26/01/2017

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CSQP SOBRE EL DRET A MORIR
DIGNAMENT
1-El Parlament de Catalunya, en coherència amb la “Carta de drets i deures de
la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària”, reitera el seu ple
suport que a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en
situació de patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per
decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.
Aprovat: 98 vots a favor (JxSí , PSC, CSQP i CUP i un diputat del PPC),
10 en contra (PPC) i 25 abstencions (C’s)

a) En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort
digna i en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament manifesta la
necessitat d’instar al Congrés dels Diputats a modificar la legislació
actual i a tal efecte està tramitant la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés de Diputats, la Proposició de llei de reforma de la Llei
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, de
despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, presentada per diversos
grups parlamentaris.
TRANSACCIÓ ESMENA 1 JxSI i ESMENA 1 PSC
Aprovat: 97 vots a favor (JxSí , PSC, CSQP, CUP), 11 en contra (PPC) i
25 abstencions (C’s)

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear, dins
l’any 2017, en e/ marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, un
Observatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació
cabdal com el lloc i les circumstàncies en què mor la gent a Catalunya, per a
poder extreure conclusions i propostes de millora sobre l’ajuda i accés a
tractaments o serveis per a estendre les garanties del dret a una mort digna.
Acceptem ESMENA 1 JxSI
a) A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest
Observatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es
comptarà amb l’assessorament d’entitats coneixedores de la matèria, com
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l’Associació pel Dret a Morir Dignament, així com de representants dels
pacients i professionals de tots els àmbits assistencials implicats
TRANSACCIÓ amb esmena 1 PP i esmena 3 C’s.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure el
Document de Voluntats Anticipades (DVA) , com a mínim a través de:

a) La difusió vídeos i tríptics als centres sanitaris, especialment als
Centres d’Assistència Primària de tot Catalunya
b) La promoció de campanyes als mitjans de comunicació
c) La simplificació del tràmit de registre del DVA, facilitant tant
l’assessorament per a la seva elaboració com el seu registre formal
dins del propi sistema sanitari (atenció primària o serveis d’atenció a
l’usuari d’hospitals o centres sociosanitaris).
d) La inclusió de la promoció del DVA en els objectius dels contractes del
CatSalut amb l’atenció primària amb la finalitat que tots els i les
pacients, no només dels que estan en fase terminal d’una malaltia,
tinguin la capacitat d’anticipar decisions al respecte de la seva atenció
sanitària.
TRANSACCIÓ amb ESMENA 2 JxSI
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir
l’accés universal a les cures pal·liatives, amb equitat territorial, tots els dies de
l’any i les 24h del dia. En aquest sentit:

a) Es garantirà que les cures pal·liatives s’incorporen en la formació i
actuació de tots els equips sanitaris, especialment, en el marc del Pla
Estratègic d'Atenció Primària i Salut Comunitària (PEAPISC), els d’atenció
primària de salut de tot Catalunya

b) En el termini de quatre mesos, el Govern farà una avaluació de la
situació actual i un pla d’actuacions, amb calendari d’aplicació. Aquestes
actuacions inclouran tant les mesures com recursos necessaris de reforç
en l’àmbit de l’atenció primària de salut, en el dels hospitals i els centres
sociosanitaris, i en el de l’atenció pal·liativa especialitzada de suport a
través d’equips multidisciplinars.
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c) Es garantirà que l’Atenció Primària de salut de tot el país està dotada i
capacitada per a poder atendre les necessitats dels i de les pacients en el
seu domicili, especialment en el seu final de vida, i que poden comptar,
si així es requereix, amb criteris àgils d’accés, al suport especialitzat
corresponent, tant d’equips PADES multidisciplinars com del suport i
recursos de primària dels Serveis Socials.
d) Es valoraran les adaptacions necessàries dels equips especialitzats en
cures pal·liatives (hospitalaris i de PADES) per tal de que puguin assumir
les necessitats d’atenció pediàtrica a tot el territori tenint en compte,
quan calgui, allò que aconselli la comissió assessora de malalties
minoritàries.
e) Fomentar que, via Departament de Treball i Afers Socials, en els serveis
residencials es posi a disposició dels residents i familiars el DVA
fomentant el diàleg actiu amb els residents i els seus familiars.
f) Establirà els mecanismes necessaris a fi de garantir les millors condicions
relatives a acompanyament, el confort i la intimitat de les persones en situació
d'últimes hores de vida que es troben ingressades en centres hospitalaris de la
xarxa pública i de llurs familiars o acompanyants, entre d'altres posant a
disposició una habitació individual per als pacients que es trobin en aquesta
situació, a no ser que coexisteixin circumstancies excepcionals que ho
impedeixin.
TRANSACCIÓ DE TOT EL PUNT 4 amb esmena 3 de JxSi

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir
formació de tot el personal sanitari en drets del pacient i formes d’atenció a les
persones malaltes al final de la vida amb les següents mesures:
a) Elaborar un pla de formació continuada obligatòria sobre l’atenció al
final de la vida, donant protagonisme a les voluntats del pacient, per a
tot el personal sanitari, de treball social i de psicologia clínica que
treballi en atenció primària del sistema públic de Salut o de Serveis
Socials, i per als professionals que es consideri adient dels àmbits
hospitalari i sociosanitari.
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b) Reforçar la formació dels professionals sanitaris residents en temes de
bioètica.
TRANSACCIÓ amb ESMENA 4 JxSI
c) Continuar establint programes de formació en el pregrau i en el
postgrau en cures pal·liatives
Acceptar ESMENA 4 C’S
d) Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions pertinents als plans
d’estudis de les carreres de medicina, infermeria, auxiliars d’infermeria,
psicologia clínica i treball social, per a incloure la bioètica com a
assignatura troncal obligatòria al llarg de la carrera amb un volum de
crèdits suficient.
Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor)
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