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PÍNDOLA 7.- DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE DADES PER AL PERSONAL SANITARI I 

ADMINISTRATIU 

Dintre del pla d'inspecció sectorial d'ofici d’hospitals públics que va realitzar l’Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades (AEPD), es va considerar com un punt essencial per a 
l’adaptació al nou Reglament1, l'aprofundiment en la cultura, la formació i els principis que 
informen sobre la transcendència dels tractaments de les dades personals en aquest sector. 
 
D’aquesta forma, en base als resultats del pla d’inspecció de l’AEPD, aquest punt essencial 
podria resumir-se en deu principis o decàleg dirigit al personal sanitari i administratiu dels 
centres: 
 
DECÀLEG 
1-  Tracta les dades dels pacients com voldries que tractessin les teves. 
2-  Estàs segur que has d’accedir a aquesta història clínica? Pensa-ho. Només ho has de 

fer si és necessari per a la teva feina. 
3-  Recorda: els teus accessos a la documentació clínica queden registrats en el sistema. 

Se sap en quin moment i a quina informació has accedit. Els accessos són auditats 
posteriorment. 

4-  Evita informar a tercers sobre la salut dels teus pacients excepte que aquests ho hagin 
consentit o tinguis una justificació lícita. 

5-  Quan surtis del despatx, assegura’t de tancar la sessió oberta en el teu ordinador. No 
facilitis a ningú la teva clau i contrasenya; si necessites un accés urgent contacta amb 
el servei d’informàtica o de sistemes. 

6-  No enviïs informació amb dades de salut per correu electrònic o per qualsevol xarxa 
pública o sense fils de comunicació electrònica; si has de fer-ho, no oblidis xifrar les 
dades. 

7-  No llencis documents amb dades personals a la paperera, destrueix-los tu mateix o 
segueix el procediment implantat en el teu centre. 

8-  Quan acabis de passar consulta, tanca amb clau els armaris o arxivadors que contin-
guin documentació clínica. 

9-  No deixis les històries clíniques a la vista sense supervisió. 
10-  No creïs pel teu compte fitxers amb dades personals de pacients; consulta abans amb 

el Coordinador de Protecció de Dades. 
 

Arribats a aquest punt, us agrairíem que en féssiu difusió mitjançant les vostres intranets i en 
la mesura del possible se’ls hi facilités al personal per tal que en preguin coneixement. 
 

Per a més informació: 

- https://www.aepd.es/media/planes/plan-de-inspeccion-hospitales-publicos.pdf 
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-decalogo-personal-sanitario.pdf 
 

-Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut- 
dpd@ticsalutsocial.cat 

https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ 
Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.) 
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