
Edat Nº

Fins a 30 anys 2.596

De 31 a 50 anys 7.084

De 51 a 65 anys 4.784

Més de 65 anys 1.172

15.636

Sexe Nº

Dona 12.764

Home 2.853

Altres 19

15.636

Centre en el qual exerciu la vostra activitat principal Nº

Centre públic de la xarxa SISCAT 7.874

Centre concertat de la xarxa SISCAT 5.087

Centre privat 1.930

Altres 745

15.636

Titulació Nº

Infermeria 10.734

Medicina 3.973

Psicologia 224

Treball social 251

TCAI 256

Altres 198

15.636

Especialitat medicina Nº %

Medicina familiar i comunitària 1.114 7,1%

Pediatria i les seves àrees específiques 270 1,7%

Medicina interna 236 1,5%

Anestesiologia i reanimació 207 1,3%

Obstetrícia i ginecologia 199 1,3%

Psiquiatria 195 1,2%

No respon 11.853 75,8%

Cirurgia general i aparell digestiu 127 0,8%

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 126 0,8%

Medicina intensiva 76 0,5%

Neurologia 74 0,5%

Medicina del treball 73 0,5%

Cardiologia 69 0,4%

Oftalmologia 59 0,4%

Aparell digestiu 59 0,4%

Altres 55 0,4%

Radiodiagnòstic 55 0,4%

Oncologia mèdica 51 0,3%

RESULTATS DE L'ENQUESTA DE LA LLEI DE L'EUTANÀSIA ALS PROFESSIONALS SANITARIS

16,6%

45,3%

30,6%

7,5%

Fins a 30 anys

De 31 a 50 anys

De 51 a 65 anys

Més de 65 anys

81,6%

18,2%
0,1%

Dona

Home

Altres

50,4%

32,5%

12,3%

4,8%

Centre públic de la
xarxa SISCAT

Centre concertat de
la xarxa SISCAT

Centre privat

Altres

68,6%

25,4%

1,4%
1,6%

1,6% 1,3%

Infermeria

Medicina

Psicologia

Treball social

TCAI

Altres
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Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia 46 0,3%

Cures pal·liatives* 46 0,3%

Hematologia i hemoteràpia 46 0,3%

Pneumologia 45 0,3%

Nefrologia 44 0,3%

Geritaria 40 0,3%

Medicina física i rehabilitació 38 0,2%

Urologia 36 0,2%

Endocrinologia i nutrició 35 0,2%

Medicina preventiva i salut pública 34 0,2%

Otorrinolaringologia 31 0,2%

Reumatologia 27 0,2%

Angiologia i cirurgia vascular 24 0,2%

Anatomia patològica 23 0,1%

Urgències 22 0,1%

Medicina general 21 0,1%

Estomatologia 20 0,1%

Oncologia radioteràpica 20 0,1%

Cirurgia plàstica, estètica i reparadora 19 0,1%

Cirurgia oral i maxil·lofacial 16 0,1%

Al·lergologia 14 0,1%

Cirurgia pediàtrica 14 0,1%

Farmacologia clínica 14 0,1%

Medicina nuclear 11 0,1%

Neurocirurgia 9 0,1%

Medicina legal i forense 8 0,1%

Cirurgia cardiovascular 8 0,1%

Neurofisiologia clínica 7 0,0%

Microbiologia i Parasitologia 7 0,0%

Cirurgia toràcica 5 0,0%

Immunologia 3 0,0%

Epidemiologia 2 0,0%

Malalties Infeccioses 2 0,0%

Odontologia 1 0,0%

15.636 100,0%

Àmbit en el qual exerciu la vostra activitat principal Nº

Atenció primària 4.589

Atenció hospitalària 7.917

Atenció sociosanitària 789

Atenció a la salut mental 632

Docència 254

Recerca 92

Altres 1.363

15.636

Tens responsabilitats directives? Nº

Sí 1.758

No 12.470

Altres 1.408

15.636

29,3%

50,6%

5,0%

4,0%

1,6% 0,6%

8,7%

Atenció primària

Atenció hospitalària

Atenció
sociosanitària
Atenció a la salut
mental
Docència

Recerca

Altres

11,2%

79,8%

9,0%

Sí

No

Altres
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Àmbit de treball Nº

Assistència general 11.231

Programes d’atenció a cronicitat 841

Cures pal·liatives 398

Altres 3.166

15.636

Àmbit territorial en el qual exerciu la vostra activitat principal Nº

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran 146

Àmbit Barcelona Ciutat 5.052

Regió Sanitària Camp de Tarragona 912

Regió Sanitària Catalunya Central 1.500

Regió Sanitària Girona 1.277

Regió Sanitària de Lleida 689

Àmbit Metropolità Nord 3.496

Àmbit Metropolità Sud 2.169

Regió Sanitària Terres de l'Ebre 395

15.636

Coneixeu el contingut de la Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia? Nº

Molt 480

Bastant 4.568

Poc 8.917

Gens 1.671

15.636

En termes generals, esteu a favor del reconeixement del dret a l’eutanàsia i 
la seva regulació?

Nº

Sí 14.325

No n'estic segur/a 551

No 760

15.636

Quin o quins creieu que són els principals motius pels qual una persona 
voldrà sol·licitar l’eutanàsia? (elecció múltiple)

Nº

Tenir sentiments de pèrdua de la dignitat i la llibertat davant de les 
conseqüències de la seva malaltia.

9.466

Patir una malaltia greu i incurable que causi un patiment intolerable 13.653

Patir un dolor greu, crònic i impossibilitant 8.596

Sentir malestar emocional insofrible arran del patiment propi i de l'entorn 
davant de la situació de malaltia.

7.876

Sentir-se una càrrega per a l'entorn més proper 4.547

Tenir por de perdre les capacitats cognitives 3.621

Dependre d’altri per cobrir les seves necessitats bàsiques 5.834

Patir depressió o algun altre trastorn greu de salut mental 1.810

71,8%

5,4%

2,5%

20,2% Assistència general

Programes d’atenció a 
cronicitat

Cures pal·liatives

Altres

0,9%

32,3%

5,8%9,6%8,2%
4,4%

22,4%

13,9%

2,5%
Regió Sanitària Alt Pirineu i
Aran
Àmbit Barcelona Ciutat

Regió Sanitària Camp de
Tarragona
Regió Sanitària Catalunya
Central
Regió Sanitària Girona

Regió Sanitària de Lleida

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Regió Sanitària Terres de
l'Ebre

3,1%

29,2%

57,0%

10,7%

Molt

Bastant

Poc

Gens

91,6%

3,5%4,9%

Sí

No n'estic
segur/a

No

60,5%

87,3%

55,0%

50,4%

29,1%

23,2%

37,3%

11,6%

Tenir sentiments de pèrdua de la dignitat i la
llibertat davant de les conseqüències de la…

Patir una malaltia greu i incurable que causi
un patiment intolerable

Patir un dolor greu, crònic i impossibilitant

Sentir malestar emocional insofrible arran del
patiment propi i de l'entorn davant de la…

Sentir-se una càrrega per a l'entorn més
proper

Tenir por de perdre les capacitats cognitives

Dependre d’altri per cobrir les seves 
necessitats bàsiques

Patir depressió o algun altre trastorn greu de
salut mental
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Quines creieu que són les principals dificultats que es poden trobar les 
persones professionals per atendre una petició d’eutanàsia i gestionar-la?  
(elecció múltiple)

Nº

Inseguretat del o la professional per manca d’informació, formació, etc. 9.511

Por o incertesa per dur a terme el procés d’informació i deliberació amb la 
persona sol·licitant

6.258

Conflicte en l’entorn familiar de la persona sol·licitant 9.692

Complexitat en l’elaboració i tramitació dels diferents informes i documentació 5.769

Conflictes en el si de l’equip assistencial 4.438

Reconeixement i acceptació del dret a sol·licitar l’atenció d'eutanàsia 3.706

Conflictes entre el dret de la persona sol·licitant i la pròpia consciència 
professional

6.925

Pressió de la institució on treballa el professional 3.013

En quin o quins aspectes del procés d'atenció a una persona sol·licitant 
d’eutanàsia creieu que pot tenir més dificultats la persona professional?  
(elecció múltiple)

Nº

Informació del procediment i dels requeriments ètics i legals 10.073

Acompanyament en el temps d'espera de la resolució 7.533

Administració de la medicació 5.117

Acompanyament a la família 6.298

A partir de la vostra relació directa amb pacients que compleixen els criteris 
regulats a la Llei, quants considereu que podrien sol·licitar la prestació 
d'eutanàsia?

Nº

Pocs 9.410

Bastants 4.200

Molts 703

Cap 1.323

15.636

Quan entri en vigor la Llei de l’eutanàsia, si reps una petició d’ajuda a morir 
creus que et generaria problemes de consciència?

Nº

Dependrà del cas i situació de qui ho demani 6.432

No, atendria la petició si compleix els requeriments legals 7.780

Sí, en qualsevol cas i circumstància 1.424

15.636

Quan entri en vigor la Llei de l’eutanàsia, exerciràs l’objecció de 
consciència?

Nº

Sí 1.790

Només en casos concrets 4.442

No 8.081

No respon 1.323

15.636

Creus que la vostra actitud vers una petició d’ajuda a morir seria diferent si 
la persona sol·licita  l’eutanàsia o només ajuda al suïcidi amb prescripció de 
fàrmacs?

Nº

L’ajudaria en ambdós casos si compleix els requisits que marca la llei 13.159

No em veuria capaç d’ajudar-lo en cap cas 2.069

No aplicaria l’eutanàsia però si l’ajuda al suïcidi 408

15.636

60,8%

40,0%

62,0%

36,9%

28,4%

23,7%

44,3%

19,3%

Inseguretat del o la professional per manca 
d’informació, formació, etc.

Por o incertesa per dur a terme el procés 
d’informació i deliberació amb la persona …

Conflicte en l’entorn familiar de la persona 
sol·licitant

Complexitat en l’elaboració i tramitació dels 
diferents informes i documentació

Conflictes en el si de l’equip assistencial

Reconeixement i acceptació del dret a 
sol·licitar l’atenció d'eutanàsia

Conflictes entre el dret de la persona
sol·licitant i la pròpia consciència…

Pressió de la institució on treballa el
professional

64,4%

48,2%

32,7%

40,3%

Informació del procediment i dels
requeriments ètics i legals

Acompanyament en el temps d'espera de
la resolució

Administració de la medicació

Acompanyament a la família

60,2%

26,9%

4,5%
8,5%

Pocs

Bastants

Molts

Cap

41,1%

49,8%

9,1%

Dependrà del cas i situació
de qui ho demani

No, atendria la petició si
compleix els requeriments
legals

Sí, en qualsevol cas i
circumstància

11,4%

28,4%

51,7%

8,5%

Sí

Només en casos concrets

No

No respon

84,2%

13,2%

2,6%

L’ajudaria en ambdós 
casos si compleix els 
requisits que marca la llei

No em veuria capaç 
d’ajudar-lo en cap cas

No aplicaria l’eutanàsia 
però si l’ajuda al suïcidi
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Qui creieu que ha de participar en el procés de prestació de l’eutanàsia? Nº

Només personal mèdic 611

Diferents membres de l’equip assistencial: treball social sanitari, psicologia 
clínica, medicina i infermeria

14.544

Altres 481

15.636

Creus que seria necessària l’existència d’algun tipus de suport per als 
professionals encarregats de la pràctica de l’eutanàsia o ajuda al suïcidi?

Nº

Sí, ajudaria a que els professionals se sentissin més acompanyats 14.076

No, només en algun cas especial 1.048

No 272

Altres 240

15.636

Quin tipus de suport consideres necessari? (Només inclou les persones que 
han respost Sí i No, només en algun cas especial a la pregunta anterior)  
(elecció múltiple)

Nº

Assessorament tècnic 9.698

Emocional 13.154

La Llei de regulació de l'eutanàsia preveu la creació d’una Comissió de 
Garantia i Avaluació per a Catalunya, com a òrgan de resolució de les 
sol·licituds d’accés a la prestació. Qui creieu que ha de formar-ne part?  
(elecció múltiple)

Nº

Representants d’associacions de pacients 11.238

Professionals de la salut 15.137

Professionals juristes 11.892

A quin àmbit creieu que s’ha de realitzar la prestació de l’eutanàsia?  Nº

La persona sol·licitant ha de poder escollir l’àmbit on vol rebre la prestació, 
inclosa l’opció del domicili

14.143

La prestació s’ha de dur a terme en el mateix àmbit assistencial en què se 
sol·licita

545

Únicament a l’àmbit hospitalari i/o sociosanitari 600

Altres 348

15.636

Creieu que s’ha d’oferir formació als professionals de la salut sobre aquesta 
prestació?

Nº

Sí 14.940

No n’estic segur/a 277

No 419

15.636

3,9%

93,0%

3,1%
Només personal mèdic

Diferents membres de l’equip 
assistencial: treball social 
sanitari, psicologia clínica, 
medicina i infermeria

Altres

90,0%

6,7%

1,7% 1,5% Sí, ajudaria a que els
professionals se sentissin
més acompanyats

No, només en algun cas
especial

No

Altres

62,0%

84,1%

Assessorament tècnic

Emocional

71,9%

96,8%

76,1%

Representants d’associacions de 
pacients

Professionals de la salut

Professionals juristes

90,5%

3,5%
3,8%2,2%

La persona sol·licitant ha de 
poder escollir l’àmbit on vol 
rebre la prestació, inclosa 
l’opció del domicili

La prestació s’ha de dur a 
terme en el mateix àmbit 
assistencial en què se 
sol·licita

Únicament a l’àmbit 
hospitalari i/o sociosanitari

Altres

95,5%

1,8%2,7%

Sí

No n’estic segur/a

No
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Considereu que aquesta formació ha de ser obligatòria per al conjunt de 
professionals de la salut?* (només inclou "Sí" i "No estic segur/a" de la 
pregunta anterior)

Nº

No 954

Sí 7.522

No n’estic segur/a 468

Només obligatòria per als professionals de certes especialitats o àmbits de 
treball en que probablement rebran demandes d’eutanàsia o ajuda al suïcidi 
(UFIS, atenció primària, sociosanitari, equips de pal·liatius, etc.) i optativa per 
a la resta

6.273

15.217

Quins aspectes considereu que és necessari que s'incloguin en la formació?  
(elecció múltiple)

Nº

Treball en equip 10.289

Conceptes d’ètica o bioètica 12.342

Contingut de la llei i la seva aplicació 13.383

Habilitats en el maneig del procés de dol del pacient i l’entorn familiar 13.655

Habilitats comunicatives 11.161

Habilitats de gestió de les emocions 12.730 67,6%

81,1%

87,9%

89,7%

73,3%

83,7%

Treball en equip

Conceptes d’ètica o bioètica

Contingut de la llei i la seva aplicació

Habilitats en el maneig del procés de …

Habilitats comunicatives

Habilitats de gestió de les emocions

6,3%

41,2%49,4%

3,1%
No

Sí

No n’estic segur/a

Només obligatòria per als professionals de 
certes especialitats o àmbits de treball en que 
probablement rebran demandes d’eutanàsia o 
ajuda al suïcidi (UFIS, atenció primària, 
sociosanitari, equips de pal·liatius, etc.) i 
optativa per a la resta
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