Inscripcions
Per a tramitar les inscripcions és necessari enviar un e-mail a
cea.hsrafael@hospitalarias.es amb el nom i cognoms complerts, especificant el
càrrec i centre on treballa*.
La data límit de les inscripcions és el 16 d’abril de 2018.
La inscripció és gratuïta i les places són limitades per rigorós ordre.
*Les dades recollides no es cediran a tercers i només seran utilitzades per aquest fi.

Aval Científic
Amb el suport de l’Institut Borja de Bioètica - Universitat Ramon Llull, Comitè de
Bioètica de Catalunya i Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut de
l’Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya.

25 ABRIL 2018

Passeig Vall d’Hebron, 107-117 • 08035 BARCELONA
T.93 211 25 08 • www.hsrafael.com

08.45 A 14.00 H - Sala d’Actes Hospital Sant Rafael

L’Hospital disposa de pàrquing propi amb limitació de places

VI Jornada de Bioètica

També podeu consultar l’enllaç de:
Aparcament públic:
Sant Genís - Vall d’Hebron - Pg. Vall d’Hebron, 138-176
www.aparcamentsbsm.cat
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“El respecte a l’autonomia de la persona.
Planifiquem les decisions?”
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Organitza el Comitè d’Ètica Assistencial - Hospital Sant Rafael

Introducció
El respecte a l’autonomia de la persona malalta es considera un dels drets més
importants en el moment actual.
El model institucional de les Germanes Hospitalàries inclou el respecte a l’autonomia de la persona malalta que és un dels reptes a tenir en compte en el camí cap a
l’excel·lència.

10.15

DEBAT

10.30

Pausa - Cafè

11.00

TAULA DE PONÈNCIES
“Experiències en Planificació de Decisions Anticipades”
Moderador: Fernando Campaña, Representant del CEA

Aquest respecte és més rellevant en les malalties cròniques evolutives amb pronòstic de vida limitat.

“Implementació de la PDA a través del diàleg”
A càrrec de: Pilar Loncán
Adjunta a Direcció Assistencial de la Fundació Santa Susanna (Caldes de Montbui)
Presidenta del Comitè ètica assistencial Vallès Oriental Centre (CèAVOC)

La presa de decisions, quan la persona no pot expressar la seva voluntat, és fonamental. Disposem de diverses eines per a incorporar les seves preferències, entre elles la
planificació de decisions anticipades (PDA).

“Visió, reflexions i vivència de la PDA en l’atenció primària”

Per això, en organitzar la VI Jornada de Bioètica ens proposem aprofundir el tema
de la PDA.

Objectius de la Jornada

A càrrec de: Ruth Griñó
Gestora de casos, UGAP Mataró

12.00

DEBAT

12.30

TAULA DE COMUNICACIONS
Moderador: Marc Illa, Filòsof

1. Actualitzar el concepte de Planificació de decisions anticipades.
2. Observar els diferents models.
3. Intercanviar experiències pràctiques.
4. Debatre sobre l’aportació de la PDA a la millora de l’assistència.

Programa
08.45

Entrega de documentació i acollida dels participants

09.15

BENVINGUDA i PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Margarita Vicente, Superiora de l’Hospital Sant Rafael
Jesús Ezquerra, Gerent de l’Hospital Sant Rafael
Joan Bertran, President del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Sant Rafael

09.30

CONFERÈNCIA
“Actualització sobre la planificació de decisions anticipades:
quin és el millor model?”
A càrrec de: Cristina Lasmarías
Infermera. Coordinadora del Màster en Atenció Pal·liativa ICO/ UVIC-UCC
Directora Adjunta de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO/UVIC-UCC

13.30

DEBAT OBERT

14.00

LLIURAMENT DEL PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ I COMIAT
Anna Càrol Pérez, Directora Mèdica de l’Hospital Sant Rafael
Joan Bertran, President del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Sant Rafael

Us convidem a participar activament en aquesta Jornada amb la vostra assistència
i les vostres aportacions als diferents espais de debat que tindrem, i presentar les
vostres experiències en forma de comunicacions orals o en pòster. Es lliurarà un
premi a la millor comunicació presentada.
Us esperem a l’Hospital Sant Rafael - Germanes Hospitalàries de Barcelona
El Comitè d’Ètica Assistencial

Suports:

SOCIETAT
CATALANA
DE BIOÈTICA
EN CIÈNCIES DE LA SALUT

VI Jornada de Bioètica
Organitza el Comitè d’Ètica Assistencial - Hospital Sant Rafael

“El respecte a l’autonomia de la persona.
Planifiquem les decisions?”
Us convidem a participar a la VI Jornada de Bioètica de l’Hospital Sant Rafael, presentant les vostres experiències en l'àmbit
de la Planificació de les decisions anticipades (PDA) o altres àmbits relacionats amb la Bioètica.

Resums dels treballs
Idiomes: Els resums han de redactar-se en català o castellà i enviar-los a cea.hsrafael@hospitalarias.es
Data límit: El termini de presentació dels resums finalitzarà el dia 9 d’abril de 2018.
Format d'entrega: L'extensió màxima del resum de del treball serà de 250 paraules en format Verdana 10 punts, marges: 3cm,
espai inter paràgrafs senzill.
El format del resum ha de seguir els següents apartats obligatòriament:
> Introducció
> Mètode
> Resultats
> Conclusions
Els resums no poden contenir imatges, taules o gràfics. En cas de que es facin referències bibliogràfiques, es seguiran les
normes de Vancouver.
Criteris per a l'acceptació dels treballs: El comitè científic de la Jornada seleccionarà els treballs en base als següents criteris:
Originalitat, interès per la Bioètica, presentació i metodologia.
Els quatre millors treballs s’exposaran a la Taula de Comunicacions de la Jornada i optaran al “Premi a la millor comunicació”.

Important
L’acceptació dels treballs es comunicarà a partir del 16 d’abril de 2018.
Les comunicacions acceptades seran recopilades i es publicaran a la pàgina web de l’Hospital.
La resta de treballs acceptats es presentaran en format pòster seguint les següents instruccions:
S’haurà de lliurar en format digital abans de la Jornada (per a la publicació a la pàgina web de l’Hospital Sant Rafael i de la
Societat Catalana de Bioètica) i també en format paper per a la seva exposició. En aquest format ha de ser mida 90 x120 cm i
haurà de contenir la següent informació:
> Títol
> Introducció
> Autor/es
> Mètode
> Institució
> Resultats
> Correu electrònic de contacte
> Conclusions
Recordeu que cal que feu arribar en format PDF els vostres treballs abans del 20 d’abril de 2018 al correu electrònic:
cea.hsrafael@hospitalarias.es

Bases Premi a la Millor Comunicació
1. Poden optar al Premi a la Millor Comunicació, els treballs presentats en format oral.
2. Premi dotat amb 300 €.
3. El Jurat està format pel Comitè Científic de la VI Jornada de Bioètica de l’Hospital Sant Rafael.
4. Es valorarà: l’originalitat, interès per la Bioètica, presentació i metodologia.
5. La decisió del Jurat és farà públic a l’acte final de la cloenda de la Jornada.
6. Optar a aquests premis pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Comitè Organitzador i Científic
Joan Bertran, Manel Borrego, Fernando Campaña, Ma Jesús Febré, Marta Lahuerta, Anna Càrol Pérez, Ma Teresa Rodríguez

