
1a Jornada del 
Comitè d’Ètica

Jornada

Assistencial del 
Consorci Sanitari 
del Maresme . 

8 de març de 2018
Sala d’actes



10.00 h. Lliurament de la documentació

10.15 h. Inauguració. Ramon Cunillera, gerent, Josep Maria Ibáñez,
director assistencial i Mateu Cabré, president del Comitè d’Ètica
Assistencial, del CSdM

10.30 h. Conferència. Els professionals de la salut davant
l’autonomia del pacient

Presentació: Ramon Tous, metge internista

Programa

L’atenció sanitària al Consorci Sanitari del Maresme ha d’adaptar-se a les
noves necessitats dels ciutadans i a tots els avenços tecnològics que
existeixen al servei de la medicina.

Aquest fet comporta més dificultats per als professionals, a l’hora de
prendre algunes decisions difícils, en la pràctica diària respectant
l’autonomia dels pacients i famílies, així com la prevenció dels conflictes
ètics i la dificultat de donar prioritat a recursos escassos.

La jornada està plantejada com un espai de debat a fi de trobar les Presentació: Ramon Tous, metge internista
Ponent: Marc Antoni Broggi. Cirurgià i president del Comitè de Bioètica
de Catalunya

11.30 h. Descans

11.45 h. Taula rodona. Confidencialitat i intimitat en l’entorn
hospitalari
Moderador: Mateu Serra Prat. Cap de la Unitat de Recerca

• Legislació actual i perspectiva de la bioètica . Núria Terribas.
Llicenciada en Dret, especialitzada en bioètica i biodret. Directora
de la Fundació Víctor Grífols Lucas

• Experiència i perspectiva des de la vessant del metge . Javier
Barja. Metge cirurgià

La jornada està plantejada com un espai de debat a fi de trobar les
respostes més adequades a tots aquests reptes.

Lloc: Sala d’actes de l’Hospital de Mataró
Data: 8 de març de 2018
Horari : de 10.00 – 14.00 h.
Preu: gratuït

Inscripcions:
formacio@csdm.cat

Barja. Metge cirurgià

• Experiència i perspectiva des de la vessant de la infermera .
Rosa Monteis Infermera

• Experiència i perspectiva des de la vessant de la
llevadora/matrona . Montserrat González. Llevadora

14.00 h. Cloenda. Resum i conclusions

Les dades personals seran incloses en un fitxer del qual és titular i responsable el Consorci Sanitari del
Maresme, amb l'objectiu d'utilitzar-lo, única i exclusivament, per als fins que se sol·liciten. Podeu exercir
el vostre dret a accés, rectificació, oposició i cancel·lació, previstos pe la llei adreçant-vos a
formacio@csdm.cat


