XII JORNADA DELS COMITÈS D’ÈTICA DE CATALUNYA
25è aniversari
“Responsabilitat social”
24 de novembre · Auditori Josep Irla de Girona
Presentació

Fa 25 anys, davant la confluència creixent de la medicina i l’ètica, el Departament de Salut va emprendre diverses actuacions relacionades
amb la bioètica. Es feia necessària una reflexió sobre les decisions, actuacions i actituds en el camp de les ciències de la salut per tal de tenir
en compte, juntament amb els criteris científico-tècnics, aspectes que poden comprometre els drets humans de malalts i usuaris dels serveis
sanitaris, així com valors socials o personals.
La posada en pràctica de noves tecnologies, la solitud dels professionals a l’hora de prendre algunes decisions difícils en la pràctica diària, la
prevenció dels conflictes ètics, la dificultat de donar prioritat a recursos escassos o la conveniència de la reflexió dels professionals sanitaris
són alguns dels reptes que es varen plantejar en aquell moment.
Aquest any es compleix el 25è aniversari de l’ Ordre d’acreditació dels Comitès d’Ètica Assistencial, la norma que impulsa la seva creació en
l’àmbit sanitari, i per això, hem cregut que la jornada anual que aplega els membres d’aquests comitès, faci una mirada als motius que van
donar lloc a la seva creació, quina és la seva contribució a la societat i quins són els seus reptes de futur.

Programa provisional
08:30 -09:00 h. 		 Recepció i lliurament de documentació

Filòsof. Col·laborador científic de l’Observatori de bioètica
aplicada a l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària.
La reflexió sobre els problemes de salut mental.
Josep Pifarré. Psiquiatre. Membre del CEA de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida - GSS.
El paper dels CEA a l’atenció sociosanitària
Narcís Cortada. Metge pal·liativista. Vocal del CEA de la
Corporació de Salut del Maresme i La Selva.
Les controvèrsies ètiques en reproducció assistida.
Montse Boada. Biòloga. Vocal del Comitè de Bioètica de
Catalunya.

09:00 -09:15 h.
Acte d’inauguració
Marta Madrenas. Alcaldessa de Girona
Miquel Carreras. Gerent del CatSalut a la Regió Sanitària
de Girona.
Josep M. Busquets. President de la Societat Catalana de
Bioètica.
Carme Majó. Presidenta Comitè d’Ètica Assistencial de
l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
09:15-10:00h.
Conferència Inaugural
“Inici de l’acreditació dels CEA a Catalunya. Necessitats del moment” a càrrec de:
Joan Manel del Pozo. Filòsof i Síndic de la Universitat de
Girona (UdG).
Pablo Hernando. Psicòleg i Vocal del Comitè de Bioètica
de Catalunya.
Presenta: Carme Majó
10:00-11:00h.
Comunicacions lliures
Modera: Anna Quintanas. Professora de filosofia de la
UdG i vocal del CEA de l’Hospital Dr. Josep Trueta.
11:00 – 11:30h.

Pausa cafè

11:30 – 13:00h.
Taula 1. Situació actual dels CEA
Modera: Olga Rubio. Membre de la Junta de la Societat
Catalana de Bioètica.
La relació amb els CEIC i la recerca. Joan Canimas.

13:15 – 14:30h.

Dinar de treball

14:30 – 16:30h.
Taula 2. Futur dels CEA
Modera: Josep M. Busquets.
La transformació de les organitzacions sanitàries.
Joan Subirats. Catedràtic en ciència política. Universitat
Autònoma de Barcelona.
L’impacte de les noves tecnologies. El miratge de la
genòmica. Salvador Macip. Metge, investigador i escriptor.
Entre la passivitat i la rebel·lia del ciutadà. Rosana
Triviño. Filòsofa i fisioterapeuta.
16:30h.

Premi a la millor comunicació
Lliura el premi Clara Llubià. Membre de Junta de la Societat Catalana de Bioètica.

16.45h.

Cloenda

Presentació de comunicacions.
Normes per a la presentació dels resums
Des de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut s’ha establert un premi
de 500€ a la millor comunicació, que es donarà a conèixer i es lliurarà al finalitzar la
jornada.
Els resums han d’enviar-se a la secretaria tècnica en format Word amb un màxim de
200 paraules, d’acord amb les següents indicacions:
Temes:
Títol:		
Autors:		

Qualsevol tema en l’àmbit de la bioètica i les ciències de la salut.
Escrit en Arial, negreta i de cos 14. Ha de ser concís, però informatiu.
Els noms del autors s’escriuran de la següent manera:
• Primer cognom seguit de la inicial del nom de cada autor.
• Separació dels noms dels autors amb comes.
• El nom de l’autor que presentarà la comunicació ha d’estar subratllat.
• La referència a les institucions que correspongui es farà al costat
del nom, amb xifres aràbigues en format superíndex.
Resum:
Escrit amb font Arial de cos 12.
Estructura recomanada:
		
Introducció, objectius, material i mètodes, resultats i conclusions (breus
		
i basades en els resultats presentats).
De totes les comunicacions que siguin acceptades, el comitè científic seleccionarà les
que consideri més apropiades per a ser exposades de forma oral a la taula de comunicacions de la jornada i atorgarà entre elles el premi a la millor comunicació.
Les comunicacions seleccionades seran publicades al Butlletí de Bioètica de Catalunya.
Data límit de presentació de les comunicacions: 30 de setembre de 2017.
Registreu la vostra comunicació a: ceah.girona.ics@gencat.cat

Adreçat a membres dels CEA, educadors, professionals de l’àmbit de la salut, professors,
psicòlegs i treballadors socials.
Inscripcions a través de: http://idibgi.org/content/jornadacomitesbioetica
Preus:
Després del 30/09/2017

Socis Societat Catalana de Bioètica

50€

60€

No socis
Estudiants, jubilats i personal Trueta

70€
30€

80€
40€

Com arribar a
l’Auditori Josep Irla
(C/. Pompeu Fabra, 1)
Coordenades:
Si veniu en tren, l’estació està a 10
minuts a peu.
Per Girona passen tren corresponents a la línia Regional i Mitja
Distància Barcelona-Girona-Figueres-Portbou.

Comitè organitzador
CEA Hospital Universitari de Girona Dr.
Josep Trueta: Cristina Meléndez, Francesca
Terrón, Herminio García, Isabel Mestres,
Sebastià Aupí, Carme Majó, José Ignacio
Sobrino i Beatriu Carrión.
CEA Hospital de Campdevànol i Hospital
Comarcal del Ripollès:
Montserrat Bonamaison i Isabel Casas
CEA Fundació Salut Empordà: Glòria Rey
Comitè Científic
CEA Hospital Universitari de Girona Dr.
Josep Trueta: Carme Majó, Joana Ripoll,
Núria Pous, Pilar Galeas, Sebastià Aupí,
Anna Quintanas i Ester Jiménez.
CEA Fundació Salut Empordà:
Cristina Serrabassa
CEA Corporació de Salut del Maresme i la
Selva:
Mireia Montes i Marta Sànchez

Inscripcions

Abans del 30/09/2017

Junta de la Societat Catalana de
Bioètica en Ciències de la Salut
Josep Mª Busquets
Olga Rubio
Roser Font
Joan Bertran
Clara Llubia
German Diestre

CEA Institut d’Assistència Sanitària:
Rosa Roca i Albert Nogué
CEA Serveis de Salut Integrats del Baix
Empordà: Carme Sabrià
CEA Mutuam Girona: Alícia Nogué
Societat Catalana de Bioètica en Ciències
de la Salut: Josep M. Busquets

Organitza:

