Taula rodona 3
Volen un 3.22 i ara què?
1. Justificació:
Els serveis d'emergències sorgeixen per donar resposta a la demanda de les
situacions d'urgència i emergència. El sistema d'emergències es defineix com
el conjunt de tots els serveis que estan integrats i coordinats per permetre
assegurar una resposta complerta davant d'una situació d'emergència.
Relacionats amb la nostra actuació sorgeixen els aspectes legals inherents a
l'atenció urgent. Altres aspectes importants són l'obligació ètica i penal
d'atendre a totes aquelles persones que ho necessitin. Contraposada a aquesta
obligació, i d'aquí neix l’origen i el context d'aquesta taula, la persona
accidentada o malalta no està obligada a acceptar l'ajuda. Els requisits són
diversos: ser major d'edat és un dels requisits, un segon requisit és estar en
plena possessió de les seves facultats mentals per tal de poder entendre que
és el que li està passant. No obstant, aquest segon punt ens pot generar
alguns conflictes. Què entenem per ser capaç? Qui pot determinar quan una
persona està capacitada o no? Aquests dubtes i les seves conseqüències
legals a l’hora d'interpretar-los, serà el que es debatrà a la taula.

2. Objectiu:
Determinar quins son els aspectes legals que hem de tenir present, a l’hora de
respectar la voluntat d'una persona quan rebutja l'assistència sanitària en el lloc
de l'accident.

3. Objectius específics:
a) Entendre el concepte de la figura legal del no capaç.
b) Conèixer els drets d'autonomia d'una persona.
c) Conèixer quina responsabilitat civil tenim respecte a les decisions que
prenem quan respectem o no els drets d'autonomia de la persona que hem
d'assistir.
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d) Conèixer quines situacions del servei poden condicionar les nostres
decisions a l’hora d'acceptar la negativa d'assistència i les seves possibles
repercussions legals.

4.Metodologia:
Taula rodona d’1 hora de durada, integrada per la presentació de la taula i dels
seus ponents per part del moderador (5 minuts). A continuació hi haurà dues
ponències de 20 minuts cadascuna, amb 15 minuts de discussió.

5. Data, horari i lloc:
Data: Dijous 14 d’abril del 2016.
Horari: 12:00h a 13:00h.
Lloc: Sala Tallers

6. Ponents:
a) Dr. Jaume Motos. Metge i Advocat, especialista en Dret Sanitari
b) Dr. Joan Sánchez. Metge Forense, Especialista en Medicina Legal,
Professor Universitat de Barcelona.

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

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

Responsables de Taula:
Sergi Lluch i Marcos Ávila, Comitè Científic Local.
David Bea i Grafià, Comitè Científic SoCMUE.
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9. Temari/contingut:
Títol de la Taula: “Volen un 3.22 i ara què?”

Moderadors:
Sergi Lluch, Comitè Científic Local.
David Bea, Comitè Científic SoCMUE.

Ponències:
a) Responsabilitat Civil davant dels drets d'autonomia de la persona que
necessita assistència sanitària. La figura legal del no capaç. Declaració
judicial del no capaç.
Dr. Jaume Motos. Metge i Advocat, especialista en Dret Sanitari

b) Condicionants de la situació del servei i de la persona a assistir que
hem

de

tenir

present

alhora

d'acceptar

la

seva

negativa

d'assistència/trasllat.
Dr. Joan Sánchez. Metge Forense, Especialista en Medicina Legal, Professor
Universitat de Barcelona.
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