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Sra. Montserrat Teixidor Freixa
Degana
Consell de Col'legis d'lnfermeres i
Infermers de Catalunya
Rosselló, 229 4rt la
08008 Barcelona

Benvolguda,
En referencia al Projecte pel qual es regulen I'autorització per a la constitució i el
funcionament deis biobancs amb fins de recerca biomedica a Catalunya i la Xarxa
Catalana de Biobancs, adjunt us fem tramesa de les al,legacions realitzades des del
Col'legi Oficial d'lnfermeres i Infermers de Barcelona,
Atentament,

..,

Núria Cuxart Ainaud
Comissionada de la Junta de Govern

Barcelona, 16 de maig de 2013
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AL·LEGACIONS DEL COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES IINFERMERES DE BARCELONA

AL PROJECTE DE DECRET, PEL QUAL ES REGULEN L'AUTORITZACIÓ PER A LA CONSTlTUCIÓ
I EL FUNCIONAMENT DELS BIOBANCS AMB FINS DE RECERCA BIOMEDICA A CATALUNYA
I LA XARXA CATALANA DE BIOBANCS

El Col·legi Oficial d'lnfermeres i Infermers de Barcelona, a través de la comunicació
adre~ada per la Secretaria General del Departament de Salut al Consell de CoHegis
d'lnfermeres i Infermers de Catalunya, ha tingut coneixement del Projecte de Decret,
pel qual es regulen I'autorització per a la constitució i el funcionament deis biobancs
amb fins de recerca biomedica a Catalunya i la Xarxa Catalana de Biobancs.
En considerar que aquesta entitat esta indubtablement interessada en I'esmentada
proposta normativa, i dins del termini establert a I'efecte, us trametem aquest escrit
d'al·legacions, mitjan~ant el qual volem fer constar les següents

AL·lEGACIONS:
Primera.- Observe m que s'enfronten el principi de beneficencia amb el principi
d'autonomia.
Fonamentació de l'aHegació

1~:

És a dir, segons el nostre parer el principi de beneficencia en el tema de la investigació
te un caracter beneficiós amb grans components d'altruista. El pacient dona el seu cos
o part del mateix perque un ésser huma o la humanitat es benefici'i i ho fa de manera
altruista sen se esperar res a canvi, o només espera la satisfacció de fer un bé. Aquesta
donació té un caracter general, donar el cos o part del mateix per aquest benefici i per
res mes. Així ho entenen les lIeis morals i legals, normativa vigent, que emparen aquest
tema. Es fa difícil que dins d'aquest context, persones que tenen compromisos amb
creences concretes facin donacions del seu cos o part del mateix, pero si ho fan, han
de ser respectad es.
Segona.- També observem que actualment en laboratoris i bancs de teixits existeixen
mostres que poder tenir més de 50 anys i, que s'utilitzen per investigacions actuals.
Fonamentació de I'al·legació

2~:

Entenem que el tema c1au esta en el consentiment de la persona envers la seva
donació. Ja que la persona ha de ser coneixedora de que amb I'objectiu de la
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investigació, els seus teixits donats avui, en el futur poden ser utilitzats per tematiques
d'investigació que avui per avui ni tan sois s'han plantejat. Per tant:
-La informació que reben aquestes persones ha de incloure aquest feto
-Que les persones poder voler no participar en alguns tipus de temes, per motius
religiosos o simplement per motius de consciencia o d'altres.
-Que s'ha de poder garantir.
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