DRET A MORIR
DIGNAMENT

Si tu no decideixes,
algú decidirà per tu

Saps què és el Document de
voluntats anticipades (DVA)?
El DVA és un document que recull les instruccions
que qualsevol persona, en una situació de
malaltia, vol que es tinguin en compte si ella
no pot expressar-les personalment.
El DVA va adreçat al teu equip sanitari
i s’ha d’incloure a la teva història clínica.
Per fer el DVA has de ser major d’edat i prendre la
decisió sense que ningú t’hi obligui (aquesta és la
funció de les persones que fan de testimonis).
Es recomana designar una persona de la teva
confiança com a representant que parli amb
l’equip sanitari si tu no t’hi pots comunicar.
Totes les persones tenen dret que es respecti
allò que consta en el seu DVA, sempre que no
vagi en contra de la llei o de les bones pràctiques
mèdiques.

Saps quins drets tens
quan estàs malalt/a?
Tens dret a rebre informació sobre el teu estat
de salut. La informació ha de ser verídica,
comprensible i adequada a les teves necessitats
i desitjos.
Tens dret a escollir entre els diferents tractaments
terapèutics disponibles o a rebutjar-los.
En qualsevol cas, pots demanar cures pal·liatives
per evitar sofriment.
Els centres de salut han d’informar les persones
que pateixen una malaltia dels seus drets i deures.
• Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
• Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia
del pacient, i la documentació clínica.
• Llei 41/ 2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i obligacions en matèria d’informació
i documentació clínica.

Per ampliar informació pots contactar
amb el teu centre de salut, hospital
o centre sociosanitari de referència,
o trucar al telèfon 061, CatSalut Respon.

També et pots posar en contacte
amb DMD (Dret a Morir Dignament)
al telèfon 934 123 203

