Curs de sensibilització i conceptes bàsics
sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia
Justificació

L’aprovació de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia (LORE) , estableix a la
seva Disposició Addicional 7ª
“Las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para dar la máxima
difusión a la presente Ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, así como para promover
entre la misma la realización del documento de instrucciones previas. Asimismo, difundirán entre el personal
sanitario los supuestos contemplados en la misma a los efectos de su correcto y general conocimiento y de
facilitar en su caso el ejercicio por los profesionales del derecho a la objeción de conciencia.”
En el mateix sentit, el Dictamen de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats de 10 de desembre de
2020, recull la necessitat de difondre i formar al personal sanitari sobre els aspectes tècnics i legals que
comporta el desplegament de la norma.
Des de la Direcció General de Professionals de la Salut es proposa aquesta acció formativa per informar i
sensibilitzar als professionals directament implicats en aquesta Llei de forma homogènia i transversal.
Objectiu general

Al finalitzar el curs els participants coneixeran els aspectes generals de la Llei Orgànica de Regulació de
l’Eutanàsia tant des del punt de vista normatiu, com de model de pràctica assistencial i procediment
d’aplicació.
Objectius específics

-

-

Conèixer els supòsits que la LORE contempla, els aspectes legals i tècnics, i sobre la prestació de l’ajuda
per a morir.
Conèixer quin és el procediment d’aplicació, supòsits, professionals que intervenen i els terminis a
l’aplicació del dret del pacient, incloent el document de voluntats anticipades.
Familiaritzar-se amb el model de pràctica assistencial previst per el desplegament de la Llei a Catalunya
identificant quin son els rols professionals i les seves responsabilitats i el dret a l’objecció de consciència
dels professionals.
Conèixer els conceptes bàsics sobre acompanyament i dol i quins són els professionals competents per
intervenir en cada etapa del procés.
Identificar quins recursos, eines i habilitats comunicatives i de gestió emocional són més idonis per a les
relacions amb pacients, persones del seu entorn i entre professionals implicats amb l’atenció al pacient.

Persones destinatàries

Farmacèutics i farmacèutiques, Infermers i infermeres, metges i metgesses, psicòlegs i psicòlogues i treballadors i
treballadores socials de tots els àmbits sanitaris assistencials, especialment l’Atenció Primària, l’Hospitalària,
Sociosanitària i de Salut Mental, tant del sector públic com privat.
Continguts

Disseny de l’activitat i selecció de continguts realitzat pels membres del Comitè Pedagògic constituït l’abril de 2021
a proposta del Grup Consultor per al desplegament a Catalunya de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març de
regulació de l’eutanàsia.
- Aspectes normatius i del procediment d’aplicació
o La Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març de regulació de l’eutanàsia en els seus aspectes més rellevants
de coneixement per els professionals de la salut
o Supòsits d’aplicació i subjectes implicats. Document de voluntats anticipades.
o Procediment d’aplicació, fases i calendari.
o Dret a l’objecció de consciència dels professionals i com s’exerceix.

-

Model de pràctica assistencial per el desplegament a Catalunya
o Model d’atenció centrada en el pacient.
o Rols professionals i competències.
o Equips multidisciplinaris i àmbits territorials. Autonomia dels centres.
o Figures a tenir en compte: metge responsable, metge consultor, metge referent, Comissió de Garantia i
Avaluació, Comitès d’Ètica Assistencial.

-

Acompanyament i dol
o Comunicació en l’entorn de la salut
o Què s’entén per acompanyar al pacient i persones del seu entorn?
o El procés de dol. Concepte, fases, tipologies.
o Models d’intervenció i rols professionals competents.
o Comunicació terapèutica. Recursos, eines i habilitats comunicatives i de gestió emocional facilitadores
en les relacions dels professionals amb pacients, familiars i persones del seu entorn i entre els propis
professionals implicats.

Comitè Pedagògic

Elisabeth Barbero Biedma |Treballadora Social | Representant del Col·legi de Treball Social
Carme Berbis Morello | Infermera | Representant del Consell del Col·legi d’Infermeres
Ester Jiménez Cañadas| Metgessa Pediatria| Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Universitari Doctor Trueta de Girona
Clara Llubià Maristany | Metgessa Anestesiologia |Representant del Comitè de Bioètica de Catalunya
Manuela Macarro Rodríguez | Infermera | Comitè d’Ètica Assistencial de Parc Taulí Hospital Universitari
Carles Martin-Fumadó | Metge Forense | Representant del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Ferran Masanés Torán | Metge Medicina Interna | Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clínic Barcelona
Montse Puig Marí| Infermera | Representant del Comitè de Bioètica de Catalunya
Silvia Viel Sirito| Psicòloga | Representant del Col·legi de Psicòlegs
Oriol Yuguero Torres | Metge Urgentòleg | Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Teresa Sánchez Cancio | Coordinació del Comitè Pedagògic | Sub-direcció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional
Metodologia

Aquesta activitat es presenta en modalitat en línia i d’autoaprenentatge, s’estructura en mòduls i disposa de
materials i recursos d’aprenentatge per tal que els participants puguin assolir els objectius de l’activitat.
Aquest format d’autoaprenentatge permet que cada participant realitzi l’activitat segons la seva disponibilitat.
El curs es desenvolupa al llarg de quatre setmanes. S’avalua l’aprenentatge dels participants.
Places per edició i dates de realització
Cada edició pot admetre fins a 1000 participants.
La sol·licitud de participació es fa mitjançant formulari difós mitjançant els responsables de formació de les diferents
institucions.
Activitat sense cost per als participants
Hores lectives

8 hores

Certificació
Als participants que consultin els materials i recursos d’aprenentatge, realitzin les tasques proposades i siguin
avaluats com aptes en el seu aprenentatge se’ls emetrà un certificat de participació i aprofitament.
Lloc de realització
Plataformes de Formació Virtual
Responsable de l’activitat
Sub-direcció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional
Informació
Canal Salut_Eutanàsia per a Professionals de la Salut
Canal Salut_Professionals_Formació Continuada
Responsables de formació dels diferents centres i institucions de treball
Organització
Departament de Salut | Direcció General de Planificació |Direcció General de Professionals de la Salut

Activitat formativa acreditada pel
Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries

