
  

 
  NOTA DE PREMSA 

 

 

El consentiment informat, protagonista del videoconsell del mes de setembre 

Els pacients tenen dret a conèixer tota la informació sobre 
el seu tractament, riscos i conseqüències 

 
• La campanya "12 mesos, 12 consells de salut" del Col·legi de Fisioterapeutes de 

Catalunya recorda que la signatura del pacient implica la conformitat del consentiment 
informat excepte en els menors de 16 anys. En aquest cas, els pares o tutors legals 
seran els encarregats de signar el document. 
 

 
Barcelona, 30 de setembre de 2020. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya centra el 
missatge del videoconsell de setembre en el dret dels pacients a conèixer tota la informació 
relacionada amb el seu tractament, des del procediment fins als possibles riscos i conseqüències 
dels mateixos, passant pel que es coneix com a consentiment informat.     

Amb el videoconsell de setembre, dintre de la 
campanya “12 mesos, 12 consells de salut”, el 
col·lectiu de la fisioteràpia recorda l'existència del 
consentiment informat, un document que recull 
tota la informació relacionada amb el 
procediment que ha de ser elaborat pel 
fisioterapeuta, d'una manera clara i precisa. Com 

a pacients tenim dret  a conèixer tots els detalls sobre el nostre tractament i com a fisioterapeutes 
tenim l'obligació de facilitar-lo i donar-lo a conèixer al públic.  

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, recorden que el pacient ha de signar el 
consentiment informat, excepte en els casos de menors de 16 anys, en què seran els pares o 
representants dels menors els que tinguin la facultat de fer-ho. Aquest consentiment s'utilitza per 
informar sobre els procediments i tècniques a aplicar, els riscos i conseqüències, encara que siguin 
mínims, així com les àrees a tractar. Sabent-ho prèviament, podem decidir si estem d'acord amb 
la seva aplicació. Els fisioterapeutes recorden que el pacient també pot decidir si assistir a les 
sessions sol o, per contra, prefereix estar acompanyat per un familiar o persona de confiança, 
tot i que aquesta possibilitat ara està subjecta als protocols de control de la Covid-19. 

Finalment, el Col·legi recorda que les i els fisioterapeutes estan perfectament capacitats per 
facilitar tota la informació que els pacients necessiten per tal d’augmentar la confiança de l'usuari 
en el professional que l'atén.  

https://vimeo.com/462934200
https://vimeo.com/462934200


 

Campanya ‘12 mesos, 12 consells de salut’ 

La campanya ‘12 mesos, 12 consells de salut’ és una iniciativa conjunta del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, l'Il·lustre Col·legi 
de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio de 
Fisioterapeutas de Cantabria i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  

Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els interessos 
del col·lectiu de fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones pràctiques en 
fisioteràpia. Actualment, compta amb més de 12.000 col·legiats i col·legiades, per als quals du a 
terme accions de formació, orientació, assessorament, defensa i difusió de la professió.  

    

Per a més informació: 
 
The Almond Connection 
Xavier Barrachina 
xavier@thealmondconnection.com 
www.thealmondconnection.com 
 
ÀREA DE COMUNICACIÓ 
C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 
Telèfon 93 207 50 29  
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio  
comunicacio@fisioterapeutes.cat 
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