11 de juliol de 2019
“Sistema sanitari, en crisi o en canvi? Una mirada ètica constructiva”
Sovint escoltem la paraula crisis associada al món sanitari en molts i diversos nivells: els professionals
sanitaris, el sistema de salut o la mateixa definició de salut semblen estar en crisis.
Etimològicament la paraula crisis no té un significat negatiu, i es refereix més a “discerniment”,
com moment de reflexió en el que “sempre es feia” ja no pot servir de guia i es necessita cercar un nou
camí. La jornada pretén aportar una mirada crítica, ètica i constructiva al moment sanitari actual i pot
ajudar a veure camins en moments de crisis o canvis.
PROGRAMA
09:15 h Lliurament de documentació
09:30 h Inauguració jornada
10-10:45 h

Professions sanitàries, en crisi o en canvi? Mirada ètica
Ponent: Blanca de Gispert. Metgessa especialista en Medicina familiar i
comunitària. Treballa al CAP Trinitat Vella de Barcelona, Màster en medicina
tropical i salut internacional, vocal de la junta del FoCAP.

10:45-11:30 h

Sistema sanitari, en crisi o en canvi? Mirada ètica
Ponent: Antoni Corominas. Metge especialista en Psiquiatria i Doctor en
Medicina. Cap del Servei de Salut Mental de l’Hospital de Mollet

11:30 h Descans
12:00 -12:45 h

12:45-14:00 h

La mirada del gerent: sistema sanitari, en crisi o en canvi?
Ponent: Jordi Varela. Doctor en Medicina, Diplomat en Epidemiologia i
Estadística, Diplomat en Direcció d’Hospitals, especialista en Medicina Familiar
i Comunitària.
Taula rodona de síntesi: Propostes constructives

15:30 h

Concepte de salut, atenció sanitària, atenció social, necessitats? Una mirada
ètica, constructiva i afectuosa al món sanitari actual.
Ponent: Montse Esquerda. Metgessa Pediatra i Doctora en medicina.
Directora General de l’Institut Borja Bioètica-Universitat Ramon Llull.

16:30 h

Taller cinefòrum: «Hipòcrates» (2014)
Condueix: Xavier Clèries. Doctor en Psicologia, psicòleg consultor al Parc
Sanitari Pere Virgili. Professor col·laborador de l’Institut Borja de BioèticaUniversitat Ramon Llull.

18:30 h Final de la jornada

