
Memòria comitè assistencial d’atenció primària. Any 2004 
Fundació Jordi Gol i Gorina 
 
Aquest ha estat un any de canvis polítics i de persones al capdavant de les 
institucions implicades en el comitè: així han canviat els directors de la 
Fundació Jordi Gol (la Dra Violan en el lloc de la Dra Clara Pujol) i el d’AP 
de l’ICS (Dr Morera en el lloc del Dr Jané). Ambdós han entomat el repte de 
seguir endavant amb el comitè. Ha estat, en aquest sentit, un any d'impàs en el 
qual, però, el comitè s'ha consolidat, com ho mostra els temes debatuts, 
l'edició de l'eticaps i l'implementació del primer curs de formació de 
formadors  
 
Sessions: durant l’any 2004 s’han realitzat 6 sessions 
Àrees de debat: 
1. Consentiment informat: full de colonoscòpies que poden induir a certa 

iatrogènia.  
2. Nutrició enteral. Alimentació en malalts geriàtrics terminals. Es 

recomana donar un paper per rellevant a la primària, a través de PADES 
o serveis de farmàcia. 

3. Confidencialitat: seguretat infomàtica. S’ha debatut el tema dels rastres, 
encriptació i de la clau d’accés. S’ha contactat amb el cap d’àrea dels 
serveis informàtics de l’ICS. 

4. Recepta informàtica: s’ha contactat amb serveis de farmàcia  
5. Circuits preferents de familiars de professionals 
6. Píndola postcoïtal. El deure de la confidencialitat i els menors d’edat.  
 
Organització actes 
1. Comitè organitzador de la I Jornada Catalanoaragonesa d’ètica en 

atenció primària a Reus, Universitat Rovira i Virgili (23 d’octubre), 
amb la participació de 80 persones. Les ponències van ser d’alt nivell i 
l’interès manifestat pels participants molt encoratjador, malgrat un cert 
sentiment de crisi. 

2. Curs de formació de formadors en bioètica. L’11 de novembre, a la 
Fundació, es va fer el curs, amb 35 assistents (16 metges, 20 infermeres, 
2 treballadores socials i 5 administratius), vinguts de tot Catalunya. La 
satisfacció va ser elevada, i van quedar 20 persones esperant que s’en 
faci una nova edició. 

 
Participacions públiques 
1. ETICAPS: s’han publicat quatre butlletins 



2. Web: s’han penjat nous materials en la secció debat i conceptes bàsics. 
S’ha obert l’espai a la col·laboració d’experts externs per la secció de 
conceptes bàsics 

3. Taula rodona a València el 27 de març en el marc de 17e Congrés de 
Metges i Biòlegs en Llengua Catalana: Bioètica i atenció domiciliària 
(Dr Xavier Busquet) 

3. Taula rodona a Reus en el marc de les II Jornada Catalano-Aragonesa 
de comitès d’ètica assistencial a Reus, Universitat Rovira i Virgili. 

1. Medicines alternatives:Dr Francesc Borrell 
2. El CEA de la Fundació J.Gol: Glòria Muniente i Dra Isabel 

Minguella 
4. Nota de reflexió sobre la violència als metges:”Sin renunciar a la 

cordialidad”. Dr Francesc Borrell (Diario Médico: març 2004) 
 
Membres del comitè a l’acabar l’any: Frances Borrell, Núria Terribas, Fèlix 
Badia, Xavier Busquet, Núria Hernández, Isabel Minguella, Glòria Muniente, 
Pilar González, Conxa Violan, Pilar Prim. 


