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Instrucció Gencat DOG 24 /12/1993

• És un comitè consultiu 
• Multidisciplinar 
• No substitueix la decisió clínica dels 

professionals
• Integrar diferents ideologies morals del seu 

entorn
• Al servei dels professionals i dels usuaris 
• Per ajudar a analitzar els problemes ètics 

que puguin sorgir i millorar la qualitat 
assistencial

• Creació de caràcter voluntari



Composició recomanada

• Metges
• Diplomats d’Infermeria
• Un professional de la direcció assistencial
• Una persona aliena a la institució amb 

interès acreditat en al camp de la ètica
• Un professional de la UAU
• Un membre de la comissió de qualitat 

assistencial 
• Un professional Assessoria jurídica o M. 

Legal 



Funcions del CEA

• Assessorar èticament en decisions 
puntuals, clíniques i sanitàries.

• Formular orientacions i protocols comuns 
d’actuació en situacions clíniques  i 
sanitàries habituals que plantegin 
problemes ètics

• Organitzar activitats formatives en l’àmbit 
de la bioètica

• No son funcions pròpies peritar o 
manifestar-se sobre denuncies i 
reclamacions presentades contra 
l’activitat assistencial.



El 1er CEA de l’Hospital i l’actual 



El CEA de l’HC Alt Penedès 

• Constituït el 2004 i acreditat el 2008
• 12 membres, mèdic,  infermeria, T social, atenció ciutadà i 2 

persones exter
• Participació voluntària 
• Ens reunim una mitja de 6 vegades l’any 
• Hem elaborat diversos procediments pel conjunt de 

l’organització, codi ètic, tots els relacionats amb el DVA, per la 
immobilització pacients, avaluació del consentiment 
informat,...)

• Hem impulsat xerrades i formació en temes relacionats amb 
l’ètica i l’humanisme

• Hem analitzat i discutit els casos que se’ns han plantejat 
(rebuig de tractament, capacitat per l’autocura, capacitat de 
decidir,...) 

� Hem impulsat l’edició de diversos documents pels usuaris 
� Hem participat en activitats divulgatives diverses 



Què fem 

Procediments i recomanacions 



Què fem 

Drets i deures: Promocionar, vetllar pel compliment ... 



Promoure, facilitar i divulgar a usuaris i 
professionals el Document de Voluntats 
Anticipades/Testament Vital:

• Model propi de Document 
• Fulls informatius pels usuaris
• Circuit gratuït d’informació, formalització i 

registre d’un DVA per a tots els ciutadans a 
la UAC de l’Hospital

•  Diverses Xerrades divulgatives, radio, 
associacions, professionals 

Què fem 



El nostre model de redacció DVA



Impulsar xerrades i formació relacionades amb 
l’ètica i l’humanisme



Què fem 

Analitzat, discutit i fer informe dels casos que se’ns 
plantegin per part dels professionals o dels usuaris,...



Què fem 

Temàtica d’alguns dels casos analitzats




