Taula rodona 12
Aspectes ètics de l’atenció urgent
1. Justificació:
La Medicina actual pot fer molt més per als pacients que anys enrere, però
també pot augmentar el patiment com a resultat de tractaments molt agressius. El
que a vegades es coneix com limitació de l’esforç terapèutic (LET) significa,
adequar i a vegades incrementar l’esforç, per exemple de comprensió o de confort
d’un pacient determinat i aplicar només les mesures de tractament més adequades
que en ocasions, poden no ser les habituals per a la patologia que presenta.
La situació generada pel rebuig dels pacients a un tractament és una situació
que neguiteja la consciència dels professionals. Cal, doncs, ajuda per prendre les
decisions de forma responsable i, si pot ser, col·legiada.
Poder rebutjar una actuació mèdica no desitjada és una forma d’exercir la llibertat i
és un dret ja explicitat com a tal a la Llei general de sanitat (LGS, 1986) i al
Conveni del Consell d’Europa (1997), i ratificat a la Llei 21/2000 i a la Llei bàsica
41/2002. És el fonament eticolegal de la nova relació clínica: no es pot actuar
sobre ningú que no hagi donat el seu consentiment previ. Amb el consentiment
informat els pacients consenten o refusen una proposta terapèutica.
Cal recordar el marc ètic en què s’haurien de prendre les decisions i distingir el que
és un rebuig a la proposta mèdica del que és l’acceptació de la proposta però amb
limitacions.
Els professionals han de tenir comprensió dels nous valors morals, una actitud de
respecte i més habilitats de comunicació.

2. Objectiu:
Revisar diferents aspectes ètics del maneig dels pacients als Serveis d’Urgències.

3. Objectius específics:
a) Valorar les diferents variables a tenir presents en el rebuig dels malalts al
tractament.
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b) Conèixer les implicacions ètiques en relació a les limitacions de tractaments i
actuacions a urgències.

4. Metodologia:
Taula rodona d’1 hora de durada amb 2 ponències de 20 minuts cadascuna i 20
minuts posteriors per preguntes i discussió.

5. Data, horari i lloc:
Data: Divendres 15 d’abril de 2016
Horari: de 16:30 h a 17:30 h
Lloc: Auditori

6. Ponents:
a) Dr. Marc Antoni Broggi. Professor titular de l’UAB. Comitè de Bioètica de
Catalunya.
b) Dra. Clara Llubià. Servei d’Anestesiologia. Comitè d’Ètica Assistencial. Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.

7. Logística, recursos materials:
Micròfon, ordinador, canó-projecció.

8. Organització:
XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.

Responsables de Taula:
Dra. Anna Carreres. Servei d’Urgències. Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol. Badalona.
Sr. Xavier Canari. Servei d’Urgències. Hospital del Mar. Barcelona.

2

9. Temari/Contingut:
Títol de la taula: “Aspectes ètics de l’atenció urgent”

Moderadors:
Dra. Anna Carreres. Servei d’Urgències. Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol. Badalona.
Sr. Xavier Canari. Supervisor d’infermeria del servei d’Urgències Hospital del Mar.
Ponències:
a) Rebuig dels malalts al tractament
Dr. Marc Antoni Broggi. Professor titular de l’UAB. Comitè de Bioètica de
Catalunya.

b) Limitació de tractaments i actuacions
Dra. Clara Llubià. Servei d’Anestesiologia. Comitè d’Ètica Assistencial. Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.
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