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1,2,9. Centre Sociosanitari Fundació Sta Susanna, 

Caldes de Montbui. 

3. Àrea Bàsica de salut (ABS) Montornès del Vallès. 

4. Àrea Bàsica de salut (ABS) Granollers. 

5,7. Àrea Bàsica de Salut (ABS) Caldes de Montbui-

Palau-solità i Plegamans. 

6. Àrea Bàsica de Salut (ABS) Canovelles. 

8. Membre llec. 

10. Àrea Bàsica de Salut (ABS) Vall del Tenes. 

CèAVOC 

Inquietuds dels 
professionals 

Formació específica 
Àmbits Diversos 

(AP,SS) 

Objectius 

Acollir les 
inquietuds 

Afavorir la 
difusió 

Promocionar 
eines 

Dinamitzar 
activitats 

▪ Consultes 

- LET 

- Discrepàncies entre     

 professionals 

- Confidencialitat 

▪Recerca qualitativa. 

▪Formació. 

▪ Díptics sobre 

 confidencialitat, 

 PDA. 

▪Xerrades 

 informatives a 

 les institucions 

 sanitàries i 

 locals. 

▪Informació sobre el 

 DVA. 

▪ El consentiment 

 informat en 

 l’atenció. 

 sociosanitària 

▪Document per la 

 informació als 

 familiars sobre

 l'acompanyament  

 al Final de la 

 vida. 

▪ Jornades.   

▪Seminaris de 

 treball. 

▪ Sessions de debat 

 (Aula de 

 Bioètica). 

 VALORació 

 

▪ Interdisciplinarietat per afavorir la 

comunicació entre diferents àmbits disminuint 

l’impacte de la fragmentació assistencial. 

▪ Estímul de la reflexió compartida basada en 

el diàleg i la deliberació. 

▪ Comprensió de la realitat sociodemogràfica 

i dels recursos del nostre territori, per poder 

actuar. 

▪ Intercanvi informatiu, comunicatiu i formatiu 

més enllà de la clínica. 

▪ Canalització d’inquietuds sorgides des dels 

diferents àmbits assistencials. 

▪ Actitud proactiva davant els reptes 

relacionats amb la cronicitat i l’atenció 

sanitària. 

Conclusions 

  

Aquesta trajectòria ha estat motiu d’aprenentatge i 

exponent d’implicació per part dels diferents 

membres del comitè, actuals i precedents. 

 

Ressaltem especialment la xarxa de debat que ha 

generat en el territori i en els àmbits de primària i 

sociosanitari a més de l’ hospitalari. 

Comitè d’Ètica Assistencial Vallès Oriental Central                  ceavoc@fundaciostasusanna.cat 
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