
 
 
 
 
 
Memòria Comitè Assistencial d’Atenció Primària Fundaci
Any 2005 
 
 
Aquest ha estat un any de canvis en la composició dels m
especialment a final d’any on el Dr. Francesc Borrell Carrió i 
Duran han deixat el Comitè després de 4 anys i han acabat a
vigència. S’ha proposat a la M. Pilar González Serret com 
Badia com a Vicepresident, i a Glòria Muniente Pérez de Tud
 
Reunions: durant l’any 2005 se n´han fet 5  
 
Àrees de debat: 

1. Píndola postcoital. El deure de la confidencialitat i els m
2. Certificats de defunció. 
3. Consentiment informat en proves de radiodiagnòstic (tr
4. Incentius a farmàcia. 

 
Alertes de gestió: 

1. Informatització de les històries clíniques 
2. Confidencialitat  i seguretat de dades informatitzades 
3. Canvis en els tipus d’insulines 
4. Facturació a tercers 

 
Organització actes i participacions públiques 

1. Comitè organitzador de la II Jornada de Comitès d
Atenció Primària, a Saragossa, el 5 de novembre de 20

2. Ponència “Ètica a l’Atenció Domiciliaria” de France
Busquet a la II Jornada de Comitès d’Ètica Assistencia
a Saragossa, el 5 de novembre de 2005. 

3. Taula rodona a les IX Jornades Tècniques d’Entitats d
Peralada, el 27 i 28 d’octubre de 2005. 

4. Bibliofòrum: durant tot l’any s’ha estat treballant en la 
sessions. Finalment s’ha acordat que seran dos pone
tema a debatre amb  una pel·lícula i un llibre, on es fa
i s’obrirà a debat. 
ó Jordi Gol i Gurina 
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a Presidenta, a Fèlix 
ela com a Secretària. 

enors d’edat.  
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5. EtiCAPs: S’han publicat ½ ????? butlletins. (juny i desembre ????). S’ha 
ampliat la difusió a través dels mail de directors d’EAP, Consorci de 
Catalunya i la Unió Catalana d’Hospitals. S’ha creat un link a la revista 
APROP. 

6. WEB: s’ha anat treballant amb propostes de modificacions dels continguts. 
S’han penjat nous articles en les seccions “recomanacions i dictàmens” i a 
“documents d’interès”. S’ha ampliat la bibliografia i es poden visualitzar tots 
els EtiCAPs. 

 
Consultes rebudes 

1. Recerca en osteoporosi. Se’l va adreçar al CEIC. 
2. Consentiment informat sobre proves de radiodiagnòstic (trànsits i enemes). 

 
Objectius de l’any 2006 

1. Continuïtat respecte de les activitats ja iniciades (EtiCAPs, Web, curs de 
Formació de formadors). 

2. Potenciar les relacions del Comitè amb altres Comitès d’Ètica Assistencial i 
altres Comitès d’Investigació Clínica.  

3. Organització de la III Jornada de Comitès d’Ètica Assistencial d’Atenció 
Primària que es farà a Barcelona. 

 
 
Membres del Comitè a l’acabar l’any: Fèlix Badia, M. Antònia Camps Corrons, 
Margarita Currubí Casanovas, Pilar González Serret, Núria Hernández Vidal, 
Glòria Muniente Pérez de Tudela, Eva Peguero Rodríguez, Carmen Prieto 
Villanueva, Carles Roca Burillo, Jaume Sellarés Sallas, Núria Terribas Sala, 
Concepció Violan Fors. 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Gonzalez Serret   Glòria Muniente Pérez de Tudela 
Presidenta     Secretària 
 
 
Barcelona, 26 de gener de 2006. 
 


