la DVA

Legislacions autonòmiques. Elements comuns


Garantir unes cures pal·liatives de qualitat, accessibilitat i equitat



Protegir la dignitat de la persona



Asegurar l´autonomia dels pacients



Respectar els valors, desitjos i preferències de la persona



Dret a la informació assistencial



Dret a la sedació pal·liativa

Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la
persona en el procés de morir

Sumari de la Llei
• Exposició de motius
•
•
•
•
•

Títol I – Disposicions generals
Títol II – Drets de les persones en el procés de morir
Títol III – Deures dels professionals sanitaris que atenen a pacients en el procés de morir
Títol IV – Garanties que proporcionaran les institucions sanitaries o socio-sanitaries
Títol V – Infraccions i sancions

•
•
•
•

Disposicions adicionals
Disposició transitòria
Disposició derogatòria
Disposicions finals

Exposició de motius - I








Respon a les necessitats de les persones i institucions sanitàries
Reconeix la significació existencial del procés de morir
Dignitat com un valor intrínsec
Autonomia del pacient: presa decisions
La persona: protagonista i subjecte actiu de l’atenció
Humanitzar el procés mèdic-assistencial, defensar la bioètica i el model
deliberatiu
La llei NO preten negar el sofriment ni donar l’expectativa de control absolut

Exposició de motius - II
Articles varis de la Constitució Espanyola i de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears on es reconeixen drets i
aspectes organitzatius sobre temes que es tracten en
aquesta llei.
Estatut d´Autonomia I. Balears

Todas las personas tienen derecho a un adecuado tratamiento del dolor y a cuidados paliativos, así como a
declarar su voluntad vital anticipada que deberá respetarse en los términos que establezca la ley

Exposició de motius - III


Documents on l’AUTONOMIA de la persona queda registrada
- Carta de Drets Fonamentals de la UE
- Conveni del Consell d´Europa per a la protección dels drets humans i la dignitat
- Sentències del TC
- Llei 14/1986, de 24 d’abril, General de Sanitat
- Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient
- Llei 1/2006, de 3 març, de voluntats anticipades



Consens actual al dret de rebre CP integrals de qualitat

Exposició de motius - IV


Dret a la informació clínica (consentiment informat)



Dret a fer DVA i que aquestes es respectin



Accesibilitat a les Voluntats Anticipades : ciutadà i professionals



Funcions de la persona representant

Exposició de motius - V


Determina els deures dels professionals que atenen persones en procés de morir



Determina obligacions per a institucions sanitaries públiques i privades que
garanteixin els drets dels pacients



Facilitar accés dels centres i institucions a Comitès d’ètica assistencial

Títol I – Disposicions Generals
Art 1 – Objectiu : Drets de la persona / Deures del personal sanitari / Garanties de que les institucions
sanitaries

Art 2 – Finalitats :




Dignitat de la persona
Autonomia i voluntat dels pacients
Atenció de qualitat i equitat

Art 3 – Àmbit d’aplicació
Art 4 – Principis bàsics
Art 5 – Definicions

-Plena dignitat
-Llibertat, autonomia i voluntat
-Garantia del rebuig de tractament
-Garantia de rebre CP integrals
-Equitat

Qualitat de vida, consentiment
informat, cures pal·liatives, atenció
pal·liativa, DVA, sedació, agonia,
testament vital, simptoma refractari, …

Títol II – Drets de les persones en el procés de morir
Art 6 – A la informació assistencial
Art 7 – A la presa de decissions i al consentiment informat
Art 8 – A rebutjar i a retirar una intervenció
Art 9 – A fer la Declaració de Voluntats Anticipades
Art 10 – De les persones en situacions d’incapacitat respecte a la informació, presa de decisions i el consentiment informat
Art 11 – Dels pacients menors d’edat
Art 12 – Dels pacients a rebre CP integrals i a elegir el domicili per a rebre’ls
Art 13 – Dels pacients al tractament del sufriment, dolor i altres símptomes
Art 14 – Dels pacients a l’administració de sedació a l’agonia
Art 15 – A la intimitat personal i familiar i a la confidencialitat
Art 16 – A l’acompanyament i suport espiritual

Títol III – Deures dels professionals sanitaris que atenen a
pacients en el procés de morir en quan a …
Art 17 – La informació clínica
Art 18 – La presa de decisions clíniques
Art 19 – La declaració de voluntat anticipada
Art 20 – Les persones que puguin trobar-se en situació d’incapacitat de fet
Art 21 – L’adequació de mesures terapèutiques

Títol IV – Garanties que proporcionaran les institucions
sanitàries o socio-sanitàries
Art 22 – Garantia dels drets dels pacients
Art 23 – Acompanyament dels pacients
Art 24 – Recolzament a la familia i a les persones cuidadores
Art 25 – Assesorament en cures pal·liatives
Art 26 – Estada a habitació individual per a persones en situació terminal
Art 27 – Promoció del voluntariat
Art 28 – Comitès d’Ètica Assistencial

Títol V – Infraccions i Sancions
Art 29 – Disposicions generals
Art 30 – Infraccions lleus
Art 31 – Infraccions greus
Art 32 – Infraccions molt greus
Art 33 – Sancions
Art 34 - Competencia

Disposicions adicionals
•

Primera - Avaluació de la Llei

•

Segona – Difusió de la Llei

•

Tercera – Cures Pal·liatives

Disposició transitòria única
Consulta al Registre de Voluntats Anticipades

Disposicions finals
Primera
- Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears
 Segona
- Modificació de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades
 Tercera
- Comitès d’Ètica Assistencial
 Quarta
- Desenvolupament reglamentari i compliment dels objectius
 Cinquena
- Entrada en vigor


Actuacions previstes a la LLei
Difussió de la Llei a ciutadans, professinals i institucions sanitàries
 Fer periòdicament “informe de com moren els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears” i
evaluar-ne els resultats
 Pla de formació en CP per a professionals
 Disposar de recursos adequats especialitzats en CP
 Incorporar DVA als historials clínics, promoure’l i que es respecti.
 Els centres sanitaris i sociosanitaris cal que tinguin o estiguin vinculats a Comitès d’Ètica
Assistencial
 Disposar d’habitacions individuals pels pacients en situació de final de vida
 Promocionar el voluntariat


Cures Pal·liatives, una necessitat i un dret assistencial

Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears
Recinte Hospital Psiquiàtric. Camí Jesus, 40. Tel. 971 212186
programacpib@ssib.es
www.cuidadospaliativos.caib.es
@ccpalib

