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La tesi doctoral de Jesús Molina proposa un nou model de presa 
de decisions sanitàries basat en l’autodeterminació del pacient  
 
La tesi doctoral de Jesús Molina Mula, 
defensada a la Universitat de les Illes 
Balears, ha analitzat els models de presa de 
decisions dels pacients en l’àmbit sanitari i 
proposa un nou model basat en 
l’autodeterminació del pacient. L’estudi Saber, 
poder y cultura de sí en la construcción de la 
autonomía del paciente en la toma de 
decisiones. Relación de la enfermera con el 
paciente, familia, equipo de salud y sistema 
sanitario l’han dirigit la doctora Julia Gallo 
Estrada, del Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia, el doctor Bernat Riutort Serra, del 
Departament de Filosofia i Treball Social, i la 
doctora Elisabeth Peter, de la Universitat de 
Toronto. 
 
La recerca posa de manifest que la capacitat 
de decidir del pacient depèn de la institució 
sanitària i dels professionals i, concretament, 
de la relació que estableix el personal 
d’infermeria amb el pacient i amb la família, el 
treball en equip i el model de gestió del 
sistema sanitari.  
 
Quant a la relació del personal d’infermeria 
amb el pacient i amb la família, l’investigador 
evidencia la manipulació del pacient perquè el 
professional mantingui el seu estatus en la 
relació entre ambdós. A més, es visibilitza una 
situació paradoxal en la qual es debat entre la 
família com a obstaculitzadora o com a 
facilitadora de les cures del pacient. Quant a 
l’equip de salut, es constata la necessitat de 
trencar amb l’esquema encotillat de parcel·les 
o competències professionals per adquirir un 
model de treball en equip que cobreixi les 
necessitats del pacient i augmenti el seu 
poder de decisió.  
 
La recerca destaca que el sistema sanitari situa el pacient en una posició poc rellevant en la dinàmica 
de l’organització. Els criteris econòmics imperen per damunt de les necessitats de salut de la població i 
la política marca l’agenda de salut. Aquesta situació fa que el pacient es vegi immobilitzat en el procés 
deliberatiu de presa de decisions.  
 
En conclusió, la tesi doctoral de Jesús Molina evidencia que el sistema sanitari actual prefereix un 
pacient submís i sense capacitat de decisió. El pacient no té llibertat per decidir sobre les seves cures 
en les unitats d’hospitalització a causa d’una determinada institucionalització de l’atenció condicionada 
pels models de gestió del sistema sanitari que marquen els ritmes de les decisions i les vies de 
comunicació; de les característiques de les relacions entre els professionals i dels professionals amb el 
pacient i amb la seva família. 
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