
El dimarts 22 d’octubre, a les 19.15 h, presentarem 
el llibre La confidencialitat en l’assistència sanitària. Del 
secret mèdic a la història clínica compartida a Catalunya, de 
Lídia Buisan. En l’acte, organitzat en el marc del VII 
Seminari Internacional sobre la Declaració Universal 
sobre Bioètica i Drets Humans de la Unesco, inter-
vindran: Lídia Buisan, mèdica anestesista i professora 
d’ètica mèdica de la Universitat de Barcelona; María 
Casado, directora de la Col·lecció de Bioètica; Albert 
Royes, professor d’ètica mèdica de la UB; Manel 
Gené, metge especialista en medicina legal i foren-
se i director del Departament de Salut Pública de la 
Facultat de Medicina de la UB, i Meritxell Anton, 
directora de Publicacions i Edicions de la UB.

Us esperem a la Sala de Graus de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona (Av. Diagonal, 684, 
Barcelona).

www.publicacions.ub.edu
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Segurament poques qüestions són tan rellevants per als ciuta-
dans usuaris de la sanitat com les dades personals de salut. En 
poc temps, la vulnerabilitat d’aquestes dades s’ha aguditzat per 
la implementació de les històries clíniques compartides i dipo-
sitades en un cloud sanitari, que, si bé facilita l’accés a la infor-
mació dels malalts, no garanteix que el titular de la informació 
tingui prou coneixement sobre quines dades es comparteixen, 
qui les comparteix i per quins motius.

En aquest llibre Lídia Buisan, metgessa i advocada, proposa 
amb valentia una redefinició del secret mèdic en la relació 
assistencial dins el marc de la història clínica compartida, així 
com del paper dels metges, que han de vetllar per la intimitat 
dels ciutadans. La confidencialitat en l’assistència sanitària apro-
fundeix en aspectes controvertits de l’àmbit de la bioètica, de 
la pràctica mèdica i dels drets humans, i n’aporta solucions 
concretes.
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