
Conclusions matí 



Lligams amb entitats que han donat suport 
econòmic a les activitats relacionades amb 
el grup d’ètica (darreres 3 anys) 

Retribució d’activitats de formació (CAMFiC) 

Lligams (econòmics o altres) amb entitats 
que tenen interès en les activitats del grup 
d’ètica (darrers 3 anys)  

Metgessa de família ICS 

Tutora del Programa Docent de MFiC de la Unitat Docent Costa de 
Ponent (ICS) 

Professora associada Facultat Medicina UB  

Professora Màster Bioètica IBB  

Membre grup de comunicació camfic i semFYC 
 
Retribució d’activitats de formació (Unitat Docent Costa de Ponent I 
Unitat Docent ACEBA) 

 

Lligams financers de la família directa 
relacionats amb les activitats del grup 

Cap 

Associacions no financeres amb altres 
entitats que siguin rellevants per les 
activitats del grup d’ètica 

Sòcia d’Amnistia Internacional 
Sòcia d’Aldeas Infantiles 

Possibles conflictes d’interès Eva Peguero 2018 



#respiraetica  



Sense públic no hi ha jornades. 
Cal espais per poder reflexionar sobre 
la nostra pràctica, per pensar-nos.  
Què ens mou a fer el que fem i com ho 
fem. 
 



Mirada mèdica, resistència i 
generositat.  

Josep Maria Esquirol 



A.Filosofia i medicina 
Posar-hi atenció és oportú i valuós. 

La filosofia com la medicina no són especialitats 
d’entrada, són gestos fonamentals (pensar i curar) 
que formen part de la condició humana. 

L’acció médica és essencialment una acció ètica.  

La mirada sobre la nostra condició té caràcter ètic. 
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B.La condició humana: 
Som petites verticals precàries sobre la 
horitzontalitat de la terra. Estem a la intempèrie.  
Desemparats. I és un regal.  
Tots en la mateixa horitzontalitat. 
El centre de la condició humana està en la 
concreció. 
Sentir-nos orgullosament vulnerables perquè 
som depenents. Revisar el concepte 
d’autonomia. 
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C.La vida humana: 
La vida humana és una resistència a l’amenaça 
contra la verticalitat que acaba malament.  

L’essència de la vida humana és trobar-nos. 

La passivitat humana és l’essència de la passió. 

Viure en diumenge és un regal desmesurat. 
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Esbudellant la història clínica 
Miquel Reguant 



Hi ha accessos justificats? 
Accessos a la HC que són legals i moralment 
dubtosos. 

Potser l’aspecte de la seguretat seria l’únic 
justificable per vulnerarl la intimitat del pacient. 

La HC amenaça en convertir-se en un objectiu quan 
és el pacient l’objectiu. 

La HC és del pacient i per el pacient. 
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La intimitat 
Quin valor li donem a la nostra intimitat. 

Demanem permís al pacient. És la clau. 

Reflexionem sobre què escrivim i com ho 
escrivim. 

La HC pot convertir-se en un instrument inútil. 

Consentiment, consentiment, consentiment.  

  



Tens cura o registres?  
M.José Fernández de 

Sanmamed 
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Els pacients volen que els mirem als ulls i els escoltem. I les històries clíniques 
electròniques s’han traduït en menor interacció amb les persones. 
 
Cuidem la relació metge-ordinador-pacient. 
 
La divisió del treball ha motivat… una llarga cadena de responsabilitats… Els 
que decideixen que no han d’enfrontar-se amb les conseqüències de les seves 
decisions ja que estan separats dels objectes d’aquestes decisions. I els que 
les executen que no tenen la responsabilitat de decidir, sinó només de 
complir les ordres. 

Evitar allunyar-nos de la singularitat de la persona. 

Necessitat d’avaluar tota nova tecnologia abans de la implementació. 
Plantejar que els canvis bons tenen continuiat en l’anterior.  

  

Registritis i/o resistència 



Perill de les conseqüències d’incloure determinades dades en 
contes d’informació individualitzada.Els perills i les trampetes. 
 
És útil la interacció electrònica quan existeix una relació física 
prèvia. 

“Ara explica’m” Apuntar quan acaba la consulta? Deixar el mòbil?. 

Primer el pacient. Qui necessita els registres? 
 
La nostra professió consisteix en observar i escoltar, mirant i 
escoltant és com passen coses i com entenem el que passa. La 
seguretat de mirar i escoltar. 

Registritis i/o resistència 



Casa meva és casa vostra 
Albert Planes 
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La importància de quedar-te tranquil quan valores per 
telèfon una sol·licitud d’atenció a domicili. 

Ens influeix més l’horari, tasques pendents d’aquell dia 
o la proximitat del domicili… que la situació clínica de 
la pacient? És comoditat? Podem rebutjar la visita? 

Evitar perdre la oportunitat de conèixer més el pacient. 

Qui ha de fer els domicilis? Ens perdem aquesta també? 
A què dediquem el nostre temps? 

No abandonament 
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Resistim-nos a l’intent de fragmentació de la primària. 

Volem ser metges de família o de cadira? 

Volem quedar-nos sense els “nostres llits”? Ens obren 
“casa seva” i l’essència de la MF són els domicilis. 

L’atenció domiciliària “ens toca”. 

La responsabilitat individual i col·lectiva d’organitzar-nos 
per fer-ho. Sortim al carrer.  

No abandonament 



L’aprenentatge 
Laia Riera 



#respiraetica Bust d’Hipòcrates de Kos al museu Puixkin 

Etern aprenent 
Ensenya allò que viu, i viu allò que ensenya. Modelatge 
responsable, comencem per la domiciliària? 
 
El deure social d’enseyar, responsablitat envers la societat del futur 
Responsabilitat de metges i pacients envers la comunitat del futur. 
  
“Ensenyar no es transferir coneixement, sinó crear les possibilitats 
per a la seva producció o la seva construcció. Qui ensenya, aprèn 
en ensenyar, i qui aprèn, també ensenya en aprendre”.  Paulo Freire 
 
Generositat, confiança, responsabilitat, compartir molt, també la 
ignorància. 
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Etern aprenent 
La importància de presentar-lo, explicar que és metge/ssa i oferir la 
oportunitat de dir no. Senyalització als centres de salut. Acceptar 
que d’entrada no els agradi. 
 
Efectes sobre la relació assistencial: sobre l’atenció longitudinal i 
sobre la intimitat.  
 
RESPECTE: “Si fa docència, informa sobre la presència de residents 
o altres professionals en formació i demana el consentiment del 
pacient per la participació d’aquests en la seva atenció.” 
 
PRUDÈNCIA: “Si fa docència postgraduada, supervisa de prop el 
resident i només el deixa sol si ha assolit les competències que 
requereix la dificultat de la tasca”.  
 
 



#respiraetica  


