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A la consulta, de vegades, els metges 
hem de fer fotografies d’alguna lesió 
d’un pacient que assistim. 

Per què fem fotografies? 
El més habitual és fer-les per comprovar 
si les lesions van millorant, o per realitzar 
sessions clíniques entre companys; i, de 
vegades, per il·lustrar publicacions en llibres 
i revistes mèdiques. 

En d’altres ocasions, les enviem a companys 
experts en certs temes perquè ens donin 
l’opinió del cas. El fet de proporcionar-los 
una imatge facilita molt la seva feina. 

Se’m pot identificar a la fotografia? 
No. Sempre que realitzem fotografies 
ocultem tot allò que identifica la persona. 
En cas contrari, sol·licitem l’autorització del 
pacient. 

Tinc alguna malaltia rara o dolenta si és 
que em volen fer una fotografia? 
No. La majoria de les vegades realitzem 
fotos de processos comuns, destinades 
a la docència amb estudiants, metges en 
formació i companys amb interès científic. 

Puc negar-me a ser fotografiat? 
És clar que sí. Deixar-se fer una fotografia 
mèdica és un acte voluntari, amb la qual 
cosa sempre se sol·licitarà el seu permís. Si 
vostè no està d’acord en ser fotografiat, no 
passarà res. No obstant això, és important 
saber que potser amb la seva col·laboració 
algun company de la professió podrà millorar 
en el seu treball. 

Qui tindrà accés a la meva fotografia? 
Només professionals de la salut amb 
objectius científics. Les fotografies mai 
serviran per a finalitats publicitàries ni es 
podran usar en campanyes de difusió, a no 
ser que vostè hagi accedit a fer-ho per escrit. 

Qui es fa responsable del bon ús de la 
meva fotografia? 
L’equip mèdic que la realitza. Es tractaran 
les fotografies de la mateixa manera que ho 
fem amb la seva història clínica. El procés és 
absolutament confidencial i anònim. En cas 
que les fotografies s’ensenyin fora del centre 
de salut amb finalitats científiques, no serà 
possible que se l’identifiqui.

Fotografies mèdiques


