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En cap cas seran funcions  
o competències del comitè:

1. Reemplaçar la decisió clínica dels profes-
sionals o la responsabilitat de qui hagués 
sol·licitat el seu assessorament.

2. Peritar denúncies i reclamacions presentades 
contra l’activitat assistencial.

3.  Assessorar o emetre informe en els supòsits 
que la persona interessada hagués presentat 
per escrit una queixa, denúncia o reclamació 
judicial o administrativa.

4.  Realitzar judicis personalitzats sobre l’ètica o 
les conductes dels professionals i usuaris.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds les poden presentar a  
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de dilluns a dijous, 
de 9 a 14h i de 15 a 17h, i divendres de 9 a 15h. 
(edifici de Consultes Externes, carrer de Sant Rafael, 
de l’Hospital Sant Jaume d’Olot. Tel. 972 26 18 00.

Notes

• Només en situacions excepcionals s’acceptaran 
sol·licituds anònimes. 

• El sol·licitant ha de saber que el comitè pot fer pú-
bliques les reflexions i conclusions del cas plantejat, 
mantenint sempre l’anonimat. 

• El secretari/a és l’encarregat de fer arribar els resultats 
a la persona o persones que han sol·licitat el dictamen 
del comitè. 

Qualsevol usuari o familiar pot plantejar  
les qüestions ètiques que consideri 
oportunes al CEA

Funcions

1. Treballar per protegir els drets dels usuaris  
i els dels seus familiars. Vetllar pel respecte 
a la seva dignitat.

2. Analitzar, assessorar i facilitar el procés de 
decisió en la pràctica assistencial i en les 
situacions que plantegin conflictes ètics.

3. Fomentar i col·laborar en la formació  
bioètica dels professionals.

4. Proposar protocols i orientacions o guies 
d’actuació davant situacions concretes  
susceptibles de conflicte ètic.

És un comitè de caràcter consultiu i interdis-
ciplinari, creat per a l’anàlisi i assessorament 
de qüestions de caràcter ètic que tinguin lloc 
en el seu àmbit assistencial, amb la finalitat 
de contribuir a la humanització i la millora de 
l’assistència sanitària, i fomentar l’excel·lència 
de l’exercici professional.

El comitè està format per professionals de la 
salut i professionals no sanitaris.

Els membres del CEA i els altres assistents 
ocasionals han de mantenir la confidencialitat 
en tot allò que fa referència a la documentació 
rebuda per a l’anàlisi del cas i la identitat dels 
pacients o familiars, i les deliberacions i opini-
ons emeses en els debats i reunions. 

Posem a disposició dels usuaris i de les 
seves famílies el Comitè d’Ètica Assisten-
cial de la FP Hospital Sant Jaume d’Olot
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