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Memòria del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció 
Primària IDIAP Jordi Gol. Any 2007 
 
 
El CEA d’Atenció Primària de l’Idiap Jordi Gol, ha mantingut la seva activitat 
durant l’any 2007 d’acord amb els seus objectius previstos. 
 
ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions durant l’any 
 

o S’han fet 6 reunions ordinàries: 8 de febrer, 29 de març, 17 de maig, 26 
de juny, 20 de setembre, 14 de novembre. El gerent de l’ICS, el Sr. 
Francesc José María assisteix a dues de les reunions del CEA. Va haver una 
reunió extraordinària el 31 de gener per la deliberació d’un cas. 

 
2. Àrees de debat 
 
El CEA ha tractat temes com:  

o Document de Voluntats Anticipades 
o Agilitat de l’adjudicació del núm. CIP 
o Millora de la comunicació amb altres grups d’ètica, creació de la Xarxa 

d’Ètica d’Atenció Primària. 
o Codi ètic de professionals administratius d’institucions sanitàries de 

l’ICS. 
o La confidencialitat de les dades clíniques 
o L’accés a la informació i a la Historia Clínica informatitzada. 
o La Formació en el marc del CEA 
o Morir a casa 
o Cas “Lucía Echevarria” 
o El gerent de l’ICS el Sr. Francesc Jose María encarrega a l’ IDIAP Jordi 

Gol reprendre el projecte Codi Ètic de l’ICS i vàries persones del CEA 
formen part del projecte: Núria Terribas, Carmen Prieto, Eva Peguero. 

  
3. Activitats de Formació i Docència  
 
El CEA va ser l’organitzador de les activitats:  

o El “Curs de Formació de Formadors” que tingué lloc el 28 de setembre. 
32 assistents. 

o El “Curs DVA” es van fer dues sessions de 4h el dia 12 de juny al CAP 
Adrià de Barcelona i dues sessions més de 4h el 30 d’octubre. 150 
assistents. 
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o Bibliocinefòrum 21 de febrer, pel·lícula “Las confesiones del Dr. Sacks” 

 
Diversos membres del CEA van assistir a: 

o Rafa Rodríguez va assistir a les Primeres Jornades d’administratius, 18 de 
maig, Barcelona. 

o Jornada del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, Salt, 12 de 
novembre. 

o Carmen Prieto i Núria Terribas assisteixen a la Jornada sobre l’autonomia 
del pacient, Curs d’estiu Universitat Ramon Llull, 5 de juliol. 

 
 
4. Alertes de gestió 
 
Es va fer difusió de les alertes: 

o Document de Voluntats Anticipades, DVA. 
o Donar informació clínica. 
 

Es va enviar una carta al gerent sobre el tema “Codi ètic de professionals 
administratius d’institucions sanitàries de l’ICS” 
 
5. Recomanacions i Dictàmens 
 
A petició de diferents professionals i centres s’han emès 3 dictàmens en relació a 
dilemes sorgits sobre els següents temes: 
 

o Debat sobre les DPO 
o Document de Voluntats Anticipades 
o L’accés a la informació i a la Història Clínica informatitzada. 
 
 

6. Web i activitats de difusió 
 

o S’han continuat treballant propostes de millora i de modificació dels 
continguts. Durant aquest any s’han fet vàries modificacions adaptant-se a 
la nova web IDIAP, s’ha creat un nou espai que es diu Tema a Debat: 
Digues la teva on es presenten casos proposats per Comitès de Bioètica i 
on es convida a participar amb la seva opinió. En Rafael Rodríguez és el 
director d’aquest projecte. 

 
o Es van escriure dues publicacions de la nostra revista ETICAPS, al maig i al 

novembre 2007. 
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7. Consultes i casos 
 
Reunió extraordinària 31 de gener per el cas: treure diagnòstic història clínica 
per sol·licitud del pacient. 
 
8. Altres activitats 
 

o S’ha creat la Xarxa de grups i persones interessats per la bioètica en 
Atenció Primària. S’han fet contactes amb persones de  Lleida, Girona, 
Maresme, l’Anoia i Tarragona. 

 
o 18 de juny es va presentar el CEA al gerent de l’ICS Francesc José María 

per part de la Concepció Violán, Carmen Prieto i Eva Peguero. El Gerent va 
encarregar a la IDIAP Jordi Gol portar a terme el projecte Codi Ètic de 
l’ICS. 

 
Objectius per l’any 2008 
 

o Continuïtat respecte de les activitats ja iniciades  
o Potenciar i millorar la relació amb els diferents Grups de Ètica existents  

en el territori en el camp de l’atenció primària  
o Millorar el coneixement del nostre CEA per part dels professionals 

d’Atenció Primària. 
o Participació i suport en el projecte Codi Ètic de l’ICS. 

 
 

En la reunió del mes de febrer, s’incorpora en Rafael Rodríguez Rodríguez 
substituïnt la M.Pilar González. 
 
En la reunió del mes de març, va deixar el càrrec de Presidenta, na M.Pilar 
González i de vicepresident Fèlix Badia, essent substituïts  per Eva Peguero i 
Carmen Prieto respectivament. En la reunió del mes de maig, s’incorpora l’Anna 
Vidal Oliveres. 
 
El Comitè, durant l’any 2007 ha estat constituït pels següents membres: 
 
Presidenta, Eva Peguero Rodríguez. Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva, 
Secretaria, M.Antònia Camps Corrons. 
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Altres membres del Comitè: 
 
Mariola Sánchez Pérez, Margarita Currubí Casanovas, Carles Roca Burillo, Jaume 
Sellarés Sallas, Núria Terribas Sala, Magda Pino Fortuny, Rafael Rodríguez 
Rodríguez, Anna Vidal Oliveres, Concepció Violan Fors, Gerent de la Fundació 
Jordi Gol i Gurina. 
 
 
 
 
Eva Peguero Rodríguez      Carmen Prieto Villanueva 
Presidenta       Vicepresidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Antònia Camps Corrons 
Secretària 
 
 

 

Barcelona, 24 d’abril de 2008. 

 


