
Núm. 20        ETICAPS                                                        Juliol  2011

 Editorial

“Primera jornada d’ètica CEA IDIAP Jordi Gol – CAMFIC”  (+)

Tenim l’honor de comunicar-vos que el proper 9 de novembre tindrà lloc la primera jornada 
d’ètica CEA IDIAP Jordi Gol – CAMFIC, en horari de matí amb repetició a la tarda, impartida 
per membres d’ambdòs grups i que constarà de l’anàlisi conjunt de casos habituals a l’atenció 
primària.

Molt aviat us podreu inscriure gratuitament a ambdues webs.

Aprofitem per desitjar-vos molt bon estiu a tothom!!!!!!!!! i molta salut!!!!!

 Resum de la ponència presentada a les III Jornades sobre el final de la vida. “El 
dol : com viure la pèrdua”.

Celebrada  a  Vic  el  15  de  Març  de  2011.  Josefina  Adell  Bru.  Infermera  PADES Sant  Feliu 
Llobregat.

Ponència sencera (+)

Resum ponència  (+)

 Recomanacions Bibliogràfiques 

Guia Clínica "Seguimiento de duelo en cuidados Paliativos" (+)

Junta de Extremadura - Consejeria de Sanidad y 
Dependencia

Pràctica publicació que inclou:

- recomanacions generals per als professionals que 
estan a la capçalera dels malalts, amb l'objectiu 
d'atendre millor les persones implicades en el procés de 
dol.

- Items per sospitar un dol de risc.

- Pautes d'actuació en diferents edats i situacions.

 

Visita el web del CEA  (+)

Publicació del Comitè d’Ètica Assistencial de l’IDIAP Jordi Gol: membres del CEA d’AP de l’IDIAP JORDI GOL: 
Rafa Rodríguez, Concepció Violan, Ester Busquets, M.Antònia Camps, Mariola Sanchez, Margarita Currubí, Montse 
Eroles, Sílvia Zamora, Carles Roca, Anna Vidal, Carmen M.Prieto, Eva Peguero

Subscripció gratuïta (+)   Contacte: Stela Sànchez    93 482 46 37

http://www.idiapjgol.org/home_cea_presentacio.php%20%20
http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_61941_FICHERO_NOTICIA_21613.pdf%20
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/eticaps_maig_2011/dol_resum.pdf
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/eticaps_maig_2011/dol_sencer.pdf
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/jornadacea_camfic_provisional.pdf
http://www.idiapjgol.org/home_eticaps_subscripcio.php?pag=cea
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Jonsen AR, Breve historia de la ética médica. Madrid:Universidad Pontificia Comillas, 
2011.

Autor: Albert R. Jonsen
Edició: Universidad Pontificia de Comillas, 2011
ISBN: 978-84-285-3770-4
Preu: 16 € 

Aquest llibre ofereix possiblement la millor síntesi que existeix d’història de 
l’Ètica mèdica. La llarga experiència docent i investigadora d’Albert R. 
Jonsen li ha permès condensar en molt poques pàgines els aspectes més 
importants d’aquesta història. En aquest volum no es descuiden, a més de 
la tradició judeocristiana occidental, altres tradicions rellevants, com la 
medicina xinesa i l’índia. Tampoc s’obliden els grans canvis que des del 
descobriment de l’ADN estan afectant a l’Ètica mèdica i la Bioètica. Albert 
R. Jonsen aconsegueix acompanyar les seves dades i reflexions, a més del 
rigor, amb un estil amè i clar.

Droti R-P, La ética explicada a todo el mundo. Barcelona: Paidós, 2010. (+)

Autor: Roger-Pol Droit
Edició: Paidós, 2010
ISBN: 978-84-493-2406-2
Preu: 12,26 € 

Gairebé tothom parla d’ètica. En els negocis, els esports, els mitjans de 
comunicació, en la medicina.... La paraula ètica s’ha introduït també en 
la nostra vida quotidiana.

No obstant això, no podem dir que el seu significat estigui del tot clar. 
És simplement moral? O es tracta de la creació de noves regles? I qui 
ha de reflexionar? Solament els experts o cadascun de nosaltres? 
Amb estil límpid, Roger Pol-Droit ens duu a conèixer la història de la 
paraula. L’autor esclareix de manera pedagògica els punts clau de les 
creences religioses i de les anàlisis filosòfiques.
Des de les savieses de l’Antiguitat fins a la bioètica d’avui, les 
perspectives canvien. Però l’eix central segueix sent el mateix: no hi ha 
millor guia en qüestions d’ètica que la preocupació pels altres.

 Jornada CEA al BSA

Resum de la Jornada del CEA a Badalona Serveis Assistencials (+)

Visita el web del CEA  (+)

Publicació del Comitè d’Ètica Assistencial de l’IDIAP Jordi Gol: membres del CEA d’AP de l’IDIAP JORDI GOL: 
Rafa Rodríguez, Concepció Violan, Ester Busquets, M.Antònia Camps, Mariola Sanchez, Margarita Currubí, Montse 
Eroles, Sílvia Zamora, Carles Roca, Anna Vidal, Carmen M.Prieto, Eva Peguero

Subscripció gratuïta (+)   Contacte: Stela Sànchez    93 482 46 37

http://www.idiapjgol.org/home_cea_presentacio.php%20%20
http://www.idiapjgol.org/docs/auxiliars/eticaps_maig_2011/jornadacea_bsa.pdf
http://www.fantasytienda.com/productos/7272-1.jpg
http://www.idiapjgol.org/home_eticaps_subscripcio.php?pag=cea


Núm. 20        ETICAPS                                                        Juliol  2011

 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 

   

Visita el web del CEA  (+)

Publicació del Comitè d’Ètica Assistencial de l’IDIAP Jordi Gol: membres del CEA d’AP de l’IDIAP JORDI GOL: 
Rafa Rodríguez, Concepció Violan, Ester Busquets, M.Antònia Camps, Mariola Sanchez, Margarita Currubí, Montse 
Eroles, Sílvia Zamora, Carles Roca, Anna Vidal, Carmen M.Prieto, Eva Peguero

Subscripció gratuïta (+)   Contacte: Stela Sànchez    93 482 46 37

http://www.idiapjgol.org/home_cea_presentacio.php%20%20
mailto:ssanchez@idiapjgol.org
http://www.idiapjgol.org/home_cea_dubtes_etics.php
http://www.idiapjgol.org/home_eticaps_subscripcio.php?pag=cea

