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Canvis en el CEA.

El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de l’IDIAP Jordi Gol va ser acreditat el 25 de setembre del 2003 i te com a finalitat  
promoure la reflexió i el comportament ètic en la presa de decisions clíniques en el sí de l’Atenció Primària. És un 
comitè consultiu, plural i multidisciplinar que està al servei dels professionals, els usuaris i la societat per a ajudar a  
analitzar  el  problemes  i  conflictes  ètics  que  puguin  sorgir  en  la  pràctica  assistencial.  En cap cas  substitueix  les  
decisions pròpies del professionals i de les institucions, sinó què ajuda a reflexionar i a prendre la millor decisió en un 
marc ètic i de consens. Es va crear per iniciativa conjunta de l’IDIAP Jordi Gol i l’ICS i obert i amb participació de totes 
les entitats proveïdores d’Atenció Primària de Catalunya.

Durant aquests 10 anys el  comitè s’ha reunit  a l’IDIAP Jordi Gol,  ha debatut  les consultes rebudes, ha redactat  
recomanacions i dictàmens, alertes de gestió, documents d’interès, eticaps, ha participat en les jornades dels CEA de 
Catalunya, en l’elaboració del Codi Ètic de l’ICS, i ha procurat donar resposta a la seva missió i objectius. 

Segons una resolució aprovada el 6 de març de 2013 el CEA d’AP de l’IDIAP Jordi Gol es transforma en CEA d’AP de  
l’ICS. Això implica que l’ICS tindrà el seu propi CEA d’Atenció Primària i s’espera que la resta d’entitats proveïdores 
d’Atenció Primària de Catalunya tinguin el seu propi CEA. Es pretén continuar treballant conjuntament per l’ètica 
assistencial de l’Atenció Primària de Catalunya i es convida a les altres entitats proveïdores d’AP a seguir col•laborant 
amb el CEA d’AP de l’ICS.

Volem agrair a l’IDIAP Jordi Gol tot el suport durant tots aquests anys, a la gerent en el moment que es va crear el 
CEA: Clara Pujol, i a l’actual gerent Concepció Violan que han fet possible el naixement i la maduresa actual del CEA.  
Volem agrair a tot el personal de l’IDIAP Jordi Gol, i especialment a totes les persones que han format part del CEA  
d’AP durant aquests anys, als presidents Francesc Borrell i M. Pilar González i als membres: Núria Terribas, Fèlix Badia, 
Xavier Busquet, M.Antònia Camps, Mercè Chopo, Margarita Currubí, Núria Hernández, Glòria Muniente, Eva Peguero, 
Magda Pino, Carmen M. Prieto, Carles Roca, Rafael Rodríguez, Jaume Sellarès, Concepció Violan, Mariola Sánchez, 
Anna Vidal, Sílvia Zamora, Mercè Carranza, Ester Busquets, Montse Eroles, Stela Sánchez.

En  aquest  moment  estem redefinint  les  persones  del  comitè,  aviat  hi  haurà  el  nou  CEA,  les  persones  de  l’ICS 
interessats en participar si us plau envieu currículum a l’adreça: cea.ics@gencat.cat 

També estem treballant el nou blog del CEA i els nous circuits, disculpeu les molèsties que això pugui ocasionar,

Eva Peguero i Carmen M. Prieto
Presidenta i vice-presidenta en funcions del CEA d’AP de l’ICS

Jornades                                                                                                                                                                 

Resum  VII  jornada  dels  Comitès  d’Ètica  Assistencial  de  Catalunya.  Es  van  celebrar  el  passat  23  de 
novembre a Tortosa (+)

Jornada de Bioètica de CAMFIC i l'IBB: dilemes ètics del metge de família en l'acompanyament de la 
mort que es va celebrar el passat 12 de febrer a la seu de la CAMFIC. (+)

http://www.idiapjgol.org/images/stories/CEA/EtiCaps/jornades_comites_etica.pdf
http://www.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/Formacio/Arxius/Jornades_CAMFiC.aspx


Bioètica i cinema                                                                                                                                                    

En aquesta ocasió proposem per a debat una pel·lícula que ofereix diferents aspectes per a la reflexió 
bioètica, i alhora evidencia dos  temes d’actualitat: La selecció genètica i el dret del menor madur a 
decidir, a l’emancipació mèdica.
Pel·lícula: La decisión más dificil Títol original: My sister’s keepers. Direcció: Nick Cassavetes . 
País: EEUU Any: 2009. Duració: 106 min.
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Gracia D, Rodríguez Sendín, JJ, editores. Retos éticos en atención primaria. Madrid: Fundación de Ciencias 
de la Salud; 2012.
La Atenció Primària és, generalment, la porta d’entrada dels ciutadans al sistema de Salut de qualselvol 
estructura social.  Es compren, per això, que es doni amb freqüència conflictes entre professionals i 
pacients o usuaris del sistema, relacionats amb qüestions de valor. El professional sanitari ha de tenir en 
compte  aquests  valors  i  incloure’ls  en  les  seves  decisions,  si  de  veritats  vol  que  aquestes  siguin 
correctes i de qualitat. Posar en les mans dels professionals de l’Atenció Primària, un instrument que 
pugui ser-li d’utilitat a la consecució d’aquests objectius és la raó de ser d’aquesta Guia, la sisena de la  
sèrie de Guies d’Ètica en la Pràctica Mèdica.

Camps V. Breve historia de la ética. Barcelona: RBA; 2013.
Què és l’ètica? La paraula està a l’abast de tothom, però no és fàcil dir a què ens referim quan l’utilitzem. 
L’autora d’aquesta Breve historia de la ética pensa que la millor  forma d’entendre que és l’ètica es 
recórrer el pensament filosòfic occidental que ha tractat d’explicar-la i teoritzar-la. A qui s’interessi en 
conèixer  la  gènesi  del  pensament  ètic,  aquesta  historia  concisa  els  ajudarà  a  comprendre  sense 
excessives dificultats com i per què hem deixat d’acceptar les conviccions morals que tenim, i entendran 
que hagi grans qüestions que no han deixat de plantejar-se al llarg de la historia.

Cursos i Activitats                                                                                                                                                   

Màster Universitari en Bioètica, 10a. Edició. Institut Borja de Bioètica (+)

Curso básico de bioética en la práctica clínica, Fundación Ciencias de la Salud (+)

Universitat  d'estiu  de  la  UVic  Càtedra  de  Cures  Pal·liatives  de  la  Universitat  de  Vic:  seguint  la  nostra  línea 
d'innovació, volem apropar-nos a les necessitats dels professionals i dels usuaris (pacients i famílies) des de tres  
corrents  temàtiques  fonamentals  per  a  l'atenció  i  la  cura  de  les  persones  amb malalties  i  condicions  cròniques  
avançades al final de la vida.

Curs  Control  de  Símptomes  en  l'Atenció  a  Persones  amb Malalties  Cròniques  Avançades: l'atenció  als 
pacients amb malalties cròniques avançades, especialment no oncològiques, comença per garantir un bon control de  
símptomes. Amb aquest curs volem fer un repàs de les necessitats i símptomes més rellevants en aquests tipus de 
malalts i revisar les eines terapèutiques que ens permetin dur-ho a la pràctica. (+)

Curs Planificació de Decisions Anticipades en l'Atenció a Persones amb Malalties Cròniques Avançades:  la 
comunicació   és un dels eixos fonamentals per a la identificació d'expectatives, desitjos, preferències i valors dels  
pacients i/o les seves famílies. La Planificació de les Decisions Anticipades, en un marc de confiança i respecte, permet 
l'elaboració de plans terapèutics ajustats a les necessitats i expectatives dels pacients, planificant de manera precoç la  
resposta a escenaris evolutius freqüents i coneguts en els processos de final de vida. En aquest curs volem fer una 
revisió del concepte de Planificació de les Decisions Anticipades (Advance Care Planning) i eines per a la seva aplicació 
pràctica. (+)

Curs Atenció a Persones amb Demència Avançada: La Demència és una de les patologies cròniques avançades de 
major prevalença especialment en l'àmbit comunitari. la fragilitat, la dependència, la pèrdua d'autonomia i la presència 
de dilemes ètics freqüents són algunes de les característiques de la demència en les seves fases més avançades. 
Volem oferir una visió integral i innovadora de l'atenció a les persones que pateixen aquesta malaltia i les seves 

famílies. (+)

http://www.uvic.cat/activitat/434%20%20%20
http://www.uvic.cat/activitat/441
http://www.uvic.cat/activitat/436%20%20%20%20%20
http://www.fcs.es/cursos/aprendiendo_bioetica_clinica_curso_basico_bioetica_practica_clinica.html
http://www.ibbioetica.org/cat/modules/tinycontent/index.php?id=8
http://www.imdb.com/name/nm0001024/?ref_=tt_ov_dr

