El dret a morir dignament, implicacions en el món sanitari.
Adreçat a: professionals de l'àmbit social i sanitari
Objectius
● Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones,
normativa vigent en el nostre país i comparativa amb altres països.
● Aclarir els conceptes relacionats amb la mort digna.
● Potenciar les competències per a una atenció al final de la vida centrada a les
persones.
Continguts
● Els drets al final de la vida. El marc legal actual.
○

Ley General de Sanidad (1986)

○

Conveni del Consell d’Europa per a 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 del pacient del Departament de Salut de la Generalitat.

● La proposta de Llei d'Eutanàsia. Desplegament de la Llei.
○

Implicacions en el món sanitari.

○

Posició del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya.

● Anàlisi de casos.
● La lluita per una mort digna. L’associació DMD: Què fem? Què demanem?
Presentació de recursos
● El Document de Voluntats Anticipades (DVA). Contingut i diferents models.
Motius per recomanar fer el DVA.
● Document Parlem-ne!
● Joc de Cartes il·lustrades
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Fases
● Inici (fase diagnòstica). Avaluació prèvia de continguts.
● Desenvolupament (fase d’aprenentatge). Exposició dels continguts i participació
dels i les assistents.
● Tancament (fase de valoració dels aprenentatges). Aclariment de dubtes, debat.
Valoració i avaluació final.
Durada
3 hores
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