
 

Vàlid per 1 crèdit de lliure 
elecció per la Udl 

 
Sol·licitada acreditació pel Consell 

Català de Formació Mèdica 
Continuada i per la Comisión de 

Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud 

 

 

 

 

   
Inscripcions: Fins el dia 2 nov 

 
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 

mesquerda@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 

 
 

Comissió de Formació Continuada de GSS 

 
 

Docència, recerca i qualitat. HUAV 

 

 

Universitat de Lleida 
Facultat de Medicina 

Departament de Cirurgia 

 

XXIV JORNADES DE 
BIOÈTICA 

 
El consentiment informat: 

 
Lloc i dates de realització: 

Aula Magna de la Facultat de Medicina 
Rovira Roure, 44 

Lleida 
 

Dies 2,3 i 4 de novembre del 2009 
Horari: de 18 a 21’30 hores 



INTRODUCCIÓ  
 

 
2 de novembre de 18.00 a 21.30h 

• Inauguració 
 Prof. Joan Viñas 
 
• D’on neix la teoria del Consentiment 

Informat i com es desenvolupa 
 Dr. Francesc Abel 
 
• Aspectes legals i jurídics del 

Consentiment Informat 
 Sr. Ramon Arnó 
• Casos pràctics 
 

3 de novembre de 18.00 a 21.30h 
• Aspectes positius i negatius en la 

pràctica del Consentiment Informat 
 Dr. Rogelio Altisent 
 
• El Consentiment Informat en els estudis 

d’investigació  
 
• Casos pràctics 
  

4 de novembre de 18.00 a 21.30h 
• Aspectes específics del Consentiment 

Informat en diferents especialitats: 
 - Anestèsia: Dra. Montse Torra, 
 anestesista 
 - Psiquiatria i discapacitat: Dr. Josep 
 Pifarre, psiquiatre 
 - Geriatria: Dra. Anna Gort, medicina 
 interna 
 - Pediatria: Dra. Montse Esquerda, 
 pediatra 
 

 
 
 
Dr. Francesc Abel, president Institut 
 Borja de Bioètica 
 
Sr. Ramon Arno, advocat, Màster en 
propietat intel.lectual i societat de 
l´informació 
 
Dr. Rogelio Altisent, expert en bioètica i 
president de la Comissió Deontològica  
Estatal 
 
Dra. Montse Esquerda, pediatra, màster 
en bioètica 
 
Dra. Anna Gort, metgessa de medicina 
interna 
 
Dr. Josep Pifarre,  metge psiquiatre i 
màster en bioètica 
 
Dra. Montse Torra, metge anestesista i 
màster en bioètica 
 
Prof. Joan Viñas, cirurgià, 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.  
 
El consentiment informat es desenvolupa 
en aquest context per a facilitar i 
garantir el procés d’informació però 
sembla haver-se convertit en “el paper 
que s’ha de signar”. En les jornades 
intentarem aprofundir en la teoria del 
Consentiment Informat per una bona 
praxis cínica.     




