
XI JORNADES CEAS 2016 COMITÈS D’ÈTICA ASSISTENCIAL DE CATALUNYA 

“Ètica i Pediatria: Comunicació i Decisions” 

4 de novembre de 2016.  Edifici Docent Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat. 

 

Comentari-resum Jornada per Carme Batalla i Carmen M Prieto membres  del CEAAPICS 

 

 

En el decurs de les Jornades, es van abordar diferents temes diagnòstics i terapèutics  

rellevants a Pediatria, on les decisions complexes tenen una dificultat afegida pel fet que, 

d’una banda, es tracta de nens o de nenes o d’adolescents i, de l’altra, per la circumstància que 

sovint aquestes no les prenen ells mateixos sinó els seus pares o mares o la persona que 

ostenta la tutoria.  

 

Conclusions:  

 

• Es molt important “parlar amb ells o elles”: informar a la persona menor, escoltar-la, 

incloure les seves opinions en la presa de decisions. Cal considerar el o la menor 

competent com a decisor principal.  

• Cal  un canvi en la relació professional-pacient, en la consideració de la persona menor 

per tal de permetre la seva participació en les decisions més complexes. 

• L´atenció sanitària al llarg de la infància i de l’adolescència té una sèrie de 

particularitats que la fan diferent: una major vulnerabilitat, la noció de 

desenvolupament  i la marcada dependència de l´entorn, sobretot familiar, però 

també escolar i social. Això comporta la necessitat de valoració i intervenció en 

aquests nivells. 

• Aquest plantejament d´abordatge holístic dialogant des de la  Bioètica per part del o 

de la professional demana temps, dedicació i habilitats comunicatives, i promou 

l’autonomia, acompanya i protegeix.   



• La participació dels nens i de les nenes  i de les persones adolescents en la presa de 

decisions augmenta la satisfacció i l’adherència, millora la sensació de control i 

demostra respecte per les seves capacitats.  

• En Pediatria i en la etapa prenatal la prevenció quaternària i l’adequació de l’esforç 

diagnòstic també son rellevants. Cal tolerar i negociar la incertesa: “Estudia i tracta als 

teus i a les teves pacients de tal manera que el que facis amb ells serveixi al menys per 

millorar la seva qualitat de vida”. 

• En la presa de decisions al final de la vida, l’adequació de l’esforç terapèutic ha de ser 

acurada per adaptar-se a la situació de la persona pacient, igualment en el cas de nens 

i de nenes i d’adolescents.  

 

Es va anunciar que les properes Jornades de 2017 dels Comitès d’Ètica Assistencial de 

Catalunya seran a Girona en una data encara no fixada però semblant a la d’aquest 2016.  

 

El tema a tractar serà:  

 

Responsabilitat social dels CEAS, amb motiu del 25é aniversari de l’acreditació dels CEAS per 

part del Departament de Salut 


