
 

 

Taula 10 
El rebuig al tractament. 

 

1. Justificació: 
 

La humanització dels serveis d’urgències ha comprés diferents aspectes. D’una 

banda els relacionals dels professionals respecte als usuaris dels serveis, però 

també quins són els coneixements que han de tenir els professionals per fer front 

a aquesta humanització.  

 

En els últims anys s’ha reivindicat la importància de les habilitats comunicatives 

especialment en l’àmbit de la urgència per disminuïr l’impacte que una situació 

traumàtica, com pot ser una urgència, pot tenir en pacients i familiars. A més 

s’ha descrit en la bibliografia que el grau d’empatia dels professionals que 

treballen als serveis d’urgències ha disminuït respecte a altres especialitats. La 

disminució de l’empatia va lligada a un augment del burnout professional.  

 

En una situació de gran pressió assistencial, la població més envellida i amb 

major comorbiditat ens planteja sovint dilemes ètics que hem d’afrontar i resoldre 

de forma ràpida. Un dels principals aspectes i dilemes que ens trobem és 

l’adequació de l’esforç terapèutic en pacients amb pronòstic molt dolent o amb 

patologies en les que un intervencionisme excessiu podria suposar un 

acarnissament.  

 

Paral·lelament, des de la societat cada cop es tenen més coneixement dels 

documents de Voluntats Anticipades que permeten que els pacients, quan tenen 

les seves plenes capacitats puguin decidir quina és la relació que volen tenir 

amb el sistema sanitari en situació final de vida, i això inclou les urgències.  

 

Tot i això, estem realment preparats per a que sigui el pacient qui rebutja un 

tractament? I si qui ho rebutja és el familiar responsable del pacient? Prioritzem 

l’autonomia del pacient respecte a la suposada beneficiència d’un tractament. I si 



 

 

això ho hem de fer en un servei amb boxes doblats i amb poca intimitat, ho 

farem de forma correcta. Per això plantegem aquesta taula de debat, per avaluar 

d’una banda si els professionals d’urgències estem preparats per afrontar el 

rebuig al tractament que ens poden plantejar els pacients i d’altra banda, 

conèixer quines són les implicacions ètiques però també legals que pot tenir r 

aquesta decisió.  

 

 

2. Objectiu:  

• Conèixer quin és el posicionament dels professionals d’urgències davant 

el rebuig al tractament 

• Conèixer els aspectes ètics i legals del rebuig al tractament.  

 

 

3. Objectius específics: 

• Conèixer els posicionaments dels pacients davant un possible rebuig al 

tractament d’un familiar.   

• Recollir les  percepcions,  vivències,  necessitats  dels  professionals 

d’urgències davant el rebuig al tractament.  

• Definir els factors que cal tenir en compte en el rebuig al tractament.  

• Avaluar els aspectes assistencials de l’adequació de l’esforç terapèutic 


