
        

 

CURS DE BIOÈTICA DIRIGIT ALS RESIDENTS DE 2º ANY- 2016: 
 

Deures ètics, consentiment informat, confidencialitat, rebuig tractament, 
atenció al procés de la mort, limitació de l’esforç terapèutic i DVA 
 

 

 
OBJECTIUS Bloc 1: Consentiment informat i confidencialitat del pacient 

� Conèixer els deures ètics bàsics en medicina: procurar beneficis, no ocasionar 
danys evitables, respectar l’autonomia de les persones i buscar la màxima equitat 
en la distribució de recursos sanitaris. 

� Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat. 

� Reconèixer l’impacte de la confidencialitat en la relació metge-malalt. 

� Entendre i respectar els valors que dignifiquen les persones. 

 
CONTINGUTS I DOCENTS: 

 
1. Principis de bioètica en l’exercici de la medicina, com s’hi ha arribat i quina 

legislació hi ha al darrera.  
   Sra. Pilar González (S/ Jurídics, membre CEA) 
 

2. Documents del consentiment informat, en què es basa i en què consisteix.  
   Dra. Sònia Jiménez (S/Urgències, membre CEA) 
 

3. Valors d’intimitat, respecte i confidencialitat en la pràctica clínica i valoració de la 
capacitat del pacient.  

   Dra. Rosa Catalán (S/Psiquiatria, membre CEA) 
 

4.  Maneig de l’atenció als malalts que rebutgen el tractament.  
   Dra. Blanca Farrús (S/ Oncologia RT, membre CEA). 

 

 
 
OBJECTIUS Bloc 2: Atenció al procés de la mort 

� Comprendre el paper del metge en que el procés de la mort esdevingui d’acord 
amb els valors de la persona malalta.  

� Entendre què és la limitació de l’esforç terapèutic.  

� Acceptar el dret dels pacients de refusar tractaments o actuacions mèdiques, 
àdhuc els de suport vital. 

� Conèixer els Documents de voluntats anticipades (DVA)  

 
CONTINGUTS I DOCENTS: 

 
1.   Agonia i sedació del malalt terminal. Mort previsible.  

  Dr. Albert Tuca  (S/Oncologia Mèd. – Pal�liatius, membre CEA) 
 

2.   Limitació de l’esforç terapèutic a UCIs  
 Dr. Joan Ramon Badia (S/Pneumo-UVIR, membre CEA)  
 

3.   Document de voluntats anticipades  
Dr. Ferran Masanés (S/Medicina Interna – UFISS, membre CEA) 



  
 

 

 

 

 

   

 

METODOLOGIA:    Exposició teòrica i col�loqui participatiu 
 

 
DURADA:             4 hores (2 sessions de 2 hores) 

  
 

CALENDARI:         Bloc 1:   4 d’octubre, dimarts, de 2016 
 
               Bloc 2:   18 d’octubre, dimarts, de 2016 
 
   

 
ADREÇAT A:    Residents R-2  
 
 

• Residents Metges. Obligatoris Bloc 1 i Bloc 2 
 

• Residents No Metges. Anotar-se al Bloc 1 (punts 1. i  2.)  
                  La resta és opcional. 
      
 
 
LLOC DE REALITZACIÓ:    Aula Farreras Valentí. Escala 9 3ª planta 

 
  
 HORARI:    16:00 a 18:00 h 
 

 
 

INFORMACIÓ: 
   
Sra. Eva Cardona, depart. de Formació ext. 2731 e-mail: cardona@clinic.ub.es 

 

 
ORGANITZACIÓ:  
 

Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)  
Direcció de Docència   
Direcció de RR.HH  
 
(Hospital Clínic de Barcelona) 

 

 


