ANNEX 6- DIRECTRIUS PER UNA CONDUCTA PROFESSIONAL I ÈTICA DE L’ESTUDIANT. EUI
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (Acord 8/10/2007)

La infermeria es fonamenta en el valor ètic del compromís en la promoció del benestar dels
malalts/usuaris mitjançant unes cures competents i compassives11. Així mateix, demana dels
seus professionals una conducta responsable, autònoma i professional. L’estudiant, a més
d’adquirir coneixements i habilitats amb l’objectiu d’esdevenir un professional responsable
ha d’adquirir el compromís de conèixer i acceptar els estàndards ètics de la conducta
professional al llarg del seu procés formatiu.
Les següents directrius tenen per objectiu facilitar a l'estudiant una major reflexió vers els
valors professionals i adquirir coneixements respecte a la conducta ètica i professional que
per l’EUI del HSCSP espera que els estudiants tinguin al proporcionar cures d’infermeria
durant les seves pràctiques clíniques. Les directrius no sempre donen resposta a les
preguntes ètiques que es puguin formular però sí que faciliten l’anàlisi i la discussió amb els
professors durant el procés d’aprenentatge.
Les directrius per a una conducta professional i ètica de l’estudiant de l'EUI de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau complementen els diferents codis i legislacions que regulen l’exercici
professional i sanitari, així com les normatives institucionals dels llocs on els estudiants
realitzen les pràctiques clíniques i que té la responsabilitat de conèixer.
Així com l’acompliment de la Normativa del règim disciplinari de l’EUI Sant Pau
L’ESTUDIANT D’INFERMERIA I ELS MALALTS/USUARIS
S’espera que l’estudiant d’infermeria, durant les seves pràctiques clíniques, respecti les
necessitats i els valors dels malalts/usuaris, per tant haurà de:
–

Ser respectuós amb els valors, cultura i religió dels malalts/usuaris.

–

Si amb la seva relació amb els malalts/usuaris, se li presenta un problema de consciència
per motius ètics o religiosos, haurà de comunicar-ho al responsable de les pràctiques.
L’estudiant ha de continuar proporcionant les cures al malalt/usuari fins que es resolgui el
problema.

–

Proporcionar als malalts/usuaris unes cures segures i competents. Mai durà a terme unes
cures sense autorització de la infermera de referència.

–

Establirà una relació terapèutica i cuidadora amb els malalts/usuaris. Les relacions
professionals es basaran amb la confiança i aquesta mai ha de ser violada.

–

Comunicar-se amb els malalts/usuaris, tant verbalment com no verbalment, d’una
manera professional.

11

Característica del tenir cura que s’adquireix mitjançant l’experiència. És més que la simple bondat, és un
preocupar-se per l’altre, introduint-nos en la seva condició d'ésser humà. Tschudin, V. 1992 Ethics in Nursing. The
caring relationship. 2ª Edition. Oxford: Betterworth-Heiemann
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–

Mantenir sempre la confidencialitat de les dades obtingudes o enregistrades. Els
malalts/usuaris o els seus representants hauran d’autoritzar el que es reveli informació a
la família, amics o altres i també als professionals que no participen en el procés curatiu.
Mai es discutiran els temes relatius dels malalts/usuaris o de les seves famílies en públic i
es mantindrà la confidencialitat en els treballs acadèmics. L’estudiant d’infermeria es
responsable de conèixer les normatives legals i institucionals al respecte.

–

L’estudiant pot compartir la informació confidencial amb la infermera de referència i/o la
responsable de la pràctiques front a qualsevol dubte.

–

Abstenir-se d'acudir als centres de pràctiques sota l’efecte de drogues o altres
substàncies químiques que puguin afectar la seva activitat durant les pràctiques clíniques.

–

L’estudiant d’infermeria podrà accedir a les històries clíniques (HC) dels pacients que té
assignats i registrar en les mateixes les observacions pertinents i les cures
proporcionades, signant al finalitzar i indicant la seva condició d’estudiant.

–

L’estudiant es responsabilitzarà conjuntament amb la infermera de referència del
contingut del registre.

L’ESTUDIANT D’INFERMERIA I ELS ALTRES MEMBRES DE L’EQUIP DE SALUT
L’estudiant d’infermeria forma part de l'equip de salut i com a tal ha d’acceptar les
responsabilitats que implica el treball en equip tant a nivell dels companys, dels professors
com de la resta dels membres de l'equip assistencial. Per tant:
Les relacions de l’estudiant d’infermeria amb els companys, professors, infermeres i altres
membres de l'equip de salut es basaran en el respecte i civisme.
Una de les principals responsabilitats de la infermera és protegir al malalt/usuari de qualsevol
mal. Si l’estudiant d’infermeria considera que la conducta d’un altre estudiant o un
professional no respecta els Drets dels Pacients/Usuaris, perjudica o posa en perill la vida del
malalt/usuari, ha de comunicar-ho a la seva infermera de referència i/o a la responsable de
l'assignatura.
L’ESTUDIANT D’INFERMERIA I LA PROFESSIÓ
L’estudiant d’Infermeria és alhora representant de la professió d’infermeria, per tant:
–

Ha de conèixer els valors professionals i incorporar-los en la seva pràctica.

–

Haurà de conèixer el Codi del Col·legi de Diplomats d’Infermeria de Barcelona i
normatives professionals.

–

En tant que representant de la professió haurà de mantenir una aparença que dignifiqui
la bona imatge de la mateixa
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–

L’uniforme és un element distintiu de la Escola d’Infermeria i de la professió. La
presentació personal de l'estudiant ha de ser pertinent i adequada al donar atenció
directa a les persones de les que té cura.

L’ESTUDIANT D’INFERMERIA I LA EUI
L’estudiant de l'EUI de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té el dret de disposar d’un medi
ambient on existeixin els recursos i condicions necessàries que garanteixin el poder
desenvolupar lliurement el seu procés d’aprenentatge. No obstant, l’estudiant haurà de:
–

Respectar les normatives existents a l’Escola.

–

Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i tot el material de l’Escola.

–

Fer un ús apropiat de la informació tecnològica. Els ordinadors de l’Escola només podran
ser utilitzats per a finalitats acadèmiques i formatives.

–

Respectar els horaris establerts per un bon funcionament de l’Escola.
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