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Medicina legal i toxicologia. Deontologia i legislació sanitària 
 
Coordinador: 
U.D. de Sant Pau:   Dr. Manuel Rodríguez Pazos 
U.D. Vall d’Hebron:  Dr. Manuel Rodríguez Pazos 
U.D. H. del Mar:   Dr. Manuel Rodríguez Pazos 
U.D. Germans Trìas:  Dr. Manuel Rodríguez Pazos 
 
Programa: 
 
1. Concepte, contingut i finalitat de la Medicina Legal i Toxicologia. 
 
2. Dret mèdic i legislació sanitària. Deontologia mèdica i bioètica clínica. Concepte, 
contingut, significat i correlacions medicoadministratives. 
 
3. Exercici professional. Criteris medicoadministratius i requisits medicolegals. 
 
4. Responsabilitat professional en activitat sanitària. Criteris medicolegals. 
 
5. Documents medicolegals. Concepte, tipus, significat i finalitat medicoadministrativa. 
 
6. Informació mèdica. Criteris medicolegals de secret professional i informació 
clinicoassistencial. 
 
7. Consentiment informat. Criteris medicolegals en situacions assistencials límit. 
Normes d’actuació. 
 
8. Criteris medicolegals i administrativosanitaris sobre reproducció humana. 
 
9. Criteris medicolegals i administrativosanitaris sobre investigació i experimentació 
clínica. 
 
10. Criteris medicolegals i administrativosanitaris sobre dret a la vida i mort digna. 
 
11. Criteris medicolegals i administrativosanitaris sobre diagnòstic de mort i utilització 
clínica de cadàvers. 
 
12. Criteris medicolegals i administratius sobre discapacitat laboral i dany corporal. 
 
13. Correlacions funcionals entre Medicina i Dret. Organització de la Medicina legal i 
Forense. 
 
14. Tanatologia. Estudi medicolegal del cadàver i cronotanatodiagnòstic. 
 
15. Estudi medicolegal de causa de mort. Tipus d’investigació i normes d’actuació 
mèdica. 
 
16. Estudi medicolegal de les agressions. Naturalesa, classificació i normes d’actuació 
mèdica. 
 
17. Estudi medicolegal de les morts violentes. Concepte, naturalesa i normes d’actuació 
mèdica. 
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18. Sexologia forense. Conceptes. Classificació medicolegal i normes d’actuació 
mèdica. 
 
19. Estudi medicolegal de conductes socials. Criteris d’imputabilitat i capacitat civil. 
Normes d’actuació medicoassistencial. 
 
20. Criminalística. Concepte, tipus d’investigació, finalitat medicolegal. Presa de 
mostres. 
 
21. Conceptes generals sobre toxicologia i intoxicacions humanes. Epidemiologia, 
etiologia, formes d’intoxicacions. 
 
22. Toxicinètica i mecanisme d’acció dels tòxics. 
 
23. Grans síndromes tòxiques. Tipus, criteris diagnòstics i terapèutics generals. 
 
24. Toxicologia social. Concepte, tipus, epidemiologia, mecanisme i prevenció 
d’intoxicacions. Conducta clinicoassistencial. 
 
25. Toxicologia alimentària. Concepte, tipus, epidemiologia, mecanisme i prevenció 
d’intoxicacions. Conducta clínicoassistencial. 
 
26. Toxicologia verinosa d’animals i plantes. Concepte, tipus, epidemiologia, 
mecanisme i prevenció d’intoxicacions. Conducta clinicoassistencial. 
 
27. Toxicologia industrial. Concepte, tipus, epidemiologia, mecanisme i prevenció 
d’intoxicacions. Conducta clinicoassistencial. 
 
28. Toxicologia agrícola. Concepte, tipus, epidemiologia, mecanisme i prevenció 
d’intoxicacions. Conducta clinicoassistencial. 
 
29. Toxicologia bèl·lica. Concepte. Classifficació d’armes químiques i radioactives. 
Conducta terapèutica. 
 
30. Ecotoxicologia. Concepte. Riscs tòxics. Projecció sanitària i legislació. 
 
SEMINARIS teoricopràctics. 
 
1. Dret mèdic comparat: normes medicolegals, deontològiques i bioètiques 
internacionals, nacionals i autonòmiques. 
 
2. Exercici professional: tipus d’exercici. Col·legis professionals. Legislació. 
 
3. Responsabilitat professional dels sanitaris i institucions sanitàries. Tipus 
d’obligacions. Legislació. 
 
4. Desenvolupament de documents medicolegals. Criteris d’elaboració i d’aplicació 
clinicoassistencial. Legislació. 
 
5. Tractament medicolegal de les dades clinicoassistencials. Legislació i protocol 
d’actuació. 
 
6. Drets del pacient. Legislació. 
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7. Sexualitat. Planificació familiar. Interrupció legal de l’embaràs. Criteris 
medicolegals, legislació i desenvolupament de protocols. 
 
8. Desenvolupament de criteris medicolegals i protocols d’actuació referents a malalts 
terminals. Legislació. 
 
9. Desenvolupament de criteris medicolegals i protocols d’actuació en diagnòstic de 
mort. Certificat de defunció i utilització de cadàvers per a fins clínics i/o terapèutics. 
Legislació. 
 
10. Criteris d’avaluació d’incapacitats laborals i de dany corporal. Normes d’elaboració 
d’informes clínics i pericials. Legislació sobre malalties professionals. 
 
11. Desenvolupament d’organització funcional de l’Administració de Justícia en 
correlació a actuacions mèdiques. 
 
12. Mitjans de conservació del cadàver. Legislació sobre Policia Sanitària Mortuòria. 
 
13. Investigació judicial de causa de mort. Protocols medicolegals d’intervenció 
mèdica. 
 
14. Delicte de lesions. Protocols d’assistència medicolegal en agressions a persones. 
 
15. Protocol d’investigació medicolegal de morts sobtades. 
 
16. Protocol d’investigació medicolegal en morts violentes segons la seva tipologia. 
 
17. Protocol d’investigació medicolegal en sexologia forense segons la seva tipologia. 
 
18. Criteris medicolegals i jurídics sobre conductes delictives. Protocols de valoració 
d’imputabilitat i capacitat civil. 
 
19. Protocol d’investigació en tècniques criminalistes i hemogenètica. 
 
20. Intoxicacions segons la seva tipologia de tòxics. Casos clínics problema. Normes 
d’actuació clinicoterapèutica. 
 
PRÀCTIQUES 
 
* Practica d’elaboració de documents medicolegals. 
* Practica de reconeixement de cadàver. 
* Practica d’elaboració d’un informe de causa de mort. 
* Assistència a vistes orals judicials referides a responsabilitat mèdica. 
 


