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Dins el proleg del nou codex de deontologia medica (24-25 /6/96), trobem

el jurament que cis metges nous llicenciats tenen de fer abans de treballar, que

diu que <<el metge to de respectar i de facilitar el dret del malalt a triar

lliurament el propi metge, tenint en compte que les relacions entre metge i

pacients to d'esser de confianca,,.

Se introducix, de fet, un concepte de Ilibertat, paritat i col•laboraci6 entre

metge i malalt, al contrari de ('antic codex hipocratic que dieva ,regularc la

vida dels malalts a Ilur avantatge, segon les mies capacitats i el rneu judici,,,

que unitament a un altre punt <<fare partecip dels preceptes, de les ]loons i

altres ensinistraments cis meus fills, els fills del meu mestre, cis dcixebles i

ningun altre,,, establia que I'unic arbitre de la salut del malalt fossi el metge,

que en manera autonoma imposa les propies decisions als pacients, dat que no

son en grau de comprendre qual es llur benefici.

El metge era un petit patriarca que exercitava el poder sobre cis pacients des

quals exigeix obediencia i submissio. Ell tractava cis sous malalts corn un bon

pare tracta cis fills i a vegades en manera tiranica, sempre pensant que el malalt

no es en grau de comprendre qual es la decisio millor per ell.

Aqucix « paternalisme» ha continuat tambe si s'era passat d'un paternalis-

me <'carismatic,, a aquell «burocratic» o modern, que no era una aberracio, sin6

la unica manera de tractar el malalt que no es en grau de comprende el sou

benefici. Solament ara el malalt conquereix la sua dignitat de home i persona,

inspirant la nova filosofia del «consentiment informat,, que to com elements

basics la coneixenca, les possibilitats alternatives i la Iliure voluntat que se

tradueix en drets paritetics entre metges i malalts.

Efectivament, Iligint cis diversos articles del nou codex s'evidencia que la

Ilibertat, la independencia i I'autonomia del metge son sancionats als art. 4 i 12:

,,al metge es reconeguda completa autonornia en les decisions, en l'aplicacio
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i en Ia programaci6 de liter diagnostic i de la terapia,,; i a I'art. 5 aquell del
malalt: ,Ies finalitats etiques de la professi6 medica es el respecte de la vida,
de la Ilibertat i de la dignitat de la persona i del sous drets fonamentals».

Doncs no hi ha mes predomini del metge amunt del pacient. Aix(') e's

confirmat en l'art. 27 tambe quan se tracta de triar per un ingres en un hospital

el metge pot aconsellar perm no pretendre que el pacient se serveixi de un

determinat institut de cura'.

Continuant a examinar els articles del codex, Ilegim que se fixen normes per
una correcta informaci6 sobre la diagnosi, la prognosi i lcs perspectives
terapcutiques, adequades al nivell cultural del pacient i a les sues capacitats
de discerniment; comportament necessari per una millor « compliance» de
part del malalt (art. 29).

Encara. El metge no solament no to de comen4ar I'activitat diagnostica i
terapeutica sense l'aprovacio del pacient, sin6 que no pot dar manco informa-
cions als familiars sobre la sua salut, si no to el permis del mai:eix.

Doncs el malalt torna a esser sobira de la propia salut, prenint decisions pel

propi be, perm amb els limits de no «provocar perill per la salut dels altres "(art.

30) o de no « demanar tractaments que portin a mutilations isiques o a la

mort , (art. 35).

Dient-lo en altra manera sem passats de una situaci6 de sobirania absoluta
del metge sobre el pacient a relacions mes equilibrades dins les quals ninguna
de les dues figures pot prevaricar I'altra; aixi com ]a vida i la salut no es
deixada a una arbitraria gesti6 moral solament d'una persona, perque cada u
to el deure moral de curar-se responsablement:

Es propi en aqueix canvi de les relations entre el metge i el pacient amb les
sues consequencies juridiques i socials, que esta el ver significat de la deonto-
logia, com guia al metge en cada moment de la seva professio, sigui al capcal
del malalt sigui en la recerca cientifica.


