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La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (FHOCG), que forma part de la Xarxa
Hospitalària d’utilització Pública (XHUP), està compromesa amb el respecte a les normatives
ètiques que han de regir les actuacions que s’hi efectuen i que estan basades en els principis
de respecte a la dignitat, la confiança, la integritat i l’honestedat.
D’aquesta manera, la FHOCG, es compromet a:
1. Vetllar per una actuació personal i professional del màxim grau d’exigència ètica en
relació amb els usuaris i familiars, i en relació amb els professionals que en formen
part.
2. Vetllar per una actuació personal i professional orientada a la promoció de la salut, la
prevenció i pal·liació de la malaltia, sempre basant-se amb el respecte a la vida, a la
dignitat i a l’autonomia humana.
3. Garantir una atenció sense discriminació per raons de raça, gènere, condició social o
creença religiosa.
4. Vetllar per una distribució dels recursos sanitaris, tot cercant el benestar de l’usuari i
garantint la no discriminació.
5. Atendre la malaltia des d’un punt de vista holístic entenent que aquesta afecta a les
dimensions, física, psíquica, social i espiritual.
6. Mantenir el codi ètic actualitzat, tot respectant la normativa legal establerta i
garantint en tot moment els principis de beneficència, no maleficència, justícia i
respecte a la dignitat i autonomia.
7. Adequar èticament l’actuació institucional respecte a la publicitat, comercialització,
pràctiques competitives i procediments economicofinancers.
8. Garantir i prioritzar, si s’escau, l’activitat assistencial pública encomanada, tot i que
una de les línies de treball de l’empresa sigui també l’atenció sanitària privada i/o de
Mútues.
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Respecte als usuaris i familiars de la FHSJO, aquest es compromet a:
9. Treballar per garantir la informació i acompliment de la carta de drets i deures del
pacient, reconeguts universalment.
10. Facilitar la informació de forma comprensible, continuada i suficient sobre la malaltia
a fi de permetre a l’usuari i la seva família prendre la millor decisió.
11. Proporcionar la informació sobre els riscos associats a qualsevol procediment
diagnòstic o terapèutic i garantir que l’usuari dóna el seu consentiment informat de
forma lliure i voluntària davant aquests procediments.
12. Garantir el respecte a la dignitat humana, la intimitat a l’usuari i la seva família per
part de tot el personal de la FHOCG en les seves actuacions.
13. Garantir la confidencialitat de dades personals i assistencials dels usuaris, exceptuant
aquells casos legalment establerts.
14. Garantir el respecte als documents de voluntats anticipades que l’usuari hagi
expressat en la forma legalment establerta.

Pel que fa a l’àmbit laboral, els professionals que treballen a la FHOCG i el propi centre, es
comprometen a:
15. Assumir i desenvolupar les funcions que els corresponen per a cada lloc de treball
amb responsabilitat, respecte i honestedat.
16. Mantenir-se formats constantment per garantir una actuació professional competent.
17. Treballar orientats al treball en equip, el respecte, la cooperació i la confiança per
garantir una atenció contínua, coordinada i responsable.
18. Vetllar per una correcta utilització dels instruments i materials del centre.
19. Vetllar i acomplir les mesures de prevenció de riscos laborals i personals necessàries
per garantir un treball segur i responsable.
20. Crear un ambient de treball digne, segur, net i disciplinat que propiciï el correcte
desenvolupament del pla estratègic i dels objectius institucionals en tot moment.
21. En el context del desenvolupament de la seva activitat assistencial en la FHOCG, en
cap cas el professional sanitari pot proposar al pacient utilitzar la via privada per
accedir als serveis de salut.
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