Dret
a la mort digna
Per ampliar informació pots trucar al telèfon 902 111 444 (Sanitat Respon),
i també pots obtenir el model de Document de Voluntats Anticipades
consultant la web de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària:
www.imasbcn.org/imas/DVAcat.pdf

Si tu no decideixes
quin final desitges per a la teva vida,
els altres ho decidiran per tu
Textos de Lectura Fàcil

Barcelona

Saps quins drets tens
quan estàs malalt/a?
Tens dret a...

Saps què és el testament vital?
El testament vital o document de voluntats anticipades
és un document que recull les instruccions o orientacions
que la persona malalta vol que es tinguin en compte
quan no pugui expressar-les personalment.

Rebre informació sobre l’estat de la teva salut
La informació ha de ser verídica,
comprensible i adequada a les teves necessitats.
Quan no tinguis capacitat per entendre la informació,
s’ha d’informar els teus familiars o persones properes.

Escollir entre els diferents tractaments terapèutics
disponibles
També tens dret a escollir el personal mèdic.

Negar-te a seguir el tractament prescrit
En aquest cas, et poden obligar a demanar l’alta.
Si el centre disposa de tractaments alternatius que acceptes seguir,
no poden obligar-te a demanar l’alta.

Els centres de salut han d’informar
les persones malaltes
dels seus drets i deures
Els drets i deures de les persones malaltes
queden recollits en les lleis, que s’apliquen a l’Estat espanyol:
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomia del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.
A Catalunya també s’aplica:
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació
concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació
clínica.

El testament vital va adreçat al metge responsable,
i s’ha d’incloure a la història clínica del pacient.
Per fer un testament vital,
has de ser major d’edat i prendre la decisió per tu mateix,
sense que ningú t’obligui.
Pots designar una persona com a interlocutora amb l’equip mèdic
per fer complir les teves voluntats,
en el cas que no puguis expressar-les personalment.
Has de signar el testament vital davant de notari o davant de tres
testimonis majors d’edat. Dos d’ells no poden ser familiars teus
de primer o segon grau ni tenir una relació patrimonial.

Totes les persones tenen dret
a que es compleixi
el seu testament vital
El testament vital queda recollit en les següents lleis:
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació
concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació
clínica.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomia del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.
* Aquest text ha estat elaborat amb la col·laboració de l’Associació Lectura
Fàcil per tal de facilitar la seva comprensió.

