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 Editorial                                                                                                                          
Són moltes les vegades que dins de la nostra jornada laboral ens preguntem: He informat bé al meu pacient? Li he 
donat poca o molta informació? Tindria que avisar a algun familiar?

Sabem que a la nostra professió comunicar bé és cabdal, verificar que la nostra informació arriba als pacients, donar 
espai a que les persones preguntin dubtes i preocupacions.

Ho sabem bé, tot això, i hem de fer-ho dia a dia sense defallir, sense trobar excuses pel poc temps que tenim o pel  
cansament que arrosseguem.

Mantenir ben oberts als ulls i la ment per estar atents a la complexitat de les relacions familiars dels pacients que 
atenem: els que venen sols i tenen la capacitat mental reduïda, els que venen acompanyats d’un cuidador o cuidadora  
que no és la persona responsable per prendre decisions, els que venen acompanyats però no volen compartir la  
informació de la seva salut amb el acompanyant....

Us proposem un espai de reflexió personal i d´equip sobre la gestió de la informació: esperem que us ajudi aquest 
eticaps.

Bona tardor!

Jornades                                                                                                                     

VII Jornades CEAS.  VII Jornades dels Comitès d'Ètica Assistencial, a Tortosa el proper 23 de novembre. (+)

CUIMPB.  Els dies 3 i  4 de desembre,  el Consorci  Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona,  la 
Fundació Letamendi Forns i la Fundació Víctor Grífols i Lucas, organitzen el curs "Limitacions terapèutiques en 
demències"(+)

Bioètica i cinema   

Utilitzar  el cinema com a eina per posar en comú el debat sobre el gran món de les relacions humanes (+)

Recomanacions bibliogràfiques                                                                                           

El  médico en el  cine:  anatomía de una profesión.   La  malaltia  i  el  metge  han servit  d’argument  o  de 
personatge per a gran quantitat de pel·lícules cinematogràfiques. Vuitanta-vuit d’aquestes pel·lícules són les que 
repassa aquest llibre. (+)

¿Decisiones peligrosas?. Una bioética desafiante. Repassa un ampli ventall de qüestions controvertides com 
ara la  selecció  genètica dels  nostres fills,  la  investigació  amb embrions humans, els  fàrmacs per  millorar el  
rendiment esportiu, l’amor i el matrimoni, la millora genètica i cognitiva de la humanitat o la modificació genètica 
dels animals. (+)

Acompanyar fins la mort. Et recomanem aquest document  del grup d'ètica de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària i et posem a continuació els punts clau d'un tema tant adequat per a l'Atenció Primària (+)

Recomanacions                                                                                                     

La gestió de la informació entre les persones ateses i els seus cuidadors. Hem passat d’un model paternalista 
en el qual era el professional de la salut –a vegades juntament amb la complicitat de la família– qui decidia pel 
pacient, a un model autonomista on és la persona atesa, assessorada pel professional, qui decideix sobre la seva vida i 
la seva salut. (+)
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