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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 
 
 
 
El Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de Salut (CEAAPS) ha portat a terme durant 
l’any 2002 les següents activitats: 
 
 
1.- Definició de funcions y acreditació.- 
 
S’ha discutit el Reglament Intern del Comitè i s’ha avançat en la filosofia del mateix. A grans 
trets podem dir que entenem aquest Comitè amb una activitat substancialment proactiva, és a 
dir, no esperant que els companys i companyes es dirigeixin a nosaltres per demanar-nos 
assessorament, sinó detectant situacions que poguessin tenir interès ètic, i realitzant una tasca 
fonamentalment de sensibilització i prevenció. 
 
En aquest sentit cada any proposarem un tema que polaritzi els esforços fonamentals, i serveixi 
a més per coordinar els possibles Comitès que a nivell d’altres àmbits territorials es poguessin 
constituir. Per a l’any 2003 creiem que la “confidencialitat” és un excel·lent tema, lligat a 
algunes iniciatives que ja s’han tirat endavant al Bages. Es proposa i dissenya un tríptic i un 
parell de pòsters, que s’oferirien a les SAP per a la seva distribució en els àmbits professionals, 
(no en els espais d’usuaris). 
 
Però a més a més pensem que el Comitè ha de tenir un paper en determinats esdeveniments i en 
la revista Institucional i Web del Grup ICS. Més endavant detallem algunes iniciatives, en la 
línia de fer accessible el Comitè tant als professionals com als usuaris dels nostres serveis. 
 
Dir per acabar aquest capítol que a finals d’aquest any 2002 hem presentat a la Direcció General 
de Recursos Sanitaris la documentació necessària per acreditar el nostre Comitè. 
 
 
2.- Debats en Bioètica.- 
 
Hem proposat a l’àrea de formació una iniciativa consistent en oferir a totes les SAPs de 
Catalunya una oferta docent. 
 
Per a l’any 2003 aquesta oferta serà inicialment de tres temes: 
 

• Problemes ètics al final de la vida. 
• Problemes  organitzatius dels Centres de Salut que afecten a la continuïtat de cures. 
• Problemes organitzatius dels Centres de Salut que afecten a la confidencialitat. 

 
Cadascun d’aquests temes està estructurat a partir de casos clínics o situacions característiques, 
amb un recolzament de transparències. 
 
El disseny consisteix en: 
 

a) Proposar que un parell de persones per a cada SAP assisteixin a unes sessions 
formatives, on se’ls capacitarà per desenvolupar aquest mòdul formatiu. 
Realitzarem les sessions, en nombre de 3, en el Centre Corporatiu. 



b) Cada SAP ofertarà a les ABS les tres sessions. De manera completament lliure les 
ABS escolliran una, dues o las tres sessions. També admetrem que no n’escolleixin 
cap. 

c) Les dues persones de cada SAP es distribuiran la tasca docent. Rebran una 
retribució conforme al barem de l’ICS. 

d) Les hores docents seran acreditades per cada SAP a les persones que hagin signat el 
full d’assistència. 

 
 
3.- Web i Revista Grup ICS.- 
 
Durant aquest any 2002 s’ha perfilat el que fora el disseny de la Web del Comitè. La Fundació 
Gol i Gurina s’ha ofert inicialment a montar-nos la Web, destinant els recursos humans 
necessaris. Una vegada montada la web podrà tenir allotjament a la Web de l´ICS o de la pròpia 
fundació. A traves de la web i el correu electrònic pensem que s’ha de vehiculitzar la 
participació i contacte amb tots els professionals. 
 
 
4.- Alertes de gestió.- 
 
Aquestes alertes pretenen incidir en algun aspecte organitzatiu per tal de promoure un millor 
acompliment d’algun dret o deure del ciutadans que utilitzen els nostres serveis. 
 
S’han realitzat dues alertes, una en relació a la entrada dels immigrants al sistema, i l’altre per 
tal de recollir a les HHCC electròniques les Voluntats Anticipades. 
 
Les dues gestions han estat profitoses. 
 
 
5.- Curs Bàsic de Bioètica.- 
 
S’ha dissenyat i realitzat un Curs Bàsic de 20 hores amb una participació notable (25 
professionals molt motivats), i una alta qualitat. En aquesta edició anava adreçat a membres o 
futurs membres de Comitès d’Ètica Assistencial, que també seran persones que poden tenir un 
paper rellevant per tirar endavant la iniciativa dels Debats en Bioètica. 
 
 
6.- Finalment estem constituint un fons bibliogràfic i documental. Alguns d’aquests 
documents en format electrònic per tal de ser penjats de la futura web.  
 
 
 
MEMBRES DEL COMITÉ.- 
 

 
Xavier Busquet, Francesc Borrell, Mercè Saura, Isabel Minguella, Alex Casas, Xavier Asensio, 
Mª Pilar González, Núria Hernández , Clara Pujol, Glòria Muniente. 
 
 
 
 


