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JUSTIFICACIÓ

1. La deliberació bioètica als CEAs és una eina molt útil , ja que facilita i aporta valor a les decisions.

2. Permet abordar els conflictes des de les diferents vessants i disciplines enriquint la deliberació.

3. Facilita prendre decisions argumentades, prudents i respectuoses amb el pacient.

MATERIAL I MÈTODES

• L’any 2016 es va formar un grup de treball del CEA, i es va elaborar el projecte i es va presentar
institucionalment a les Jornades Althaia per la seva difusió.

• 10 Tallers (20 hores en total) curs acadèmic (2016-2017)

• Obert als professionals de l’àmbit mèdic, infermeria, auxiliars, administratius.
4. El CEA d’Althaia dins del seu pla estratègic es planteja estendre aquest mètode a la resta de

professionals

OBJECTIUS

• Traslladar, formar i fomentar la deliberació bioètica pròpia dels CEA a l’àmbit assistencial d’una forma
pràctica.

• Donar unes píndoles de coneixement (punts clau) sobre temes de bioètica relacionats amb la temàtica dels
tallers.

• Detecció d’aspectes ètics assistencials susceptibles de desencadenar actuacions de millora per part del
CEA (metodologia LEAN).

• Iniciar espais de diàleg interdisciplinari , i fomentar la deliberació i treball en equip .

• Augmentar la visibilitat i accessibilitat del CEA als professionals

• Obert als professionals de l’àmbit mèdic, infermeria, auxiliars, administratius.

• Primer taller impartit per la Fundació Grífols (experta en formació en bioètica). Temàtica:
“Deliberació bioètica: aplicació pràctica del mètode”.

METODOLOGIA

• Exposar un cas pràctic per un docent expert en la temàtica

• Es donen unes pautes d'anàlisis bioètic a seguir per la deliberació conjunta amb els
participants (treball del cas� arribar a un consens)

• S’acaben els tallers amb:

� Píndoles de coneixement

� Aportar bibliografia i material docent

TALLERS DE REFLEXIÓ ÈTICA

• Taller sobre deliberació bioètica

• Temàtica:

� Casos d’aspecte ètic

� Temes de confidencialitat

� Temes d’humanització

� Deontològics

Planificació 

Acreditació

Implantació 
(2016/2017)

CRONOGRAMA

Presentació de casos clínics

Deliberació guiada per tutor expert

Elaboració conjunta de conclusions

Píndola de coneixement del tema

RESULTATS: AVALUACIÓ DE L’IMPACTE

1. Enquesta satisfacció formació (satisfacció elevada, pendent enquesta) � continuar formació en pròximes
edicions

2. Grau de participació (20 alumnes en 10 tallers)

3. Accions implementades

4. Seguiment per part del CEA (número de casos rebuts al CEA després dels tallers)

RESULTATS: ACCIONS IMPLEMENTADES

1. Possibilitat de consulta urgent al CEA. WhatsApp CEA Althaia. 

2. Possibilitat de posar a l’acollida del pacient el representat en cas d’incapacitat

3. Necessitat de psicòleg d’impacte en casos greus � creació grup de treball per realitzar reunions en casos greus

4. Millora en els protocols de final de vida

5. Necessitat de disposar de bibliografia per consultar (Web ETM CEA)

6. Creació metodologia per anàlisis ètic de casos

CONCLUSIONS

Els espais de reflexió bioètica pretenen:

� Acostar la metodologia bioètica a tots els professionals

� Ajudar en la persa de decisions (vessant ètica)
� Treballar la humanització de la medicina

� Afavorir l'accessibilitat al CEA
� Treballar en equip

La implantació d’espais de reflexió bioètica pot ser útil pe r ajudar als professionals a prendre
decisions clíniques des d’un punt de vista més ètic i centrat en la persona.
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