8
març

Moderador: Joan Antoni Mulà Rosias
Conceptes bàsics de final de vida. Desplegament de la LORE a Catalunya_mapa de recursos a la Regió
Sanitària de Girona, (RSG).
Núria Masnou Burrallo. Metgessa especialista en medicina intensiva. Referent eutanàsia de ICS-Hospitals de Catalunya i referent de centre a
l’Hospital Dr. Josep Trueta. Membre de la Comissió de Garantia i Avaluació.

Procés d’eutanàsia tipus: passos i participants imprescindibles.
Maria Lluïsa Rubio Montañés. Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. Referent eutanàsia de ICS-Primària a la Regió Sanitària

de Girona. Màster de bioètica per la Universitat de La Laguna, Canàries. Lloc de treball: EAP Girona-3 (Montilivi)-ICS.

Torn obert de preguntes

Dani Torrent. Imatge cedida per DMD

15
març

Moderador: Anna Mas Carrera
Nou paradigma en la relació metge pacient: com encaixem la decisió del pacient de sol·licitar la prestació d’eutanàsia.
Anna Quintanas Feixas. Professora al departament de Filosofia de la UdG. Professora de bioètica a la Facultat de Medicina, UdG.
Josep Maria Bosch Vidal. Soci de Bosch Soler advocats. Assessor jurídic de la Unió Catalana d'Hospitals. Membre de la Comissió de Garantia i

Avaluació.

Experiències de professionals que han participat en PRAM (Prestació d’Ajuda per Morir)
Equips assistencials RSG: Samuel Betancor Sarmiento. Infermer, especialista en infermeria familiar i comunitària. Gestor de casos. Lloc de treball:
CAP Santa Clara de Girona.

Gemma Ramió Pujolràs. Metgessa, especialista en medicina familiar i comunitària. Lloc de treball: EAP Girona-4 CAP Dr. Joan Vilaplana (Taialà).

CICLE EUTANÀSIA

Dimarts 8, 15 i 22 de març
2022
19 h-20:30 h
La LORE (Llei orgànica de regulació de
l'eutanàsia) publicada el març del 2021 i en
vigència des del 25 de juny del mateix any, ha
estat una llei llargament esperada i molt
reivindicada per una part de la societat.
El dret d'autonomia i de decisió, del qual la
sol·licitud d'ajuda per morir n'és la màxima
expressió, ha de ser respectat per les institucions
i els professionals de la salut. Ens correspon,
doncs, com a professionals implicats, posar totes
les condicions perquè la prestació d'ajuda a morir
es pugui fer amb total normalitat.
Des de la Comissió de Deontologia del COMG,
i aprofitant l'experiència inicial que hem adquirit,
creiem que és important obrir un espai de debat
i de reflexió on compartir experiències i
inquietuds. Per aquest motiu hem organitzat
aquest cicle d'eutanàsia en format híbrid on
esperem crear un espai de diàleg.

Torn obert de preguntes

22
març

Moderador: Jordi Turró Goula
Com compatibilitzar el dret del pacient a la prestació d’eutanàsia amb els drets del professional.
Objecció de consciència.
Maria Carme de Castro Vila. Metgessa, especialista en medicina familiar i comunitària. Màster de bioètica. Institut Borja-Universitat Ramon Llull.

Professora associada a la UdG. Lloc de treball: EAP Girona-3 (Montilivi)–ICS.
Núria Masnou Burrallo. Metgessa especialista en medicina intensiva. Referent eutanàsia de ICS-Hospitals de Catalunya i referent de centre a
l’Hospital Dr. Josep Trueta. Membre de la Comissió de Garantia i Avaluació.

Què podem fer per ajudar en el final de vida dels nostres pacients?
Document de Voluntats Anticipades (DVA) i planificació.
Ramon Sans Lorman. Metge jubilat. Especialista en nefrologia i voluntari a l'associació Dret a Morir Dignament de Girona.
Francesc Xavier Burjons Ales. Cap d’atenció al ciutadà i comunicació. Grau en filologia catalana/Direcció estratègica de comunicació (ESADE).
Lloc de treball: Unitat Transversal de la Regió Sanitària de Girona. Servei Català de la Salut.

Torn obert de preguntes

ORGANITZA:

INSCRIPCIONS:

Lloc: Auditori Col·legi de Metges de Girona
Carrer Albereda, 3-5, 3a planta
Contacte: Laura Rivera / secretaria@comg.cat / 972 20 88 00

