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És un crim treure a ton fill
de l’hospital sense autorització?

Recentment, els pares d’Ashya King, un xiquet malalt d’un medul∙loblastoma, el
van treure de l’hospital de Southampton (Anglaterra) sense el coneixement ni
l’autorització dels professionals que l’atenien.

Aquest cas va generar un debat públic del qual s’ha publicat molta informació. Aquí
en teniu alguns exemples (feu clic a la imatge o escriviu l'adreça al vostre
navegador):

Concretem els fets:

• Ashya estava en el postoperatori d’un medul∙loblastoma.

• Els pares d’Ashya i els metges no es posaven d’acord sobre el
tractament que calia aplicar. Els pares preferien el tractament amb
protons (tractament no disponible en el sistema nacional de salut anglès)
perquè és menys lesiu que la radioteràpia convencional. Els pediatres no
hi estaven d’acord ja que en el cas d’Ashya la millor opció, segons
l’evidència científica, és la radioteràpia convencional.

• Ashya rebia l’alimentació a través d’una sonda nasogàstrica. En cas
que aquesta sonda es mogués, atès que el nen no té un reflex de
deglució normal, l’aliment podria passar al pulmó, amb greus
conseqüències. A més, per administrar la nutrició és necessària una
bomba d’infusió depenent d’una bateria o del corrent elèctric.

• 28 d’agost. Els pares, amb el coneixement i la conformitat del personal,
ja que entenien que romandrien dins dels límits de l’hospital, van treure
Ashya de la unitat d’hospitalització per passejar una mica. Quan després
d’unes hores no va tornar a la unitat, s’engega l’alarma. Busquen, no el
troben, i s’informa la policia fentli saber que Ashya corria risc vital.
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• 29 d’agost. La Fiscalia anglesa confirma, a partir de la informació que
els dóna l’hospital, la necessitat que Ashya rebi atenció mèdica urgent.
Els magistrats emeten una ordre de detenció europea amb la base de
negligència amb possibilitat de lesió. Al mateix temps, per ordre judicial,
es retira la custòdia d’Ashya als pares.

• 30 d’agost. Es localitzen Ashya i els seus pares a Espanya; el xiquet no
ha sofert cap mena d’empitjorament clínic. Es tanquen els pares a la
presó pendents de l’extradició. L’opinió pública reacciona contra l’hospital
i la policia.

• 2 de setembre. La Fiscalia retira l’ordre de detenció per no haver
evidència suficient de responsabilitat penal.

• 5 de setembre. La Cort Superior de Justícia anglesa autoritza el
tractament de protons a Praga.

Ashya no estava en risc vital imminent

Ashya estava prou bé com perquè els professionals que l’atenien consideressin
segur que sortís de la unitat amb els seus pares. Per tant, no hi havia risc imminent
i el risc d’un viatge en cotxe no tenia perquè ser excessiu.

D’altra banda, si el càncer d’Ashya s’ha considerat incurable, la cosa més important
seria ferli la vida tan còmoda i plaent com sigui possible; treure’l de l’hospital per
fer les “últimes vacances" no sembla inapropiat. Igualment, si hi havia bones
possibilitats de supervivència i, els pares creuen que el tractament amb protons,
per exemple, causa menys lesió cerebral col∙lateral, tampoc sembla irracional
marxar de l’hospital, encara que els metges no hi estiguessin d’acord.

Evidentment, era necessari mantenir la nutrició enteral de forma segura i tractar les
possibles molèsties. Tal com van anar les coses, sembla que els pares havien
aconseguit subministraments per nodrir Ashya i que havien connectat la bomba
d’infusió al sistema elèctric del cotxe per mantenir carregada la bateria; eren prou
competents per donar l’atenció necessària a Ashya durant el viatge. De fet, el
xiquet va arribar a Málaga sense cap signe d’empitjorament.

No està clar quin és el crim

Ashya estava òbviament molt malalt i és completament raonable que els
professionals es preocupessin pel seu estat després que els pares el traguessin de
l’hospital. Potser no necessitava tractament de forma immediata i que estigués fora
de l’hospital unes hores, o fins i tot uns dies, no implicava un risc immediat, però



estava clar que necessitaria més atenció mèdica. Era, per tant, totalment apropiat
engegar el senyal d’alarma i enviar missatges als seus pares per tal d’assegurar
que estava rebent l’atenció que requeria.

Si des de l’hospital es creia que els pares volien emportarse a Ashya, amb la qual
cosa no rebria l’atenció mèdica apropiada, haurien d’haver fet una valoració del
cas i considerar la possibilitat de sol∙licitar una ordre per tal que la tutela d’Ashya
passés al jutjat. De fet, pareix que algú ho va considerar, ja que, segons va
declarar a la premsa el pare d’Ashya, els metges havien amenaçat amb una ordre
de protecció d’emergència quan va qüestionar la quimioteràpia i la radiació que
havia de rebre Ashya després de la cirurgia. No està clar per què no es va arribar
a sol∙licitar, però podria ser perquè era evident, per a tots els implicats, que els
pares únicament volien el que era millor per al nen.

Finalment, el divendres 29 d’agost se’n va retirar la custòdia als pares, però no
està clar què implica això en aquest cas, ja que els pares no n’estaven
assabentats, de fet, sembla que ja estaven fora del país. Possiblement, la família,
convençuda que l’hospital no tenia intenció de donar a Ashya el que ells
consideraven el millor tractament, el va treure de l’hospital sense informarne
ningú per temor que no els autoritzessin a ferho. Tot i que no és una decisió
intel∙ligent, i potser Ashya va córrer algun risc, no sembla un delicte penal. No està
clar quin és el crim que justifica l’ordre europea de recerca i captura.

La responsabilitat paterna només es pot limitar amb una ordre judicial

La presumpció normal és
que, sense evidència del
contrari, els pares volen el
que és millor per als seus
fills. Per aquesta raó, els
pares (i aquells amb
responsabilitat paterna,
els tutors legals) poden
acceptar o rebutjar el
tractament proposat en
nom dels seus fills. Hem
d’evitar fer creure o
suggerir que els metges
són els presumptes
responsables de la presa
de decisions en l’atenció
clínica dels nens.

El dret dels pares, però,
tampoc és absolut. Quan



les decisions preses semblin oposades al millor interès del nen, l’equip mèdic ha
de demanar una ordre judicial (excepte en situacions de risc vital) per poder
obviar la decisió paterna.

Llevat que es tracti d’una situació d’emergència, actuar mèdicament sense el
consentiment d’aquells que tenen la responsabilitat paterna o de l’autoritat
judicial, seria una agressió punible. Si pel risc vital és impossible esperar a
l’autorització, es pot aplicar el tractament raonablement necessari per evitar
conseqüències greus. En cas que la situació crítica sigui previsible, l’hospital té
l’obligació de sol∙licitar la declaració judicial abans que sigui immediata la
necessitat de tractar el nen.

Un cop el nen arriba a una edat que li permet comprendre les implicacions de
rebre o rebutjar el tractament mèdic, pot donar el consentiment per si mateix. A
partir dels 12 anys, en tots els àmbits del reglament jurídic espanyol, es reconeix
l’obligació d’escoltar l’opinió del menor; en l’àmbit sanitari, quan el menor té la
maduresa suficient i la seva capacitat d’entendre li permet copsar la naturalesa i
l’abast de l’acte mèdic –és a dir, és un menor madur–, ha de consentir per ell
mateix. A partir dels 16 anys s’aconsegueix la majoria d’edat sanitària, és a dir, el
menor ha de donar personalment el seu consentiment. Curiosament, mentre que
per llei pot consentir un procediment o tractament, des de la circular d’octubre
2012 del fiscal general de l’Estat, la capacitat per rebutjar un tractament vital no
està prou ben definida, encara que costa imaginar com es pot forçar a un
adolescent a rebre un tractament que no accepta.

Ashya és massa menut com per poder considerarlo un menor madur. En el
moment que els pares el van treure de l’hospital de Southampton, tenien la
responsabilitat de prendre les decisions mèdiques sobre ell, fins i tot on havien de
tenir lloc aquestes actuacions mèdiques. No és necessària l’autorització mèdica
per treure Ashya de l’hospital.

No es va establir una relació de comunicació i confiança

Per les dades publicades, sembla clar que els pares d’Ashya lluiten pel que
consideren millor per a son fill. Ha de ser devastador rebre la notícia que ton fill
pateix una malaltia que probablement el matarà en pocs mesos i que un
tractament llarg i complex pot salvarli la vida, però pot provocarli lesions
cerebrals que li causin dèficits greus. A mesura que la mort esdevé més probable,
molts pares busquen, on sigui, cures alternatives encara que només tinguin una
llunyana possibilitat de salvar el seu fill.

En aquest cas hi ha un tractament nou amb protons que pot ser d’utilitat en
malalties com la que pateix Ashya. Els pediatres d’Ashya, d’acord amb l’evidència
científica, consideren que aquesta teràpia no té suficients possibilitats
d’aconseguirne la millora i, els riscos que comporta per a Ashya viatjar a un altre



país per rebre el tractament són molt superiors als possibles beneficis. Però
sembla que els seus pares, possiblement de forma racional, però sota alguna
mena de coacció desencadenada per la desesperació, arriben a una conclusió
diferent.

L’hospital declara que va haverhi reunions per discutir sobre les opcions
terapèutiques d’Ashya, sobre els diferents tipus de tractament i se’ls va oferir la
possibilitat d’una segona opinió i també assistència per organitzar un possible
tractament a l’estranger. No es pot posar en dubte, però cap la possibilitat que els
pares d’Ashya, potser després de l’amenaça de demanar la retirada de la tutela,
no acabessin de fiarse’n.

La decisió de marxar va ser molt poc intel∙ligent i gens assenyada, però no es pot
considerar totalment irracional.

Una ordre judicial no es pot aplicar retrospectivament

Els pares es consideren competents per decidir quins són els millors interessos
del seu fill, i legalment són els que han de prendre les decisions mentre no hi hagi
una ordre judicial en contra d’ells. Aquesta ordre judicial no és aplicable de forma
retrospectiva, per tant, fins que no s'hagi dictat i se n’assabenti els pares, no es
pot considerar que estiguin cometent un crim simplement per emportarse Ashya
de l’hospital i marxar fora del país. Quan l’ordre es va aconseguir, la família
estava a Màlaga. És possible que això justifiqui l’ordre de recerca i captura, però
el fet d’obtenir l’ordre després que els pares marxessin del país i, per tant, en
fossin desconeixedors, fa difícil considerarlos responsables d’un fet criminal o
amb responsabilitat penal que pot arribar a l’empresonament.

S’ha discutit sobre la possibilitat de considerarlos culpables de negligència, però
l’evidència presentada per la família que únicament buscaven el que era millor
per Ashya, que eren capaços de cuidarlo i nodrirlo (i el fet que el nen no estava
pitjor que a l’hospital així ho demostra), fan difícil poder demostrar aquesta
negligència.

Tal com ha anat el cas, persisteix el dubte sobre si les autoritats han actuat amb
una excessiva mà dura. En una situació en què els fets se succeeixen tan
ràpidament, l’hospital i la policia han hagut d’actuar amb celeritat, sense un
coneixement clar de les veritables intencions dels pares d’Ashya.

Basantse en la llei, es pot haver actuat de forma grollera. Tanmateix, sense tenir
la certesa sobre el que les autoritats sabien en el moment de la presa de
decisions, no es poden fer crítiques i, menys, amb el benefici de la vista
retrospectiva. Encara que la separació temporal d’Ashya i els seus pares és
lamentable, l’aplicació de mesures menys contundents i proactives per part de les
autoritats podria haver derivat en un tràgic resultat.



Lliçons del cas Ashya

En termes d’ètica clínica, el cas destaca la interdependència de pacient i família i
la importància vital que professionals i famílies treballin junts per un objectiu
comú, fer el que és millor pel nen. Encara que no hi ha infal∙libilitat, sempre es
poden trobar plans d’acció mútuament acceptables, amb temps, negociació,
sensibilitat i, una interrelació fonamentada en la confiança. Cal fer participar la
família des d’un principi i mantenir el contacte de forma regular, donant
l’oportunitat de fer preguntes. Així, disminuïm el risc de malentesos, expectatives
poc realistes i, conflictes. Potser, aquesta ètica "preventiva” hauria pogut evitar la
pèrdua total de la confiança en el cas d’Ashya.




