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Memòria del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària IDIAP Jordi 
Gol. Any 2008 
 
 
El CEA d’Atenció Primària de l’IDIAP Jordi Gol, ha mantingut la seva activitat al 
llarg de l’any 2008 d’acord amb els seus objectius previstos. 
 
ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions durant l’any 
 

o S’han fet 5 reunions ordinàries: 17 de gener, 13 de març, 5 de juny, 18 de 
setembre, 13 de novembre. 

o El 13 de febrer, la Carmen Prieto, Concepció Violan i l’Eva Peguero 
presenten el CEA i el projecte Codi Ètic de l’ICS al Consell de Direcció de 
l’ICS. 

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

o Morir a casa amb dignitat 
o Possible alerta consentiment odontologia 
o Signatura dels certificats de defunció 
o Estudi sobre maltractaments a l’Atenció Primària 
o Interrupció voluntària de l’embaràs als hospitals públics de l’ICS 
o El Codi Ètic de l’ICS 
o S’han tractat 2 temes a debat en el nostre web: Maltractaments i Morir 

a casa. 
o S’han debatut les 10 consultes rebudes durant l’any 2008 tractant els 

següents temes: maltractaments, fàrmacs genèrics, assetjament 
laboral, sedació, cures de cirurgia estètica, confidencialitat al taulell, 
vacunes no cobertes, esborrar dades de la història clínica, estudiant 
portador de hiv. 

o La Formació en el marc del CEA 
o Universal doctor speaker com a eina afavoridora de la comunicació amb 

immigrants d’altres idiomes que s’utilitza al nostre àmbit. 
 
 

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

o El “Curs introductori” a Tarragona que tingué lloc el 5 de maig amb 20 
assistents.  
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o El “Curs DVA” es van fer dues sessions de 4h el dia 11 de juny al CAP 
Adrià de Barcelona, amb un total de 85 assistents. 

 
El CEA creu adient crear una fitxa que anirem actualitzant i que recull les 
activitats de formació en Ètica Assistencial de Atenció primària que es fan al 
territori i penjar-la al nostre web per tal de facilitar la informació a persones 
interessades. 
 
 
Diversos membres del CEA van assistir a: 

o IV Jornada dels Comitès de Bioètica de Catalunya, Reus, 25 d’abril. 
o IV Jornadas Nacionales de Comités de Ética Asistencial, València, 27 i 28 

de novembre. 
 
4. Alertes de gestió 
 
Es debaten, elaboren i envien les següents alertes de gestió: 

o Perill de la facturació a tercers (general i balneari) 
o Certificats de defunció 

 
5. Recomanacions i Dictàmens 
 
Es debat, elabora i envia la següent recomanació: 

o Recomanació del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de l’IDIAP 
Jordi Gol sobre l’atenció en la diversitat cultural a l’atenció primària. 

 
6. Web i activitats de difusió 
 

o La Carmen Prieto és entrevistada per “Diario Médico” el 10 d’octubre de 
2008 parlant de la nostra recomanació sobre l’atenció a la diversitat 
cultural. 

o La Carmen Prieto surt en un programa de televisió “Informe semanal” el 
dia 25 d’octubre parlant sobre el rebuig del tractament en Atenció 
Primària. 

o La M.Antònia Camps presenta el 25 d’octubre “El rol de la infermera en un 
CEA d’Atenció Primària” a la VI Jornada d’infermeria de l’Hospital de 
Viladecans. 

o S’han continuat treballant propostes de millora i de modificació dels 
continguts del web en estret contacte amb la Ester Duran periodista de 
l’IDIAP. 

o S’han publicat electrònicament 2 números de la nostra revista ETICAPS 
durant l’any 2008. La revista ha presentat la seva nova imatge aquest 
2008. 

o S’amplia el número de persones a les quals s’envien els nostres mails de 
difusió i la nostra revista ETICAPS. 

o Es treballa la millora de la comunicació amb altres grups d’ètica i la Xarxa 
d’Ètica d’Atenció Primària. 
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7. Consultes i casos 
 

• S’han rebut i respost 10 consultes durant l’any 2008 la majoria 
mitjançant el nostre web. 

 
 
8. Altres activitats 
 

o Durant l’any 2008, quatre membres del CEA (Concepció Violan, Núria 
Terrribas, Carmen Prieto i Eva Peguero) han liderat la Comissió Codi 
Ètic de l’ICS que ha elaborat el Codi Ètic de l’ICS que quan finalitza 
l’any està a punt de ser presentat al nou gerent de l’ICS. També ha 
tingut lloc el Fòrum Virtual Codi Ètic de l’ICS que conta al tancar l’any 
amb important participació de treballadors de l’ICS (450). 

 
Objectius per l’any 2009 
 

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 Assessorar altres grups i persones interessats en Ètica d’Atenció 

Primària. 
 
 
El Comitè, durant l’any 2008 ha estat constituït pels següents membres: 
 
Presidenta, Eva Peguero Rodríguez. Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva, 
Secretaria, M.Antònia Camps Corrons 
 
Altres membres del Comitè: 
La M.Antònia Rocabayera substitueix temporalment la Mariola Sànchez des de la 
reunió del 5 de juny a la qual assisteixen les dues. 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. 
 
El Sr. Francesc José María assisteix a la reunió del 17 de gener.
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Eva Peguero Rodríguez      Carmen Prieto Villanueva 
Presidenta       Vicepresidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Antònia Camps Corrons 
Secretària 
 
 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2009. 

 


