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Memòria del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària IDIAP Jordi 
Gol. Any 2009 
 
 
El CEA d’Atenció Primària de l’Idiap Jordi Gol, ha mantingut la seva activitat al 
llarg de l’any 2009 d’acord amb els seus objectius previstos. 
 
ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions durant l’any 
 

o S’han fet 5 reunions ordinàries: 22 de gener, 19 de març, 10 de juny, 1 
d’octubre, 3 de desembre. 

o Una reunió extraordinària: El dia 3 de desembre es convida a en Manolo 
Iglesias, responsable clínic de l’E-cap de l’ICS per tractar el tema de la 
història informatitzada i la història clínica compartida. 

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

o El Codi Ètic de l’ICS: la Concepció Violan i l’Eva Peguero presenten el 
Codi Ètic de l’ICS al Comitè de Direcció l’11 de març i s’aprova restant 
pendent d’aprovació per el Consell d’administració durant la resta de 
l’any. Durant el 2009 s’ha mantingut el Fòrum Virtual Codi Ètic 
superant el miler d’usuaris i les 500 enquestes. 

o S’han debatut les 5 consultes rebudes durant l’any 2009 tractant els 
següents temes: confidencialitat, document de voluntats anticipades, 
creació d’un CEA, cancel·lació dades història clínica, rebuig de 
tractament Testimoni de Jehova, cancel·lació diagnòstic història clínica. 

o La Formació en el marc del CEA. 
o Maltractament. 
o Informació clínica a compartir amb altres àmbits. 
o Consulta d’acollida d’infermeria. 
o Confidencialitat del personal de GIS. 
o Història clínica informatitzada, història clínica compartida. 
o Grip A. 
o Dispensació postcoital a les farmàcies. 
o Informes per als balnearis. 

 
 
3. Activitats de Formació i Docència 
 
Durant aquest any hem tingut un alumne de practicum del màster en salut i 
benestar comunitari durant els mesos març – setembre; ha assistit a les 
reunions del CEA i d’altres CEA de Catalunya, a la biblioteca de l’IBB i tres 
membres del CEA l’han tutoritzat. 
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Es realitza el Taller “Les voluntats anticipades a l’atenció primària” impartit per la 
Núria Terribas i la Carmen M.Prieto el 24 de març.  
 
Diversos membres del CEA van assistir a: 

o Jornades DVA de l’hospital de Sant Pau, 30 de setembre. 
o Presentació del llibre “Para deliberar en los comités de ética” a la Fundació 

Robert el 25 d’octubre de 2009 
 
4. Alertes de gestió 
 
Es debaten, elaboren i envien les següents alertes de gestió: 

o Història Clínica compartida. 
o Certificats de defunció que s’envia al SEM i al secretari del COMB a més 

del circuit habitual de destinataris de les alertes de gestió. 
o El dia 3 de desembre es convida a en Manolo Iglesias, responsable clínic 

de l’E-cap de l’ICS per tractar el tema de la història informatitzada i la 
història clínica compartida. 

 
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 els certificats de defunció. 

 
6. Web i activitats de difusió 
 

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 2009. (els números 15 i 16) 

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. 

o Es penja al web bibliografia sobre el document de Voluntats Anticipades a 
l’abast de tothom. 

 
 
7. Consultes i casos 
 

o S’han debatut les 5 consultes rebudes durant l’any 2009 tractant els 
següents temes: confidencialitat, document de voluntats anticipades, 
creació d’un CEA, cancel·lació dades història clínica, rebuig de 
tractament Testimoni de Jehovà, cancel·lació diagnòstic història clínica. 

 
 
8. Altres activitats 
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o S’ha debatut durant el 2009 el tema a debat maltractament penjat al 
web, en Rafael Rodríguez fa un document de conclusions que també es 
posa a l’abast al web. 

o Durant l’any 2009, quatre membres del CEA (Concepció Violan, Núria 
Terrribas, Carmen Prieto i Eva Peguero) han liderat la Comissió Codi 
Ètic de l’ICS que ha estat pendent d’aprovació del Codi Ètic al Consell 
d’Administració de l’ICS. 

 
Objectius per l’any 2010 
 

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 2009 ha estat constituït pels següents membres: 
 
Presidenta, Eva Peguero Rodríguez. Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva, 
Secretària, M. Antònia Camps Corrons 
 
Vocals del Comitè: 
La M. Antònia Rocabayera substitueix temporalment la Mariola Sànchez. 
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 


