
 
 

L’art de deliberar. Procés de presa de decisions en equips interdisciplinaris 

 Resum 

Al llarg dels més de 10 anys d'activitat del Comitè d'Ètica Assistencial de SARquavitae s'ha 

elaborat, juntament amb els professionals dels diferents centres i serveis, una metodologia 

pròpia per a la resolució de dilemes ètics. 

En aquest document es presenta un procés de deliberació estructurat que facilita als equips 

interdisciplinaris la reflexió i el debat per a la resolució de conflictes sobre la base dels principis 

de l'ètica assistencial. 

La proposta que es realitza en el document per a la presa de decisions en equips 

interdisciplinaris te les següents fases: 

1. Exposició del cas 

Descripció detallada de tota la informació necessària perquè l'equip assistencial pugui 

formar-se una opinió integral de la persona, de les seves preferències, conviccions i 

sistema de valors i de les seves necessitats integrals. 

2. Elaboració de l'arbre de decisions 

Identificació col·lectiva de les alternatives que planteja el cas. 

3. Discerniment a la llum dels valors corporatius i els principi ètics 

Anàlisi de totes les alternatives possibles per dilucidar les possibles conseqüències de 

cadascuna d'elles. 

4. Memòria de casos precedents 

Exploració de les situacions anàlogues que es van donar en el passat i quines solucions 

es van proposar. 

5. Elecció d'una alternativa 

Elaboració d'un raonament fundat en arguments i d'una seqüència lògica d'actuació. 

6. Execució de la decisió 

7. Valoració crítica dels efectes de la decisió adoptada 

8. Reelaboració de l'arbre de decisions 

En el cas que l'opció presa no hagi tingut l'efecte positiu perseguit és necessari iniciar de nou el 

procés, però no partint de zero, sinó a partir de l'experiència donada. 

En la cura dels éssers humans més vulnerables, es plantegen situacions que no sempre formen 

part de l'evident, amb la qual cosa és necessari prendre decisions sobre marcs d'incertesa. El 

procés presentat aquí implica una ponderació d'aquells factors que intervenen en una situació 

amb la finalitat de poder decidir quin és la millor alternativa o la menys lesiva, reduint al mínim 

les possibilitats d'error, ja que participen diversos professionals que aporten la seva visió única 

i particular sobre el cas. 

 Enllaç de descàrrega 

http://www.sarquavitae.es/wp-content/uploads/2014/06/el-arte-de-deliberar-cat1.pdf  

http://www.sarquavitae.es/wp-content/uploads/2014/06/el-arte-de-deliberar-cat1.pdf


 
 

 Portada 

 


