CODI ÈTIC I DE PROCEDIMENT DELS SERVEIS CLÍNICS COTXERES
1. Serveis Clínics Cotxeres (SCC) haurà de ser rendible per si mateix i per tant no
comptarà amb finançament procedent de fons públics.
2. Els beneficis de SCC revertiran íntegrament al projecte públic del CIS Cotxeres,
contribuint així a la seva millora i sostenibilitat.
3. L’organització de SCC no ha d’interferir, en cap cas, en la prestació pública del
CIS Cotxeres. Així el funcionament dels SCC ha de garantir el manteniment de
l’equitat d’accés, en termes de qualitat i de temps d’espera, dels pacients del
sistema públic de salut.
4. Serveis Clínics Cotxeres garanteix la qualitat assistencial dels serveis prestats,
en base a un adequat nivell de competència professional, amb procediments
adequats als principis de la deontologia mèdica i al coneixement científic actual.
5. L’accés als SCC serà lliure i voluntari, prèvia informació adequada sobre el
dret que té l’usuari a ser atès pel sistema públic de salut, i del règim de
condicions de SCC.
6. Quan s’escaigui, el professional del CIS Cotxeres podrà informar, en el context
de la seva activitat assistencial pública, de l’opció de SCC. Quan un procediment
tingui cobertura també pel sistema públic, haurà d’informar necessàriament de
l’existència de totes dues possibilitats, de manera imparcial. La informació
detallada, relativa a les condicions de SCC, es farà des de la Unitat d’Atenció a
l’Usuari.
7. L’activitat assistencial realitzada en els SCC s’ha d’enregistrar a la història
clínica electrònica del pacient, garantint el compliment de la Llei Orgànica de
Protecció de dades.
8. Els professionals del CIS Cotxeres que també prestin serveis als SCC ho hauran
de fer fora de l’horari laboral contractat pel desenvolupament de la cartera
pública. Els circuits i procediments de la prestació a Serveis Clínics Cotxeres han
d’estar clarament separats dels del CIS Cotxeres. La programació de l’activitat es
realitzarà sobre agendes de treball diferenciades. En cas de sobrecàrrega
assistencial i/o ocupació plena dels espais assistencials, es donarà prioritat a
l’activitat pública que realitza el CIS Cotxeres per sobre de l’activitat de SCC.
9. Un cop iniciat un procés assistencial en el marc dels SCC, i mentre aquest es
mantingui, tots els actes assistencials i proves complementàries que se’n derivin
han d’estar finançats per la cobertura privada.
10. Els preus dels Serveis Clínics Cotxeres es calcularan tenint en compte tots els
costos incorreguts, incloent la part corresponent als costos d’amortització de
les instal·lacions i equipaments, per tal d’evitar que sigui el sistema públic l’únic
que es faci càrrec de l’amortització de la inversió.

