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Memòria del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària IDIAP Jordi 
Gol. Any 2011 
 
 
El CEA d’Atenció Primària de l’Idiap Jordi Gol, ha mantingut la seva activitat al 
llarg de l’any 2011 d’acord amb els seus objectius previstos. 
 
 
ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions durant l’any 
 

o S’han fet 6 reunions ordinàries: 27 de gener, 24 de març, 19 de maig, 7 
de juliol, 15 de setembre, 3 de novembre. 

 
2. Àrees de debat i consultes tractades 
   
S’han debatut les 20 consultes rebudes durant l’any 2011 de les quals s’havien 
respost 18 en tancar l’any, tractant els següents temes: 

o Vacunació en pediatria 
o Manca de col·laboració en el procès de cures 
o Informes clínic d’un pacient difunt 
o Donació d’organs i DVA 
o Comunicació no efectiva 
o Petició familiar d’ingrès involuntari 
o Gestió d’informes clínics externs a l’EAP 
o Història clínica compartida. 
o Embaras testimoni de Jehova 
o Rebuig del protocol neonatal 
o Modificacions de prescripció 
o La baixa mèdica amb pacient en risc de salut per a tercer 
o Informació clínica en una sol·licitud d’adopció 
o Ètica de les DPO 
o Retirada d’alimentació al final de la vida 
o Informes d’èxitus 
o Fàrmacs genèrics 
o Rebuig del tractament 
o Decisions en pacient amb capacitat disminuïda 
o Confidencialitat 

 
 
3. Activitats de Formació i Docència 
 
Es va organitzar i realitzar la Primera Jornada CEA/Grup d’ètica camfic que va 
tenir lloc el 8 de novembre 2011. Diversos membres del CEA van presentar les 
següents taules: 

- Rebuig del tractament en Atenció Primària: Carmen M.Prieto 
- Esborrar dades de l’història Clínica: Anna Vidal i Concepció Violan 
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- Conclusions de la jornada: Eva Peguero 
En el comité organitzador participaven Concepció Violan, Eva Peguero, Sílvia 
Zamora. 
 
Curs d’ètica a l’EAP Roquetes 28, 29 i 30 de juny, amb 30 assistents. Es van 
tractar els temes següents: confidencialitat, document voluntats anticipades, 
casos clínics aportats per els alumnes. Els docents varen ser: Rafa Rodríguez, 
Carmen M. Prieto, Eva Peguero. 
 
La Montse Eroles va assitir a la Jornada d’Etica Assistencial BSA a Badalona el 25 
de març 2011. 
 
Participació en la Jornada VI Comitès d’Ètica Assistencial de Catalunya del 18 de 
novembre a l’Hospital Vall d’Hebron on es van presentar tres comunicacions 
orals: 

- Rol d’infermeria en un CEA d’Atenció Primària: M.Antònia Camps. 
- Com incrementem els coneixements ètics dels professionals d’Atenció 

Primària: Concepció Violan. 
- Anàlisi de les consultes sobre temes d’ètica dels professionals d’Atenció 

Primària rebudes al CEA: Carmen M. Prieto. 
 
La Montse Eroles, Carmen M. Prieto i Eva Peguero van assistir al 20è aniversari 
del Comitè de Bioètica de Catalunya el 15 de desembre. 
 
4. Alertes de gestió.  Recomanacions i dictàmens 
 
Durant l’any 2011 no s’elabora cap alerta de gestió. S’elabora una recomanació 
en relació al “Rebuig del tractament”. 
 
5. Plà de millora del funcionament i de la difusió del CEA 2010-2011 
 
Es realitzen els compromisos dels membres del CEA 2010-2011:  
-Plà de millora de l’atenció a les consultes (nou circuit, avaluació de la satisfacció 
de les respostes): Montse Eroles. 
-Comunicació (web, mail, pòsters, xarxa): Carles Roca, Sílvia Zamora, Margarita 
Currubí. 
-Eticaps (nova estructura amb Editorial, Tema a fons, Informacions activitat CEA, 
recomanacions bibliogràfiques i cinematogràfiques, agenda, altres): Ester 
Busquets, Anna Vidal, Rafa Rodríguez. 
-Formació (assistir a activitats de CEA/ÈTICA i formar altres persones): tot el 
CEA. 

  
A partir del març 2011 s’estableix una col·laboració constant amb l’eina ECOPIH 
per tal de relacionar els professionals d’Atenció Primària amb especialistes en 
diferents àrees. El CEA participa en l’ECOPIH com consultor en bioètica. Durant 
l’any 2011 van ser tres consultes. 
 
Enviament del pòster de difusió del nostre CEA a tots els proveïdors d’AP de 
Catalunya amb una carta de presentació. 
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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 2011. 

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 S’envien casos a debatre al Butlletí del Comitè de Bioètica de Catalunya. 
 
 
Objectius per l’any 2012 
 

o Continuïtat respecte de les activitats ja iniciades i reconsiderar els 
compromisos de cada membre del CEA 2010-2011 

o Continuar potenciant i millorant la relació amb els diferents Grups de 
Ètica existents  en el territori en el camp de l’atenció primària. 

o Continuar millorant el coneixement del nostre CEA per part dels 
professionals d’Atenció Primària. 

o Assessorar altres grups i persones interessats en Ètica d’Atenció 
Primària. 

o Rellançar els “Tema a debat” 
o Continuar donant resposta a les necessitats formatives en Ètica 

Assistencial.  
 
El Comitè, durant l’any 2011 ha estat constituït pels següents membres: 
 
Presidenta, Eva Peguero Rodríguez. Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva, 
Secretària, Rafa Rodríguez. 
 
Vocals del Comitè: 
Margarita Currubí Casanovas, Carles Roca Burillo, Ester Busquets, M.Antònia 
Camps, Anna Vidal Oliveras, Montse Eroles Busquets, Concepció Violan Fors, 
Gerent de la Fundació Jordi Gol i Gurina. 
 
 
 
 
 
Eva Peguero Rodríguez      Carmen Prieto Villanueva 
Presidenta       Vicepresidenta 
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M. Antònia Camps Corrons 
Secretària 


