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VII Jornada del Grup d’Ètica de la CAMFiC. L’ètica és oxigen: vine i 

respira! 

Dimarts 5 de juny de 2018. Barcelona. CAMFiC. La jornada tenia dues edicions (matí i tarda) 

amb el mateix programa. 

Assistents: Carme Batalla (edició tarda). 

Programa. 

Mirada mèdica, resistència i generositat. Josep M. Esquirol, professor de Filosofia de la 

Universitat de Barcelona. 

L’ètica quotidiana. 

Esbudellant la història clínica. Miquel Reguant, membre del Grup d’Ètica CAMFIC  

Cuides o registres? MªJosé Férnandez de Sanmamed, membre del Grup d’Ètica de la CAMFIC 

Casa meva és casa vostra: Albert Planes, membre del Grup d’Ètic de la CAMFIC  

L’aprenentatge : Laia Riera, membre del Grup d’Ètica de la CAMFIC  

Conclusions i cloenda Eva Peguero, coordinadora del Grup d’Ètica de la CAMFIC 

 

Mirada mèdica, resistència i generositat. A càrrec de Josep M. Esquirol, professor 

de Filosofia de la Universitat de Barcelona. 

Comença la seva participació recordant que la filosofia té a veure amb pensar. Segons Esquirol 

la Medicina i la Filosofia tenen relació ja des del món clàssic: “Medicina és cura del cos, 

Filosofia és cura de l’ànima”. Considera que el gest mèdic és ètic en sí. La mirada sobre la 

nostra condició té caràcter ètic. 

Ens parla sobre la “condició humana” i considera que la situació fonamental de l’esser humà és 

a la “intempèrie”. Les persones d’entrada no tenim aixopluc de cap mena ni res que ens orienti 

ni que ens protegeixi: som “petites verticals precàries sobre l’horitzontalitat de la terra”. Per 

això necessitem tenir cura de nosaltres mateixos i dels altres. Ningú s’aguanta tot sol, tots 

depenem dels altres; considera que la dependència no és un defecte ni una malaltia sinó una 

“sort”. Només la dependència excessiva fa mal i es torna perjudicial.  

A la societat hi ha efectes disgregadors com el consumisme o l’acceleració, i aspectes que 

erosionen la persona com l’envelliment. Tenir cura de nosaltres mateixos és oferir resistència 

al desgast, i això també està relacionat amb la Medicina, el gest mèdic té a veure amb cuidar i 

curar (considera que és gairebé el mateix).  

També parla sobre la “vida humana” com a concepte diferent de la “condició humana”. 

L’essència de la vida humana són les persones. Viure és “sentir-se vivint”, és trobar-se. Des del  

punt de vista de viure, l’afectabilitat, la passivitat, la vulnerabilitat i la sensibilitat creu venen a 

ser el mateix. D’alguna manera tots som poetes, tots som metges i tots som pensadors. 
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L’ètica quotidiana. Tenint com a referència el document “Les bones pràctiques del metge 

i de la metgessa de família”, membres del grup d’ètica plantegen reflexions sobre diversos 

temes de la consulta diària del metge de família.  

Esbudellant la història clínica. Miquel Reguant, membre del Grup d’Ètica CAMFIC  

Repàs de diferents situacions d’accés a la història clínica que no són per finalitats clíniques i 

que fins i tot encara que algunes siguin legals, no són morals. Cada vegada hi accedeixen més 

professionals que no estan implicats directament amb l’atenció del pacient.  (ICAM, treballs de 

recerca, consultes per altres companys que no atenen el pacient, sessions clíniques sense 

tapar les dades que identifiquen el pacient...). Potser la seguretat seria la única que justificaria 

l’accés per un altre professional.  

Cal tenir present que la història clínica és del pacient, que és una bona eina de treball per 

ajudar el pacient,  i no ha de ser un “tot per al pacient però sense el pacient”. 

Reflexionem sobre què escrivim i com ho escrivim. I demanem sempre permís per accedir-hi i 

per les dades que hi posem. Siguem curosos perquè el pacient no ens perdi la confiança i deixi 

de dir-nos coses per por de que siguin “públiques”.  

Es ressalten frases del document respecte a aquest tema: 

... Si treballa en un entorn d’història clínica compartida, s’assegura que el pacient coneix i 

accepta que hi consti tota la informació que serà visible per altres companys.  

... Demana consentiment per consultar un altre company o especialista, tenint sempre cura de 

desvelar només les dades imprescindibles.  

... No dóna informació de pacients competents a terceres persones sense consentiment, i 

informa al pacient del seu dret a reservar o revelar la informació sobre la seva salut, sigui qui 

sigui que li demani.  

... No cedeix dades clíniques dels pacients per la recerca ni la docència sense el seu 

consentiment i respecta les seves decisions, que no influiran en la seva atenció clínica.  

... Ensenya a les persones en formació a respectar les creences del pacient, la seva dignitat i 

intimitat, la confidencialitat i el deure de secret.  

 

Cuides o registres? MªJosé Férnandez de Sanmamed, membre del Grup d’Ètica de la 

CAMFIC 

Passem molt de temps fent registres a l’ordinador, i les històries clíniques electròniques s’han 

traduït en menor interacció amb les persones. Els pacients sovint es queixen de que els 

professionals ja no els mirem als ulls. Patim una “registritis”.  

Cal cuidar la relació metge-ordinador-pacient 

Hi ha la necessitat d’avaluar tota nova tecnologia abans d’implementar-la i no es fa. La historia 

clínica hauria de ser primer una eina de suport clínic, abans que una eina de gestió.  
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La primera lleialtat és el pacient. Cal pensar qui necessita els registres?, i cal trobar el punt 

entre la necessitat de registrar correctament i el risc de dedicar-se més al registre que al 

pacient. Direcció per incentius o direcció per valors? 

A vegades cal la desobediència i flexibilitat com a recurs per sobreviure. 

La nostra professió consisteix en observar i escoltar, mirant i escoltant és com passen coses i 

com entenem el que passa. Escoltar és el nostre matalàs de seguretat. Posar la cura al centre 

de la nostra feina. 

Del document del Bon metge de família:  

... Prioritza l'atenció dels pacients per sobre de tots els altres objectius i tasques. El temps de 

consulta és "sagrat". 

… Tot i que treballi en un entorn on li demanin tasques complementàries (recerca, docència..) 

fa prevaldre la feina assistencial i l’autoaprenentatge per sobre les altres activitats. 

… Es compromet amb els seus pacients, esforçant-se en entendre el seu entorn, la família i la 

comunitat a la qual pertany. 

... Orienta la relació amb el pacient cap a les seves necessitats per sobre de prioritats, 

conveniències o compromisos personals seus o de l’empresa on treballa, si és el cas. 

… Treballa amb atenció plena, escoltant i sentint paraules, gestos i emocions dels dos costats 

de la taula. 

 

Casa meva és casa vostra: Albert Planes, membre del Grup d’Ètic de la CAMFIC  

A partir d’un vídeo on es veu una conversa entre una metgessa de família que nega una visita a 

domicili a una pacient per considerar que no està justificada, sense escoltar les seves raons ni 

donar-li cap altra opció, es debat sobre l’atenció domiciliària. 

Deixar d’anar als domicilis pot ser fins i tot perillós, perquè a vegades podem tenir sorpreses 

desagradables i no atendre un procés greu. Mai hem d’abandonar un pacient. Només després 

de fer la visita, podrem considerar si estaba o no justificada. 

També en anar al domicili, tenim la oportunitat de conèixer més el pacient, de veure on viu i 

com, i amb això aprenem molt del pacient. L’atenció longitudinal consisteix en atendre’l quan 

pot venir a la consulta i quan no pot venir.  

Evidentment cal gestionar la demanda a domicili i ser conscients del nostres límits, però cal 

tenir clar que l’atenció domiciliària als metges de familia “ens toca”.  

Volem quedar-nos sense els “nostres llits”? Ens obren “casa seva” i l’essència de la medicina 

de família són els domicilis. 

Del document del Bon metge de família:  

...es compromet amb els seus pacients, esforçant-se en entendre el seu entorn, la família. i la 

comunitat... 
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...gestiona la consulta per oferir el màxim de longitudinalitat durant la vida dels pacients, i els 

acompanya fins al final de la vida. 

...és fàcilment accessible per als pacients en situació d’alta gravetat o situació terminal... 

 

L’aprenentatge : Laia Riera, membre del Grup d’Ètica de la CAMFIC  

La docència en medicina és un deure social. Es el valor de l’exemple.  El deure social d’enseyar, 

la responsabilitat de metges i pacients envers la comunitat del futur. 

 “Ensenyar no es transferir coneixement, sinó crear les possibilitats per a la seva producció o la 

seva construcció. Qui ensenya, aprèn en ensenyar, i qui aprèn, també ensenya en aprendre”.  

Paulo Freire 

Generositat del tutor, confiança, responsabilitat, compartir molt, pacients i  també la 

ignorància. El tutor ha de ser un “etern aprenent”.  

El tutor ha de presentar el resident als pacients, explicar que és metge/ssa i oferir-li la 

oportunitat de dir no. Cal senyalització als centres de salut. El resident ha d’acceptar que 

d’entrada no els agradi als pacients.  

Quan els valors o les opinions són diferents tutor-resident, hi ha d’haver comunicació per 

resoldre el conflicte. El resident te el dret de fer-ho diferent en benefici del pacient.  

Supervisar sempre i de forma progressiva mentre els residents guanyen autonomia. Dedicar 

temps a comentar l’aprenentatge. 

També és molt important la responsabilitat de l’avaluació del resident. Cal tenir valor. La 

docència te efectes sobre la relació assistencial, sobre l’atenció longitudinal i sobre la intimitat.  

Del document del Bon metge de família:  

...RESPECTE: “Si fa docència, informa sobre la presència de residents o altres professionals en 

formació i demana el consentiment del pacient per la participació d’aquests en la seva 

atenció.” 

...PRUDÈNCIA: “Si fa docència postgraduada, supervisa de prop el resident i només el deixa sol 

si ha assolit les competències que requereix la dificultat de la tasca”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


