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Curs “Perspectivas actuales en Bioética”. 

Universidad de Verano de Teruel. Universidad de Zaragoza. Calanda 3 al 5 de juliol de 2017. 

 

Curs intensiu, al centre Buñuel de Calanda, amb assistència d’uns 50 alumnes, professionals de 

la sanitat, de l’ensenyament , filòsofs i estudiants, el que li va proporcionar una important 

diversitat.   

Assistents:  Merce Carranza, Montserrat Espuga i Carme Batalla  

 

Temes tractats: 

La deliberación y sus sesgos. Dr Diego Gracia 

Va començar dient que deliberar no és el mateix que dialogar. Deliberar es el mètode de l’ètica 
i el raonament, de com prendre decisions correctes, aquí i ara. Considera que en general a les 
persones no ens agrada deliberar, tot i que és un procediment que permet gestionar la 

incertesa i prendre les decisions més prudents i òptimes.  
 

Alguns  biaixos de la deliberació, que va apuntar Diego Gracia són: 

- L’espontaneïtat, el decidir sense pensar, perquè decidir desprès de pensar te a veure 

amb la intel.ligència.  

- El  caràcter inconscient dels biaixos, si no sabem què “no sabem” , no podem 

reconèixer que hi ha biaixos. Adonar-se de que no sabem és el principi de saber, de 

poder aprendre i progressar.  

- La Incapacitat d’acceptar la incertesa. 

- Biaixos de valors:  com vell, en lloc de gran, que pot pressuposar que està al final de la 

vida i ja no pensa.... o jove... com a mancat de coneixement i d’experiència.  

Poden pressuposar efectes negatius abans de saber si ho seran o no. 

- Biaixos del decidir, com crear judicis apodíctics (si o no), el “dilematisme” per presses 

(passar del problema al dilema), com reduir les opcions només a 1-2 possibilitats quan 

habitualment hi ha cursos intermedis que poden ser òptims i no els considerem. 

 

Una intervenció com sempre brillant, que convidava a reflexionar i pensar.  

 

 Profesionalismo y conflictos de interès. Dr Abel  Novoa 

 

Per el Dr Abel Novoa els conflictes d’interès tenen influències estructurals, conseqüències 

sistèmiques i necessiten solucions polítiques i socials. 

Va fer un recordatori de com havia evolucionat la recerca de la ciència biomèdica  al llarg del 

temps  com havien anat canviant els paradigmes i els valors.  

-Primer contracte social per la ciència biomèdica:  Només depenia de valors 

professionals, i estava exclusivament en mans del professionals i el seu criteri. 

-Segon contracte social: Depenia ja de valors científics i reguladors. 

-Tercer contracte social: És l’actual. Depèn de valors empresarials i econòmics.  A partir 

de la segona guerra mundial, es van imposar les patents i el benefici immediat i a curt termini, i  

comença el marketing per aconseguir vendes. Així s’arriba a la situació actual, on s’inverteix el 
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doble en marketing que en innovació. Aquest model ha resultat molt exitós per la indústria 

farmacèutica a partir dels anys 80. 

 

Ha portat al que va anomenar: MBSE: “medicina basada “sesgada” (esbiaixada) per l’ 

evidència” 

Les influències de la indústria en la presa de decisions i els conflictes d’interès són habituals, i 

això compromet la seguretat dels pacients. 

Per millorar la independència proposa augmentar el professionalisme, fer públics els conflictes 

d’interès, evitar les situacions tant de professionals com d’institucions i societats científiques, 

que puguin afavorir els biaixos en les decisions. 

El problema no és només individual (dels professionals), també ho es institucional i social. 

 -El quart contracte social, el que hauria d’esdevenir, segons el Dr Novoa, hauria d’estar 

basat en valors democràtics com la justícia, l‘emancipació i la sostenibilitat.  

 

La bendita mania de contar. La necesidad de un enfoque narrativo en Bioética. Dra Lydia 

Feito 

 

La Medicina narrativa és la utilització de tècniques narratives per millorar la “trobada clínica”. 

Precisa de competència narrativa. 

 -Habilitats textuals: identificar l’estructura d’una història. 

 -Habilitats creatives 

 -Habilitats afectives: tolerar la incertesa 

-Cal ser capaç d’escoltar amb atenció la història del pacient: el que no explica, el que emfatitza, 

les històries subsidiàries, les interpel·lacions. 

-Cal comprendre el punt de vista del pacient 

-No jutjar, però si implicar-se en la interpretació de la història. 

-Cal empatitzar i establir vincles amb el pacient, així com un compromís  (pactar). 

La trobada clínica narrativa no ha de ser paternalista: 

 -El professional posa els seus coneixements al servei del pacient 

 -El pacient espera recuperar la seva salut, la seva identitat i la seva autonomia. 

La Bioètica narrativa qüestiona la perspectiva del principialisme si no introdueix allò contextual 

i allò prudencial (responsabilitat davant les conseqüències). Interpreta les accions en un món 

ple de valors (els conflictes de valors són conflictes d’interpretacions) 

A l’hora de la del.liberació proposa:  

 -Escolta atenta 

 -Anàlisi dels valors en joc 

 -Cursos d’acció possibles 

 -Revisió d’alternatives 

 -Anàlisi responsable d’una acció, assumint que hi pot haver canvis desprès de prendre 

una decisió.  

 

Ética y responsabilidad en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Dr Rogelio 

Altisent 
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Un sistema de salut de qualitat, universal i solidari sembla imprescindible en una societat 

avançada, en un estat social i de dret, però la sostenibilitat d’aquest sistema esdevé també 

imprescindible. 

Hi ha diferents models de distribució dels recursos:  

 -Model d’autonomia: segons necessitats i demandes del pacient. En aquest es fàcil que 

un grup important de població vulnerable quedi sense atendre (si no fa demandes....) 

 -Model d’igualtat: Tothom rep el mateix. 

 -Model utilitarista: Es sacrifica una minoria per donar a una majoria una qualitat 

assistencial elevada. 

 -Model de ponderació: Garanteix un nivell acceptable per tots i alguns rebran una 

assistència menor. 

Per disposar d’un bon sistema nacional de salut es imprescindible finançament adequat, però 

per a fer-lo sostenible es necessita de la co-responsabilitat de tots: 

 -Professionals: la seva manera de treballar serà decisiva en el repartiment just dels 

recursos (prescripció, proves complementàries, derivacions, incapacitats temporals)  

 -Gestors: Desigualtats entre territoris, manca de projecte i de continuïtat, manca de 

transparència, gestió acurada dels professionals..) 

 -Usuaris: Han de tenir més informació i participar més en les preses de decisions, tant 

en drets com en deures per a ferse co-responsables també de la sostenibilitat.  

-Proveïdors del sistema nacional de salut: Indústria farmacèutica i de tecnologies 
sanitàries. Haurien de millorar la transparència, contribuir a proveir les necessitats reals de 
salut de la població, i disminuir la medicalització. 

-Mitjans de comunicació i publicitat: En aquest sentit caldria que oferissin informació 

rigorosa, evitant sensacionalismes i falses expectatives a la població. Els professionals també 

haurien de ser curosos quan col·laboren amb els mitjans de comunicació donant informació 

veraç. 

 

Desprès de cada ponència hi va haver exposició de comunicacions sobre temes relacionats 

amb la ponència i d’altres temes diferents, així com espais per preguntes i debat dels 

assistents.  

 


