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Inscripcions: Fins el dia 13 de 

novembre de 2008 
Estudiants Udl: 20 euros 
Professionals: 25 euros 

 
Procediment d’inscripció: 

Cal anar a la Facultat de Medicina 
(Rovira Roure, 44) i recollir un rebut per 
poder fer el pagament. 
Un cop fet el pagament, haureu de 
portar la butlleta d’inscripció, 
juntament amb el resguard de l’ingrés 
bancari el primer dia del curs. Aquest 
tràmit és imprescindible per 
considerar que s’està matriculat al 
curs. 
Les places són limitades per rigorós 
ordre d’inscripció 
 
 
 

 
 

Més informació: Secretaria del 
Departament de Cirurgia 

Unitat Docent de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova 

Rovira Roure, 80 
3ª planta 

25198 Lleida 
Tf. 973 702 202 

josep.pifarre@cirurgia.udl.cat  
 

Organitza: 
Departament de Cirurgia 

Facultat de Medicina de Lleida 
Institut Borja de Bioètica  
(Universitat Ramon Llull) 

 

 
 
 

Col·laboren: 
Col·legi Oficial de Metges de Lleida 
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Universitat de Lleida 
Facultat de Medicina 

Departament de Cirurgia 

 

XXIII JORNADES DE 
BIOÈTICA 

La relació professional 
sanitari – malalt. 

Any del Centenari del 
Prof. Broggi 

 
Lloc i dates de realització: 

Aula Magna de la Facultat de Medicina 
Rovira Roure, 44 

Lleida 
 

Dies 17, 18 i 20 de novembre del 2008 
Horari: de 18 a 21’30 hores 



INTRODUCCIÓ  
 

17 de novembre de 18.00 a 21.30h 
• Inauguració 

� Prof. Joan Viñas 
• La relació professional sanitari - malalt. 

o Aspectes històrics i ètics  
� Dr. Moisés Broggi 

o Aspectes legals 
� Sra. Nuria Terribas 

o Què s’explica en la Universitat? 
� Dr. Manel Pena 

• Casos pràctics 
  

18 de novembre de 18.00 a 21.30h 
• La relació professional – sanitari malalt 

en l’actualitat 
• Com ho viu el professional a 

l’assistència primària?  
o Dr. Antonio Rodríguez 

• Com ho viu el pacient – familiar? 
o Sr. Miquel Mora 

• Què en pensa el gestor – 
planificador?  

o Dra. Anna Arán 
• Casos Pràctics 
 

20 de novembre de 18.00 a 21.30h 
• Aspectes deontològics 

o Dra. Teresa Puig 
• La relació professional sanitari  - malalt 

com a eina terapèutica. 
o Dra. Montse Esquerda 

• Casos Pràctics 
 

Dra. Anna Aran. 
Metge de família. Directora de la SAP Lleida – 
Segrià – Garrigues. ICS Lleida. 
 
Dr. Moises Broggi 
Cirurgià. President d’Honor de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya 
 
Dra. Montse Esquerda 
Pediatra. Psicòloga. Professora bioètica Fac. 
Medicina Udl. 
 
Sr. Miquel Mora. 
President Fundació Acompanya Ca’n Eva 
 
Dra. Manel Pena 
Metge de Família. ABS Pla d’urgell. Professor 
Fac. Medicina Udl 
 
Dra. Teresa Puig 
Metge internista. HUAV de Lleida. Professora 
Fac. Med Udl. Presidenta de la Comissió 
Deontològica del COMLL 
 
Dr. Antonio Rodríguez 
Metge de família. ICSs Lleida. Membre de la 
Comissió Deontològica del COMLL 
 
Sra. Núria Terribas 
Jurista 
Directora de l’Institut Borja de Bioètica 
 
Dr. Joan Viñas 
Catedràtic de Cirurgia. UdL. 
Rector de la UdL 
 
DIRECTORS DEL CURS 
Sra. Núria Terribas 
Dr. Joan Viñas 
Dra. Montse Esquerda 
Dr. Josep Pifarré 

XXIII JORNADES DE BIOÈTICA  
PONENTS Adreçat a: 

 
- Metges i diplomats en Infermeria en 

exercici professional. 
- Altres professionals de la salut: 

treballadors socials, farmacèutics, 
psicòlegs, terapeutes ocupacionals,  
educadors socials, auxiliars de clínica, 
zeladors, etc. 

- Estudiants de Ciències de la Salut 
(Medicina, infermeria, Nutrició)  treball 
social i educació social. 

- Persones interessades en el tema. 
 
Vivim en un procés de canvi molt important en 
el món de la medicina, on els malalts han deixat 
de ser “pacients” i s’han convertit en part 
activa dins del procés de presa de decisions.  A 
més a més, les noves tecnologies fan que els 
malalts tinguin accés a molta informació 
biomèdica de qualitat i veracitat variable sobre 
les seves malalties. Per altra banda, el nombre 
de demandes judicials també augmenta, i cal 
tenir en compte que la medicina es basa en 
probabilitats i no en certeses. Tot això fa que 
sigui cada vegada més important el reprendre 
els aspectes relacionals dins l’àmbit de les 
ciències de la salut. La medicina continua 
essent, en el mon de l’alta tecnologia, ciència i 
art. I cada vegada ho serà més, en models 
culturals més basats en l’autonomia dels 
malalts. Com diu Pellegrino, la medicina és la 
més artística de les ciències, i la més científica 
de les arts. 
En aquestes jornades es repassen aquestos 
punts, des d’una visió bioètica, deontològica i 
legal, i també s’estudien el punt de vista des 
dels diferents implicats, incloent també la visió 
del malalt – familiar.  

 


	Triptic 2008 1
	Triptic 2008 2

