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05.17 Circular Informativa 
 

 
PROTOCOL PER PROTEGIR LA INTIMITAT DELS PACIENTS PER ALS 
ALUMNES EN PRÀCTIQUES I RESIDENTS 

 

El BOE núm. 31, de 6 de febrer, publica l’Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener, per la qual es 

publica l’Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, pel qual 

s’aprova el protocol mitjançant el qual  es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i 

protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en Ciències de la Salut. 

 

El protocol té per objecte establir l’actuació destinada a garantir el dret a la dignitat i intimitat del 

pacient quan és atès en presència d’alumnes en pràctiques i quan ho és per residents en 

formació. 

 

Aquest protocol s’ha d’aplicar tant als centres de titularitat pública com els centres privats 

concertats (o vinculats amb qualsevulla altra fórmula de gestió indirecta) que col·laborin amb el 

Sistema Nacional de Salut en l’assistència, la docència o la recerca. 

 

A) ALUMNES: 

Els pacients tenen dret  a saber que hi ha alumnes en formació presents en el seu procés 

assistencial. 

 

La direcció del centre sanitari els ha de facilitar una targeta d’identificació que s’ha de col·locar 

en lloc visible de l’uniforme que ha de contenir les seves dades personals, fotografia i referència 

expressa al grup que pertany d’entre els següents: 

 

 Estudiants universitaris de titulacions que habilitin per a l’exercici de professions 

sanitàries titulades : Medicina, Farmàcia, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, 

Teràpia Ocupacional, Podologia, Òptica-optometria, Logopèdia,  Dietistes 

Nutricionistes, Psicologia General Sanitària.   

 Estudiants universitaris de màsters, doctorat, títols propis vinculats a professions 

sanitàries. 

 Estudiants de formació professional de la família sanitària, grau  mitjà i superior. 

 Estudiants d’altres titulacions universitàries o de formació professional amb períodes 

de pràctiques en centres sanitaris. 

Amb caràcter previ a l’inici de l’acte assistencial el professional responsable de l’alumne  

d’informar al pacient o al seu representant sobre la presència d’estudiants i sol·licitar el seu 

consentiment verbal. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1200.pdf
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El nombre de persones en formació  presents (incloent-hi residents que si n’hi ha no poden ser 

més de tres) no pot excedir de cinc. 

 

Si l’alumne ha de realitzar alguna exploració, intervenció o procediment clínics amb finalitats 

formatives  es precisa reiterar el  consentiment. 

 

Es pot sol·licitar un consentiment global per a un determinat període de temps que no pot excedir 

de 15 dies. 

 

Els alumnes han d’estar supervisats en tot moment. 

 

B) RESIDENTS : 

També tenen dret els pacients a saber que en el seu procés assistencial intervenen residents en 

formació i, a l’igual que als alumnes, se’ls ha de facilitar per la direcció del centre una targeta 

d’identificació, que s’ha de dur enlloc visible i que ha d’incloure nom, cognoms, fotografia i 

referència del grup on està d’entre els següents:  

 

 Resident de qualsevol de les especialitats en ciències de la salut. 

 Residents en rotació. 

 Professionals sanitaris estrangers en estada formativa autoritzada. 

 Professionals sanitaris en període d’exercici professional en pràctiques en els 

procediments de reconeixement de títols comunitaris.  

 Professionals sanitaris en període d’exercici professional en pràctiques o període 

complementari de formació per al reconeixement d’efectes professionals a títols 

estrangers obtinguts en estats no membres de la UE. 

Si per raons d’urgència vital es necessària la intervenció d’un resident sense supervisió, aquest 

queda obligat a deixar constància de la seva intervenció en la història clínica i també a donar 

compte al seu tutor i als adjunts de la unitat assistencial en la que s’ha produït la urgència. 

 

El protocol ha de ser lliurat al personal en formació en els centres sanitaris en el moment de la 

seva incorporació. 

 

El protocol dedica dos apartats  a les garanties d’accés a les dades clíniques (7) i al dret dels 

pacients a la confidencialitat de les seves dades de salut (8). 

 

També estableix l’obligació dels centres docents que envien alumnes  en virtut de conveni de 

cooperació acadèmica per facilitar les pràctiques de remetre a la gerència de cada centre amb 

caràcter previ a l’inici de cada curs una relació personalitzada dels estudiants de cada curs que 

realitzaran les pràctiques. 
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Els serveis de personal dels centres sanitaris han de disposar d’un “Llibre registre d’alumnes en 

formació/personal investigador” en format digital que ha de complir amb els requisits de la 

legislació de protecció de dades personals. 

 

Finalment en dos annexos consten: el compromís de confidencialitat destinat als alumnes i el 

compromís de confidencialitat destinat als residents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 de febrer de 2017 

 

 

 


