
CODI ÈTIC DEL/LA TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN IMATGE PER AL 
DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR I EL/LA TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA EN RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA 

1. Principis generals 

Article 1. El/la Tècnic/a Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (en              
endavant TSIDMN) i el/la Tècnic/a Superior en Radioteràpia i Dosimetria (en endavant            
TSRTD), és un professional sanitari especialitzat en l’obtenció i tractament de registres            
d’Imatge Mèdica i aplicació de tractaments amb l'utilització de radiacions ionitzants a les             
persones ateses. 

Article 2. Els objectius son oferir els nostres serveis amb total respecte a la dignitat de                
l’ésser humà, treballar amb la major eficiència i efectivitat, demostrant una conducta i             
actituds en coherència als principis ètics de la professió i vetllant pel benestar de les               
persones ateses utilitzant de manera adequada els equipaments i les habilitats pròpies de la              
professió. 

Article 3. Els destinataris de la professió son les persones ateses: Respecta les persones i               
tots els seus drets sense discriminació de cap tipus. Renuncia a emprar els seus              
coneixements en cap activitat que suposi la conculcació dels drets humans, manipulació de             
la consciència o el menyspreu a la seva dignitat, vetllant per les persones amb necessitats               
d’especial atenció. 

Article 4. Compromís en exercir la professió fonamentada en criteris científics i assistencials             
d’acord amb els estàndards de qualitat i recomanacions de les societats científiques            
nacionals i internacionals d’Imatge Mèdica i Protecció Radiològica. 

Article 5. Compromís en exercir la prudència, la discreció i les bones pràctiques clíniques en               
totes les seves actuacions professionals. Compromís amb la institució per la qual treballa en              
la qual promou la millora de la seva qualitat tecnològica i assistencial.  

Article 6. Compromís en garantir el compliment de la normativa vigent de protecció             
radiològica i de dur a terme les corresponents actualitzacions, mesures i controls de qualitat. 

Article 7. Compromís en seguir un programa de formació continuada per l’actualització dels             
coneixements científics amb la finalitat de garantir la màxima qualitat assistencial. 

 

2. De la relació amb la persona atesa 

Article 8. Atén les necessitats físiques i emocionals de les persones en el Departament              
d’Imatge per al Diagnòstic, Medicina Nuclear i Radioteràpia.  

Article 9. Coopera amb els diferents professionals, en benefici de la millor assistència a les               
persones. En aquelles situacions que comportin una situació de risc imminent per a la              
integritat física o emocional de les persones ateses, prendrà - dins el marc de les seves                
competències - aquelles decisions preventives i/o correctores oportunes. 
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Article 10. Tracta les persones sense discriminació per raó de gènere, raça, nacionalitat,             
creença, status social, econòmic, història clínica o altres característiques personals. 

Article 11. Tracta a les persones amb empatia i respecte per garantir la màxima confiança               
en la institució i la professió que representa, expressant-se amb efectivitat i assertivitat. 

Article 12. Afavoreix que les persones ateses de col·lectius especialment vulnerables           
puguin estar acompanyades excepte en els casos en que pugui afectar al procediment             
assistencial o esdevingui un risc per a la seva salut o dels seus acompanyants. 

 

3. De la informació 

Article 13. Es presenta de manera adequada, en la recepció de la persona atesa i els seus                 
acompanyants, lliurar el Consentiment Informat sobre la tècnica, radioprotecció i possibles           
riscs, facilitar tota la informació al respecte adaptada a les particularitat de cada pacient, i               
assabentar-se que hagi entès i conscientment signat el document. 

Article 14. Actua de manera autònoma en el marc de les seves competències professionals              
en col·laboració amb la resta de l’equip sota la supervisió del Responsable Mèdic             
Especialista. 

Article 15. Es compromet a garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal, la               
informació clínica i preserva el diagnòstic i interpretació de les exploracions com una             
competència exclusivament facultativa mèdica. Amb l’excepció dels casos en que la           
informació suposi un risc per a la seguretat dels companys, familiars o del mateix pacient fet                
que implica posar-ho en coneixement de manera automàtica al metge responsable. 

 

4. Del dret a la intimitat 

Article 16. Protegeix el dret de les persones ateses i col·laboradors a la intimitat i               
confidencialitat. S’abstindrà d’accedir, difondre o enregistrar dades de persones quan no hi            
hagi i una autorització expressa del pacient, i d’acord a la legislació vigent i dels               
procediments establerts per la organització sanitària. 

Article 17. Té el dret a l’objecció de consciència en el cas de ser coneixedor de la comissió                  
d’un delicte o un tracte cruel, inhumà, degradant, vexatori, o d’opressió cap a les persones.               
Quedarà alliberat del dret de confidencialitat en casos de presumpte delicte demostrable i             
estarà obligat a posar-ho en coneixement dels responsables o autoritat corresponent. 

 

5. Del tractament i el diagnòstic i la protecció radiològica 
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Article 18. Es compromet a preservar el bon funcionament dels equipaments i accessoris             
amb la finalitat diagnòstica i terapèutica per a la qual han estat dissenyats. Vetllarà per               
mantenir en tot moment Principi ALARA en relació a aplicar la menor dosi possible. 

Article 19. Aplica procediments i tècniques de forma adequada, eficient i efectiva. És contrari              
a acceptar una remuneració basada en la productivitat que afecti al seu rendiment o la seva                
qualitat assistencial. 

Article 20. Utilitza l’equipament, tècnica i accessoris necessaris per a limitar la irradiació a              
l’àrea de tractament o diagnosi de les persones ateses, envers la resta de membres de               
l’equip i el públic en general. Evita les repeticions innecessàries quan una exploració resulta              
diagnòstica per a l’especialista i no sotmet a les persones ateses a més projeccions de les                
indicades sense consulta prèvia. Té l’obligació de denunciar la mala praxi o la indicació o               
transcripció errònia d’una prescripció mèdica. 

Article 21. Es compromet a aplicar i actualitzar els coneixements i conceptes teòrics de              
radioprotecció i radiobiologia en el desenvolupament de tasques aplicades a la pràctica            
clínica amb la finalitat de minimitzar els efectes estocàstics i determinístics de l’exposició a              
les radiacions ionitzants per Imatge Mèdica o tractament. 

 

7. De la formació i la recerca 

Article 22. Participa i recolza activament les organitzacions científiques i professionals per al             
desenvolupament de la professió i la especialitat de la Imatge Mèdica. 

Article 23. Es compromet a Compartir els coneixements amb altres professionals i participa             
en la docència en els camps en els quals és especialista o està capacitat. Està compromès                
amb la formació dels alumnes en pràctiques en centres de treball i d’altres col·lectius              
professionals. 

Article 24. Participa activament en els programes i els projectes d’investigació que sorgeixin,             
mantenint l’actualització continuada de coneixements de la seva professió. 

Article 25. Aplica els protocols vigents sobre recerca biomèdica atenent a les resolucions             
dels comitès d’ètica d’investigació clínica o d’altres comitès interdisciplinaris. Haurà de           
disposar del consentiment informat signat per part de les persones ateses, garantint l             
anonimització total de les dades o les imatges mèdiques. 

Article 26. Es compromet a interrompre o deixar de fer una tècnica diagnòstica o terapèutica               
si està compromesa la integritat física o el benestar de les persones ateses o son contràries                
al codi ètic, o per objecció de consciència. 

 

8. Dels deures i drets dels tècnics/ques envers els/les seus/ves companys/es 
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Article 27. Deure i dret de demanar ajuda a qualsevol membre de l’equip amb la finalitat de                 
resoldre una situació que pugui comportar un risc per a les bones pràctiques o per a la                 
seguretat de les persones ateses, familiars o membres de l’equip. 

Article 28. Es compromet a resoldre les discrepàncies professionals de manera privada            
sempre que sigui possible mitjançant l’ús de sistemes autocompositius com la mediació o la              
conciliació, com a via per evitar escenaris complexes o fins i tot judicials.  

Article 29. Es compromet a posar en coneixement dels responsables o les institucions             
competents als professionals que exerceixin invasió de competències. Vetlla per que tots els             
professionals exerceixin la seva tasca assistencial i diagnòstica amb els coneixements           
reglats sobre radioprotecció i radiobiologia. 

Article 30. Actua de manera solidària quan la situació d’emergència sanitaria així ho             
requereixi, dins de les seves competències i en el marc de la base salarial establerta en                
aquests extrems, adaptant les seves habilitats i expertesa a nous escenaris. 

Article 30. Es compromet a denunciar la mala praxi per la sobreexposició innecessària a les               
radiacions ionitzants independentment de la seva causa. 

Article 31. Garanteix que la seva activitat professional compleixi amb els estàndards de             
protecció mediambiental: reciclatge, reutilització i reducció (3R) de substàncies         
contaminants. 
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