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 Editorial

Tens un pacient diabètic que rebutja posar-se insulina? Un familiar d’un pacient que demana 
els resultats de salut del pacient? Has visitat una menor que consumeix cannabis i demana que 
no li diguis als seus pares?

El Comitè d’Ètica Assistencial d’AP de l´IDIAP Jordi Gol et pot ajudar a 
resoldre algunes d’aquestes qüestions.

Per això hem editat un pòster que t’adjuntem i segurament trobaràs 
col·locat al teu centre, per tal de que puguis fer-nos arribar dubtes 
ètics de la teva tasca habitual a l’Atenció Primària. (+)

Amb la certesa que des del debat ètic podem millorar la nostra tasca 
quotidiana, tot i en temps difícils, t’encoratgem a fer-nos arribar les 
teves consultes que tractarem de manera confidencial.

 Article Opinió

La decisió dels pares a l’hora de vacunar als seus fills (+)

M.Carme Raurell Costa. Professora de Salut Comunitària de la Universitat de Vic.

 Activitats del CEA

L'1 de desembre de 2010 es va realitzar al Centre de Salut Primer de Maig ICS, de 
Lleida una jornada sobre DVA, organitzada conjuntament pel CEA, IDIAP i l’ICS (+)

Els 25 assistents a la jornada van participar activament tot plantejant supòsits i debatent sobre 
el Document de Voluntats Anticipades (DVA). Tot un èxit de participació!

L’objectiu de sensibilització sobre temes d’ètica assistencial des de la 
perspectiva de l’atenció primària i en especial sobre el DVA és un dels 
eixos centrals del CEA IDIAP Jordi Gol. És un avanç significatiu que 
aquesta  sensibilització  es  faci  extensiva  amb  accions  formatives  al 
territori. Esperem d’altres edicions de jornades com aquesta.

Jornada final de la vida a la Universitat de Vic. El proper 15 de març (+)

 Tema a debat: Transplantament a la Xina

Trasplantament hepàtic d’un ciutadà espanyol a la Xina per 130.000 € (+)

Visita el web del CEA  (+)
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http://www.idiapjgol.org/home_cea_presentacio.php%20%20
http://www.idiapjgol.org/home_cea_tema_debat.php
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/eticaps_febrer_2011/jornada_final_vida_vic.pdf
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/eticaps_febrer_2011/jornadadvalleida.pdf
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/eticaps_febrer_2011/article_opinio_eticaps_febrer_2011.pdf
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/eticaps_febrer_2011/poster_cea_def.pdf
http://www.idiapjgol.org/home_eticaps_subscripcio.php?pag=cea
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 Recomanacions Bibliogràfiques 

Interculturalidad y salud. Una mirada para entender la diversidad (+)

Entre la vida i la mort (+)

La brújula del cuidador (+)

 Consulta’ns els teus dubtes

El CEA t’ofereix assessorament en situacions que et presentin dubtes ètics. 

Envia’ns la teva consulta (+) o al mail ssanchez@idiapjgol.org     

al fax 93 482 41 74 o truca’ns 93 482 46 37 (Stela Sànchez).

Entitats col·laboradores 
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