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Nom del curs

El dret a morir dignament: drets que ja tenim

Públic diana

Afiliades i afiliats de CCOO de l’àmbit de la Salut

Objectius

. Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les
persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.
. Aclarir els conceptes relacionats amb la mort digna.
. Reflexionar sobre el dret a morir dignament a partir de material
audiovisual.
. Potenciar les competències per a una atenció al final de la vida
veritablement centrada a les persones.

Continguts

1ª Sessió: Els drets al final de la vida. El marc legal actual: Article
primer de la Declaració dels Drets Humans (1948). Conveni del Consell
d’Europa per la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser
humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina (1997). Llei
catalana 21/2000 “Sobre els drets d’informació concernent la salut i
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica”. Llei espanyola
41/2002 “Básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica” (LAP). Article 20 de l’Estatut de Catalunya (2006). Carta de
drets i deures sobre salut i atenció sanitària (2015). Recursos per
defensar aquests drets a l’àmbit hospitalari: actitud davant els equips
sanitaris, els Comitès d’Ètica Assistencial (CEAs), el protocol de
denùncia.
2ª sessió: El Document de Voluntats Anticipades (DVA): La legislació
catalana, l’espanyola i la d’altres Comunitats Autònomes. Què és el
DVA? Qui el pot fer? Com es fa? A qui va dirigit? Contingut i diferents
models: DMD, Departament de Salut, Conferència episcopal. Motius
per a fer el DVA. DVA i demències. Què demana DMD-Cat? Com
protocol·litzar la pregunta sobre el DVA a l’entrada a la residència.
Documents per les persones que no poden fer el DVA.
3ª sessió: Altres conceptes relacionats amb malaltia i final de vida:
Què és la Planificació de Decisions Anticipades (PDA)? L’atenció
pal·liativa. La sedació com a recurs per combatre els símptomes
refractaris.
4ª sessió: De vegades aquests drets no es respecten. Anàlisi de casos:

Inmaculada Echevarría, Montserrat Voltà, els casos que ens arriben a
DMD-Cat. Tres curts de ficció, dos testimonis reals i dos anuncis per a
una reflexió sobre el dret a morir dignament. La dama y la muerte,
2009, Javier Recio. Pot la mort arribar a ser una amiga? Pot ser la lluita
aferrissada contra la mort una violació dels drets humans?
Alumbramiento, 2007, Eduardo Chapero-Jacson. Som nosaltres quan
morim? ¿Qué os parece si me pongo el pijama?, 2011, Miguel Bardem.
Quin és el preu que s’ha de pagar si es tria morir lliurement? Els
testimonis de Ramón Sampedro, José Antonio Arrabal i María José
Carrasco i Ángel Hernádez. Quins són els arguments que utilitzen?
5ª sessió: Recursos cinematogràfics i literaris sobre el dret a morir
dignament.
6ª i 7ª sessió: La LORE (Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia)
8ª sessió: El debat filosòfic sobre la llibertat al final de la vida: Plató,
Aristòtil, Ciceró, Sèneca, Agustín d’Hipona, Tomàs d’Aquino,
Montaigne, Hume, Kant, Schopenhauer, Marx, Nietsche, Camus,
Cioran, etc.
9ª sessió: Legislació dels països que han reconegut aquests drets o
algun d’ells: Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Suïssa, Canadà, alguns
estats dels EEUU, Colòmbia, etc
10ª sessió: La lluita per una mort digna des del mon associatiu:
L’associació DMD: història i present. Què fem? Què demanem?
L’associació DMD com a recurs on poden acudir les persones residents
o les seves famílies per tractar de temes o situacions concretes
relacionades amb la mort digna. L’opinió de la ciutadania espanyola
respecte a l’ampliació de drets, el debat parlamentari a Catalunya i
Espanya sobre el reconeixement d’aquests drets, l’última proposta de
despenalització del Parlament de Catalunya, les últimes propostes de
despenalització al Congreso (Llei de Podemos, Llei del PSOE), el paper
dels ajuntaments.
Durada

20 hores, organitzades en sessions de dues hores, si bé es poden
organitzar en blocs més amplis.

