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INTRODUCCIÓ A L’ÈTICA EN
L’ÀMBIT SANITARI

1. JUSTIFICACIÓ
Aquest curs pretén ...............

DIRIGIT A:
Especificar col·lectius d’interès
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1. JUSTIFICACIÓ
Actualment en l’atenció sanitària s’està fent una aposta per un model d’atenció centrat en la
persona. Aquesta forma d’entendre l’atenció sanitària implica necessàriament una reflexió ètica
basada en els valors, el posicionament del professional davant de la persona atesa i una
responsabilitat en relació a la utilització de recursos.
Aquesta formació pretén iniciar un camí de formació cap a l’ètica i els valors que hem de tenir en
compte a l’hora de prendre decisions en matèria de sanitat, tenint en compte les situacions
complexes que es presenten en l’actualitat en el context sanitari.

DIRIGIT A:
Professionals interessats en el tema i que no hagin rebut formació bàsica en relació a l’ètica.

2. OBJECTIU GENERAL
Reflexionar des d’una perspectiva ètica en relació a la presa de decisions tenint en compte la
persona i el seu entorn.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE
Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de :
•

Identificar quines són les implicacions que té l’autonomia i els valors de la persona

•

Identificar i analitzar diferents situacions que es plantegen en la pràctica assistencial
habitual.

•

Individualitzar les cures per promoure l'autonomia de la persona atesa i la seva qualitat de
vida.
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4. CONTINGUTS DEL CURS
UNITAT I |

INTRODUCCIÓ A L’ÈTICA

•

Concepte d’ètica i moral

•

Valors: concepte i valors professionals

•

Model d’atenció centrat en la persona.

UNITAT II |

PRESA DE DECISIONS

•

Valor de l’autonomia

•

Concepte de competència i capacitat

•

Presa de decisions: aspectes que hi intervenen

5. METODOLOGIA DOCENT
Les sessions seran de 4 hores i a cada una d’elles es farà una primera part d’explicació teòrica amb
la participació activa dels assistents. A la segona part de la sessió es farà reflexió de casos pràctics
adaptats als continguts explicats.

6. AVALUACIÓ
Al finalitzar el curs, es lliurarà un certificat d’assistència en el cas d’haver superat el 80% de
presencialitat.
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ
PROFESSORAT
Ma. José Jiménez Gutiérrez
Diplomada en Infermeria. EUI Sant Pau. Centre Adscrit a la UAB
Màster en Bioètica i Dret. Universitat de Barcelona.
Màster Oficial en Bioètica a l’Institut Borja de Bioètica. Universitat de Ramon Llull
Màster Oficial en Cures Pal·liatives. Universitat de Vic- Universitat de Barcelona.
Professora Investigadora adjunta EUIT. Coordinadora dels pràcticums en Infermeria.
Professora d’Ètica i Bioètica en el Grau en Infermeria EUIT. Centre Adscrit a la UAB
Membre i Secretària del Comitè d’Ètica Assistencial del CST.

COORDINACIÓ
Manuela YERBES MURILLO
Coordinadora de la Formació Continuada a l’EUIT. Diplomada en Teràpia Ocupacional a l’Escola
Universitària Creu Roja de Terrassa (EURC), centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Postgrau en rehabilitació cognitiva a l’InstitutSuperior d’estudis psicològics (ISEP), Barcelona.
Màster Oficial en Bioètica a l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. Formada en
l’escala AMPS (Assessment of Motor and Process Skills). Mapadora avançada, curs del mètode
Dementia Care Mapping (DCM).
Es ressalta l’experiència com a terapeuta ocupacional en l’àmbit de la gent gran i les malalties
neurodegeneratives. Docent col·laboradora a l’EUIT. Membre del Consell Deontològic del Col·legi
Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) i coordinadora del grup d’especialització
de gent gran del COTOC.
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8. DADES
TOTAL HORES

8 hores (2 sessions de 4h)

NÚM. PLACES

25 places

MÉS INFORMACIÓ

formaciocontinuada@euit.fdsll.cat
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