2a Jornada del Comitè
d’Ètica Assistencial del
CSdM: “Limitació de

l’esforç terapèutic. Una
mirada bioètica”.

21 de març de 2019
Sala d’actes de l’Hospital de Mataro

Programa
Amb els grans avenços tecnològics en l'atenció sanitària i davant situacions
clíniques greus i complexes, el personal assistencial ha de prendre decisions
respecte a tractaments com la quimioteràpia, la reanimació cardiopulmonar o la
ventilació mecànica, entre altres. Sovint es plantegen problemes relacionats amb
quan iniciar-los o retirar-los i, quan ja estan iniciats, si s'han de suspendre quan
es consideri que ja no són beneficiosos per al pacient.
L'atenció del pacient amb malalties greus i complexes ha de tenir en compte uns
principis ètics bàsics: intentar prevenir i evitar la futilitat i el dany, procurar
maximitzar el bé que es pugui oferir i fer-ho sense discriminació, promovent
l'autonomia de cadascú i respectant la decisió resultant.
Aquesta jornada es planteja com un espai de debat per tal de trobar les respostes
més adequades a aquests reptes.

Lloc: Sala d’actes de l’Hospital de Mataró
Data: 21 de març de 2019
Horari: de 10.00 – 14.00 h.
Preu: gratuït
Inscripcions fins el 18 de març:
formacio@csdm.cat
(en el correu d’inscripció ha de constar el nom, ambdós cognoms i NIF per poder fer el certificat
d’assistència)

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. CSdM.
10.30 h. Conferència. “Limitació de l’esforç terapèutic. Activació de l’esforç de
pensar-hi”.
Presenta: 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. “Limitació de l’esforç terapèutic en la pràctica
assistencial. No tot el que és tècnicament possible és desitjable dins de la
bona praxi”.
Modera: Ramon Tous, metge internista.
Ponències:
• Cures intensives i limitació de l’esforç terapèutic. Glòria Miró, metgessa
de Cures Intensives de l’Hospital de Mataró.
• Càncer i limitació de l’esforç terapèutic. Pilar Lianes, Cap de Servei
d’oncologia de l’Hospital de Mataró.
• Afrontament de la malaltia i la presa de decisions. Francisco Gil,
psicooncòleg.
• Limitació de l’esforç terapèutic, una mirada des del rol infermer. Sergi
Font, infermer de l’Hospital de Mataró.
• Limitació de l’esforç terapèutic i pacient ancià en situació de final de vida.
German Diestre, metge geriatra de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

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

14.00 h. Cloenda. Resum i conclusions

Amb el suport:

