NOTÍCIA

Webinar: La nova regulació de l’eutanàsia
El 13 de maig l’ACES va organitzar un webinar amb motiu de l’entrada en vigor el 25 de juny de la
Llei orgànica 3/2021 que regularà l’eutanàsia. L’acte va comptar amb dos reconeguts experts en la
matèria: Núria Terribas, jurista, especialitzada en bioètica i directora de la Fundació Víctor
Grifols i Lucas i de la Càtedra de Bioètica de la Universitat de Vic-UCC, i Màrius Morlans, metge i
vicepresident del Comitè de Bioètica de Catalunya. Tots dos van fer una exposició amb esperit
didàctic de la nova norma i les seves implicacions, no exempta de crítica.

DESPENALITZACIÓ, NO LEGALITZACIÓ
Núria Terribas va deixar clar d’entrada que amb la nova llei “estem davant d’una despenalització
de l’eutanàsia, no d’una legalització”. Amb aquesta norma Espanya esdevé el quart país europeu
en regular-la, després dels Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg i Portugal. I amb un matís important:
“és el primer país que estableix un procediment de control previ, pretesament més garantista,
però alhora molt burocràtic i allunyat del context assistencial”.
Tot seguit, va clarificar els conceptes fonamentals en aquest camp, distingint, per exemple, entre
l’eutanàsia i les seves modalitats, i termes com “eutanàsia passiva” o “eutanàsia indirecta”. Va
qualificar aquests darrers d’erronis perquè fan referència a actuacions que ja fa temps que són
pròpies de la bona pràctica clínica i estan protocol·litzades dins el marc legal d ’autonomia del
pacient, previ a la norma sobre l’eutanàsia.
Núria Terribas va detallar quins són els requisits que indica la norma per demanar l’eutanàsia i va
destacar el paper del metge que rebi la petició. “En cap cas farà una valoració subjectiva o
individual, sinó amb el suport del seu equip i atenent a uns protocols que s’hauran d’establir”, va
precisar. A continuació va explicar els quatre passos del procediment des de la sol·licitud fins a la
realització. Igualment va recordar que cada comunitat autònoma haurà de crear una comissió de
garantia i avaluació que haurà de resoldre les decisions de conflicte sobre les peticions d’eutanàsia
i realitzar un informe anual sobre l’aplicació de la llei.
Va cloure la seva intervenció assenyalant que la llei dona resposta a un dret dels ciutadans i que
caldrà garantir-ne l’accés equitatiu. L’eutanàsia es podrà realitzar en centres públics, privats o
concertats i en domicilis. A més, la norma reconeix l’objecció de consciència dels professionals.
Segons Terribas “hi ha una necessitat de formació dels professionals entorn del contingut de la llei
en tots els seus aspectes i de divulgació de cara a tota la ciutadania”.

PUNTS CRÍTICS DE LA LLEI
A l’igual que Núria Terribas, Màrius Morlans va incidir de manera especial en la confusió
conceptual que sovint hi ha en el terreny de l’eutanàsia i que la nova llei no ha ajudat a superar.

En aquest sentit, va fer esment a la descripció de la condició en què s’ha de trobar la persona per
demanar l’eutanàsia i que recull el Diccionari de Bioètica, fet a Catalunya i que és un exemple de
concisió i claredat: “un patiment insuportable, provocat per una malaltia incurable i en fase
irreversible”.
Pel que fa a l’eutanàsia com a prestació de serveis, el doctor Morlans va afirmar que “obre una
contradicció amb altres ajudes a morir com la retirada de tractaments de suport vital i la sedació
en l’agonia”. També va fer referència a l’objecció de consciència com “un dret bàsic en tota
democràcia”. Segons Màrius Morlans en la nova norma aquest dret presenta alguns problemes:
“no s’especifica qui té dret a accedir al registre d’objectors; no hi ha un òrgan específic
responsable del registre i no es preveu l’objecció sobrevinguda o escrúpol professional”.
Així mateix, va criticar el fet que, en la Comissió de garanties i avaluació, la validació del
procediment correspongui a “persones alienes a la relació clínica”. Malgrat tot, el doctor Morlans
va reafirmar el compromís del Comitè de Bioètica de Catalunya de “col·laborar en el desplegament
de la llei” i va remarcar que “les institucions i agents sanitaris de Catalunya han de poder donar
resposta a la demanda de qualsevol persona malalta que vulgui exercir aquest dret”.
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