
 

Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300
www.hospitalsantjoan.cat
www.grupsagessa.cat

Curs de Fonaments de Bioètica
per a l’Assistència Hospitalària

Data
Dimecres, 27 de setembre de 2017

Horari
De 9 a 18 h

Lloc
Sala Polivalent de l’Hospital Universitari  

Sant Joan de Reus (HUSJR)
Planta baixa (color blau)



Justificació
Amb la nostra pràctica assistencial diària són moltes les situacions 
que es presenten i que ens conviden a reflexionar sobre si la decisió 
a prendre és correcta o incorrecta. L’aparició de dilemes en el que es 
troba enfrontada la nostra consciència amb el que la ciència ens permet 
fer i/o fins i tot amb els reglaments i normes establerts, és d’allò més 
freqüent. La Bioètica ens permet tenir un lloc per a la reflexió de les 
qüestions ètiques i els valors relacionats amb l’assistència, la qual cosa 
afavorirà de forma directa la qualitat de l’assistència a la persona.

Objectiu general
• Proporcionar als professionals coneixements teòrics sobre Bioètica 

que els permetin augmentar les seves habilitats i evolucionar en les 
seves actituds.

Objectius específics
• Conèixer què és un Comitè de Bioètica i el seu funcionament.
• Conèixer els procediments de decisió ètica en situacions de conflicte.
• Comprendre la importància del Consentiment Informat com a 

document ètic.
• Conèixer els drets del pacient en la seva assistència clínica: dret a la 

intimitat, dret a decidir, dret a la informació.
• Conèixer els conceptes de justícia distributiva i utilitarista en l’àmbit 
 de la gestió.

Contingut del Curs 
• Conceptes d’Ètica – Moral – Bioètica.
• Procediment de la decisió en ètica clínica: enfocament principialista i 

procediment casuístic.
• Respecte al pacient: intimitat, confidencialitat i secret professional.
• Dignitat humana. Valor i preservació de la vida. Objecció de consciència.
• Dret a la informació: consentiment informat, accés a la història clínica. 

Veracitat. 
• Capacitació personal. Dret a decidir: Preferències del malalt. Voluntats      

anticipades. Límits de l’autonomia.
• Limitació de l’esforç terapèutic. Qualitat de vida. Cures pal•liatives.
• Ètica de la gestió. Sanitat pública. Conceptes utilitaristes i justícia distributiva.
• Comitès d’ètica assistencial: objectius, composició, reglament intern.

Adreçat a
• Professionals sanitaris que desenvolupen la seva activitat en l’assistència 

clínica.
• Membres de nova incorporació a la Comissió d’Ètica Assistencial de 

l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
• Estudiants de l’àmbit de la Salut.
• Persones interessades en temes de bioètica.

Inscripció
Gratuïta, a l’adreça de correu: mjosefa.salmeron@grupsagessa.com, fins el 
22 de setembre. 

Docents (membres components del Comitè d’Ètica Assistencial de l’HUSJR)
• Dra. Anna Lafuerza; Dr. Joaquín Escribano; Sra. Pilar García; 
• Sr. Josep M. Grau; Dra. Sandra Parra; Mossèn Lluís Simón; 
• Dr. Manel Esteban; Sra. M. Josefa Salmerón; Sr. Àlex Pérez.
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