
 
 

Vivim en un procés de canvi molt important en el món de les professions sanitàries. La 
complexitat de l’exercici professional ha augmentat de forma paral·lela als progressos biotecnològics, l’ús de les tecnologies de la informació, la limitació dels recursos i 
importants canvis socials. Tot això fa que calgui donar noves respostes a les velles preguntes de la medicina.  
Aquestes jornades pretenen reflexionar diferents aspectes en l’exercici actual de les 
professions sanitàries, relacionades amb la distribució de recursos sanitaris i la sostenibilitat.  
Com comenta el bioeticista argentí Jose Maria Mainetti “nuestros maestros se preguntaban si la medicina era arte, ciencia o religión.Nosotros nos preguntamos si es 
industria, comercio o política” 

Organitza:  
Departament de Cirurgia, Facultat de Medicina, Universitat de Lleida 
Institut Borja de Bioètica,  Universitat Ramon Llull 

 
Col·labora 

Col·legi Oficial de Metges de Lleida 
Comitè d’Ètica Assistencial HUAV-HUSM 
Sant Joan de Déu Lleida 

    XXXI JORNADES DE BIOÈTICA: Justícia, sostenibilitat i recursos sanitaris 
 24 i 26 d’octubre 2016  Aula Magna, Facultat de Medicina Universitat de Lleida  
 



 
 

PROGRAMA 
 

Dilluns 24 d’octubre, Aula Magna Facultat medicina 
 
16 h Inauguració 
 
16:15 h Conferència inaugural: " La viabilitat del sistema sanitari públic: 
consideracions des de la pertinença" Dr Andreu Segura, metge especialista en salut 
pública, director àrea Salut Pública, Generalitat Catalunya.  
 
18:30 h  “La salut: del model biopsicosocial al de salut sostenible” 
Dra Montse Esquerda, metge pediatra CSMIJ Sant Joan de Déu Lleida, directora general 
Institut Borja Bioètica-URL, professora bioètica Udl.   
19:30-21 h h "Discussió casos” Dr Joan Viñas, Catedràtic de cirurgia i professor de  
bioètica, Udl. President de la Reial Acadèmia de Medicina   

 
Dimecres 26 d’octubre. Aula magna Facultat medicina 

 
16-17:30 h Desigualtats en salut”  Dr Josep Pifarre, Professor bioètica Udl. Director de 
Salut Mental de GSS-Hospital Universitari de Santa Maria i de Sant Joan de Déu Lleida. 
 17:30-19 h “Nous Conceptes? Sobrediagnostic, sobretractament, 
deprescripcio, prevenció quaternària...Dr Oriol Yuguero, metge especialista en 
Medicina Familiar,  professor de bioètica Udl.  
 
19-21h  Conferència de clausura: “A què ens compromet el dret a la protecció 
de la salut?” Dra Victoria Camps, catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Presidenta de la Fundació Victor Grífols  

 Directors del curs 
 

Prof. Joan Viñas, Dra. Montse Esquerda, Dr Josep Pifarre, Dr Oriol Yuguero  
Jornada adreçada a: 

- Metges i diplomats en Infermeria en exercici professional. Altres professionals de la 
salut: treballadors socials, farmacèutics, psicòlegs, terapeutes ocupacionals,  
educadors socials, etc. 

- Estudiants de medicina, infermeria, i altres 
 

Sol·licitada acreditació Consell Català Formació Continuada Professions Sanitàries  Sol·licitada acreditació Crèdit Transversal Udl (pendent de confirmar)   Preu: 20 euros 
 Més informació:  secretaria@cirurgia.udl.cat 


