Voluntats anticipades

1/ Requisits per
fer la sol·licitud

Qualsevol persona pot recollir amb
anterioritat la seva voluntat de rebre ajuda
per morir a través d’un document de
voluntats anticipades, que es pot trobar
a canalsalut.gencat.cat
/voluntatsanticipades
o escanejant aquest codi QR
amb la càmera del telèfon mòbil.

LEGALS
/ La persona sol·licitant ha de ser major d’edat
i tenir capacitat per obrar i decidir.
/ Ha de tenir nacionalitat espanyola,
residència legal a l’Estat espanyol o un
certificat d’empadronament a l’Estat d’un
temps superior als 12 mesos.

Com et beneficia?

/ Tenir un patiment greu, crònic
i impossibilitant amb limitació de l’autonomia
física i de les activitats de la vida diària.
/ Tenir una malaltia greu i incurable amb
patiment físic o psíquic constant i insofrible,
sense possibilitat de millora clínica, certificada
pel personal facultatiu responsable.

2/ Com s’inicia el procés
de la sol·licitud?
/ El procediment s’inicia amb la demanda de
l’ajuda per morir per part del ciutadà
o ciutadana a un professional de la salut.
La persona té plena autonomia per escollir el
professional que serà el seu metge o metgessa
responsable, a qui haurà de signar un
consentiment informat.
Per la seva banda, el sistema de salut ha
d’informar per escrit la persona sol·licitant
de les alternatives existents.
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MÈDICS

Trobareu més informació
al web del Canal Salut
canalsalut.gencat.cat/finaldelavida
o trucant al

Com se sol·licita,
es valora i es
presta l’ajuda
per morir?

3/ Resolucions de
primera i segona instància
Per demanar l’ajuda per morir, cal passar
per dos processos de sol·licitud i validació.
Entre les dues sol·licituds han de transcórrer
com a mínim 15 dies.
/ En primera instància, la sol·licitud és
valorada pel metge o metgessa responsable,
que té en compte el diagnòstic, les possibilitats
terapèutiques i les possibles cures pal·liatives.
L’informe del metge o metgessa responsable
pot ser favorable o no.

Prestació
d’ajuda per morir
/ Catalunya disposa d’una normativa
pel que fa a l’eutanàsia i ofereix una resposta
jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista
a una demanda de la societat.
La legalització i la regulació de l’eutanàsia
s’assenten sobre la compatibilitat de principis
essencials, com són els drets fonamentals
a la vida, la integritat física i moral, i a béns
constitucionalment protegits, com la dignitat,
la llibertat o l’autonomia de la voluntat.
La Llei orgànica 03/2021
és la que regula el seu funcionament.

/ Si és favorable, la persona sol·licitant ha de fer
un procés deliberatiu amb el metge o metgessa
responsable, al final del qual pot formalitzar-ne
la sol·licitud o desistir-ne. En aquest moment, un
segon professional mèdic extern comprova que
es compleixen els requisits.
/ En cas que aquest segon informe també sigui
favorable, es passa a la resolució definitiva
de segona instància. Aquesta decisió la pren
la Comissió de Garantia i Avaluació (CGA)
que s’ha creat específicament per resoldre les
sol·licituds d’eutanàsia.
/ La CGA és un òrgan multidisciplinari que
comprova el compliment dels requisits per
a la realització de la prestació, resol les
reclamacions dels pacients i verifica que la
prestació s’ha realitzat d’acord amb la Llei.
Es designen dos membres a cada cas, un
professional mèdic i un jurista, que
comproven els requisits i emeten una
resolució definitiva que accepta o denega
la sol·licitud de prestació de l’ajuda.

4/ Com es duu a terme la
prestació de l’ajuda per morir?
Un cop s’ha rebut la resolució definitiva
i favorable, si el pacient es troba plenament
conscient i amb plenitud de les seves facultats
mentals, la prestació pot realitzar-se de
dues maneres.
/ Amb l’administració d’una medicació
per part del professional de la salut.
/ Mitjançant l’autoadministració del pacient,
prèvia prescripció o subministrament de la
medicació per part del professional.
La prestació es pot dur a terme al centre
o al domicili/residència de la persona.

5/ Com queda
enregistrat el procés?
/ Un cop realitzada la prestació, el metge
o metgessa envia la documentació
corresponent a la CGA.
La mort té la consideració legal de mort
natural a tots els efectes i així queda
enregistrat a la història clínica del pacient.

