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1. Membres del Comitè d'Ètica Assistencial SARquavitae 

Al 2016 van formar part del CEA SARquavitae els següents professionals: 

• President del CEA SARquavitae: Dr. Francesc Torralba 
• Secretari del CEA SARquavitae: Rafael de Gispert 
• Membres: 

o Marta Alonso (Responsable de Teleassistència) 
o Iciar Ancizu (Departament d’Investigació) 
o Nieves Campos (Coordinadora tècnica assistencial zona Sud-Occidental) 
o Silvia Carnicero (SAD Saragossa) 
o Dolors Carreres (Professional externa) 
o Montserrat Etayo (Metge de Novaire Condomina d'Alacant. Nova 

incorporació a l'octubre) 
o Mª Dulce Fontanals (Professional externa) 
o Luis Gavira (Delegat General de SARquavitae per a Andalusia. Causa 

baixa del CEA al setembre) 
o Pilar Gogorcena (Responsable Tècnica Assistencial Discapacitat) 
o Rafael Gómez (Fundació CUDECA. Causa baixa del CEA al setembre) 
o Francisco López (Metge especialista en cures pal·liatives a SARquavitae 

Bonanova a Barcelona) 
o Josep Pascual (Director Tècnic Assistencial) 
o Sergio Sarro (Fisioterapeuta del centre SARquavitae Alícia Koplowitz a 

Madrid. Nova incorporació a l'octubre) 
o Marta Ulloa (Directora del centre SARquavitae Castro Ribeiras do Lea a 

Lugo. Nova incorporació a l'octubre). 
o Raúl Vaca Bermejo (Departament d’Investigació) 
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2. Activitat 

2.1. Reunions 

S'han realitzat un total de 10 reunions ordinàries del CEA SARquavitae. 

 

2.2. Casos i Dictàmens 

Es van rebre casos dels centres Bonanova (Barcelona), Azalea (Marbella – Màlaga) i 
Vila-real (Vila-real – Castelló); i dos casos del SAD, un de Saragossa i un altre de 
Mallorca, sobre els quals es van emetre els dictàmens corresponents que van ser 
enviats als directors dels centres i serveis. En total, s'han rebut i deliberat sobre cinc 
casos al 2016. 

El nombre total de casos tractats pel CEA des dels seus inicis s'eleva a 45 a data  31 de 
desembre de 2016. 

D'altra banda, durant el 2016 s'ha donat resposta a tres consultes i una carta d'un 
familiar del centre Arturo Soria de Madrid. Les consultes han estat del centre Sant 
Ildefons d’Illescas (Toledo), del SAD de Saragossa i del centre Sabadell Ciutat a la 
província de Barcelona. 

 

2.3. Dictàmens de Recerca 

Durant el 2016 s'ha revisat i aprovat la realització dels següents projectes de recerca: 

• Estudi analític longitudinal de cohorts retrospectiu: tractament dels diferents 

tipus d'úlceres cròniques de pacients dels diferents centres SARquavitae del 

País Basc amb Endoret®-PRFG®. 

• Incidència de la infecció per Clostridium difficile en residències geriàtriques de 

Cadis i Sant Fernando. 

• Caracterització de Sthaphylococcus aureus resistents a meticilina en persones 

institucionalitzades en centres geriàtrics a la província de Cadis. 
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• Tesi doctoral sobre el procés d'Auditoria Ètica en un centre d'atenció a les 

discapacitat impulsat per la Universitat Pública de Navarra. Aquest projecte, 

encara que va tenir el vist-i-plau del CEA, per tant,  s'ha descartat per motius 

aliens. ----- 

• Estudi d'Intervenció Psicològica Individual a domicili per cuidadors de familiars 

de persones dependents liderat per la Universitat Rey Juan Carlos I de Madrid. 

 

2.4. Documents 

Així mateix, s'han revisat, actualitzat, modificat i/o aprovat els següents documents 
tècnics: 

o Reglament del Règim Intern del Comitè d'Ètica Assistencial de SARquavitae. 
o Registre de casos per a l'emissió de dictàmens per part del CEA. 
o Consentiment informat de la Clínica Bellavista per l'ús de ketamina intravenosa. 
o Consentiment informat de la Clínica Bellavista per l'ús de la teràpia 

electroconvulsiva. 
o Pautes d'actuació en cas de sedació pal·liativa. 

 

2.5. Publicacions 

Durant el 2016, s'ha treballat en diverses publicacions estretament vinculades al 
desenvolupament de l'ètica assistencial: 

 

2.5.1. Document sobre l'ètica assistencial aplicada a l'atenció de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

Dins  l'especialització tècnica dels serveis de SARquavitae, l'atenció a la discapacitat 
ha estat un camp que fins ara no havia causat una reflexió específica i profunda per 
part del CEA. Al 2015, amb la incorporació al CEA de Pilar Gogorcena, Responsable 
Tècnica Assistencial de Discapacitat de l'organització, s'impulsa el treball en aquest 
àmbit. Finalment es materialitza l'elaboració d'un document sobre ètica 
assistencial aplicada a les persones amb discapacitat en el qual es reflexionarà 
sobre el marc conceptual i tècnic d'atenció a aquestes persones i els principis ètics 
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implicats. A més, es proporcionen algunes indicacions pràctiques considerades 
bona praxi per part dels professionals dedicats a l'atenció a persones amb 
discapacitat. 

 

2.5.2. L'Art de Deliberar. Procés de Presa de decisions en Equips 
Interdisciplinaris. 

L'Art de deliberar es va presentar oficialment el 31 de març a Sevilla en el marc de 
la “I Jornada de Atención Psicosocial a Pacientes con Enfermedades Crónicas 
Avanzadas” organitzades per la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 
col·laboració amb la Fundació SARquavitae i l'Obra Social “la Caixa”. Van assistir 
més de 300 persones que van rebre una còpia de la publicació. 

És la primera publicació del CEA de la qual se n’ha fet  una difusió específica i 
concreta entre tots els centres i serveis, enviant diverses còpies en paper a 
cadascun d'ells. D'altra banda, aquesta publicació s'ha presentat en format de 
comunicació oral en el 58è Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i 
Gerontologia, celebrat a Sevilla, on va tenir un excel·lent acollida i es va repartir a 
tots els professionals interessats. També es va exposar a manera de taller pràctic 
en la Jornada SARquavitae “Especialización en servicios para personas en situación 
de vulnerabilidad: un reto ético y social” celebrada a A Corunya al maig i a la de 
Toledo del mes de novembre titulada “Unidad de trastornos de conducta: una 
experiencia en intervención positiva con personas mayores”.  

Al juny, es va decidir traduir i publicar el document en català.  

A més a més es va publicar un resum en el número 19 del Butlletí del Comitè de 
Bioètica de Catalunya del mes d'octubre. Es pot consultar al següent enllaç: 
http://comitebioetica.cat/lart-de-deliberar-proces-de-presa-de-decisions-en-
equips-interdisciplinaris/ 

Cal assenyalar que aquesta publicació ha tingut un acolliment molt positiu entre els 
equips de SARquavitae i arreu on s'ha presentat. 

 

http://comitebioetica.cat/lart-de-deliberar-proces-de-presa-de-decisions-en-equips-interdisciplinaris/
http://comitebioetica.cat/lart-de-deliberar-proces-de-presa-de-decisions-en-equips-interdisciplinaris/
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2.6. Participació en Jornades 

Al 2016, el CEA SARquavitae ha continuat amb la seva tasca de difusió i formació vers 
els temes ètics. De manera concreta, les Jornades en les quals el CEA ha estat present 
com a organitzador i/o ponent són les següents: 

• I Jornada de Atención Psicosocial a Pacientes con Enfermedades Crónicas 
Avanzadas (març): Presentació de “L’Art de Deliberar”. 

• Jornada SARquavitae Salita – Andorra (abril): “Ètica i drets en l’atenció a 
persones vulnerables”. 

• Jornada SARquavitae Madrid (abril): “La protección jurídica de las personas 
mayores”. 

• Jornada SARquavitae A Coruña (maig): “Especialización en servicios para 
personas en situación de vulnerabilidad: un reto ético y social”. 

• 58è Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, celebrat a 
Sevilla (juny): Comunicació Oral sobre “L'Art de Deliberar”. 

• Jornada “Ética asistencial en los Servicios Sociales y Sociosanitarios” 
organitzada per l'IMSERSO a Madrid (setembre). 

• Jornada SARquavitae Toledo (novembre): “Unidad de trastornos de conducta: 
una experiencia en intervención positiva con personas mayores”. 
 

2.7. Enquesta del Comitè d'Ètica Assistencial 

Aquesta enquesta es va llançar al 2015 amb l'objectiu d'explorar el grau de 
coneixement dels professionals de centres i serveis sobre el Comitè d'Ètica i obtenir 
dades sobre els principals conflictes ètics que se'ls presenten en la seva tasca diària i 
els que els generen més dificultat per a la seva resolució. 

Així des del  primer trimestre de l'any es treballen tres informes: el de centres 
residencials i d'atenció diürna; el del servei d'ajuda a domicili i el del teleassistència; i, 
finalment, el corresponent a Serveis Centrals, SARDomus i ADOREA. 

De manera excepcional, s'elabora un informe més específic amb els resultats obtinguts 
a Andalusia perquè ho treballi l’EDEA d'aquesta comunitat.  

Referent a la seva difusió, els resultats obtinguts en centres residencials i d'atenció 
diürna s'han dut a terme dues jornades cientificotècniques. A l'abril es van presentar 
una ponència a la Jornada SARquavitae Salita (Andorra)  i al juny, en format pòster, en 
el 58è Congrés de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (Sevilla). 
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Finalment, arrel dels resultats obtinguts, al 2016 s'ha treballat en l'elaboració d'un pla 
formatiu en ètica assistencial que serà presentat a principis del  2017 per a la seva 
aprovació i desplegament en l'Organització.  

 

2.8. Formació del CEA 

2.8.1. Formació Interna 

Durant  el 2016, s'ha format en els criteris i valors ètics de SARquavitae, a tots els 
equips professionals dels centres que es van incorporar a l'Organització al llarg de 
l'any: els 11 centres Novaire, la Clínica Bellavista (Lleida) i els centres Inmaculada 
Concepción (Puente Genil – Còrdova), Real Deleite (Aranjuez – Madrid), Sabadell 
Ciutat (Sabadell-Barcelona) i Tres Cantos (Tres Cantos – Madrid).  

Així mateix, durant el mes de juny, s'ha format a tots els professionals tècnics de 
l'Organització en el concepte de competència per a la presa de decisions i a 
l’aplicació de l’escala SARquavitae. 

A més, al 2016 s'ha inclòs un mòdul sobre Ètica Assistencial en el Curs per a 
Directors de la Universitat Corporativa de SARquavitae. Es forma als participants en 
la importància de l'ètica assistencial en la tascar diària, tant a nivell assistencial 
com en els processos de presa de decisions. El mateix contingut s'ha utilitzat en 
una formació interna als directors i coordinadors del servei d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que es va celebrar a Madrid durant el mes d'abril, i en una 
presentació a la Universitat de Oviedo en el marc d'un postgrau de treball social. 

Referent a la formació interna dels membres del CEA, durant el 2016 s'ha 
reflexionat sobre els següents temes: 

o Transhumanisme: Estat de la qüestió 
o Principis, virtuts i valors: La seva aplicació en el dia a dia 
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3. Equips Dinamitzadors en Ètica Assistencial (EDEA) 

Durant el 2016, s'ha consolidat l’EDEA d'Andalusia, el primer de l'Organització. 

3.1. Membres de l’EDEA Andalusia 

Al 2016, els següents professionals han format part de l’EDEA: 

• Coordinadors de l’EDEA:  
o Luis Gavira (Delegat General de SARquavitae per a Andalusia. Causa 

baixa de l’EDEA al setembre)  
o Andrés Herrera: (metge del centre Monte Alto a Jerez de la Frontera – 

Cadis. Assumeix les funcions després de la baixa de l'anterior) 
• Nieves Campos (Coordinadora Tècnica Assistencial de la zona Sud-Occidental) 
• Nieves Carmona Palos (Metge del centre Remedios a Aguilar de la Frontera – 

Còrdova. Incorporació al setembre) 
• Rafael Gómez (Professional extern de la Fundació CUDECA) 
• Inmaculada Lora (Coordinadora d'infermeria d’Isdabe a Estepona – Màlaga) 
• Rosa Muñoz (Directora del TAD Sevilla) 
• Loli Pereira (Treballadora social del centre Monte Jara a Tharsis – Huelva) 
• Mercedes Pérez (Directora del centre Santa Justa i d’ADOREA a Sevilla) 
• Carmen Rivas (Directora del SAD Huelva) 
• Sara Sánchez (Psicòloga del centre Sierra de las Nieves a Guaro – Màlaga) 

3.2. Reunions de l’EDEA Andalusia 

Al 2016 s'han produït 6 reunions de l’EDEA Andalusia. Arrel d’aquestes reunions,  s'ha 
realitzat un intens procés formatiu dels seus membres. Per aquesta raó s'han utilitzat 
les publicacions i d’altres documents elaborats pel CEA, a més a més dels casos més 
representatius i els seus corresponents dictàmens. 

D'altra banda, responent a la seva funció de difondre l'ètica assistencial als centres i 
serveis d'Andalusia, l’EDEA ha dissenyat i dut a terme un intens programa de visites als 
centres i serveis. D'aquesta manera, els membres de l’EDEA Andalusia s'han reunit 
amb els equips de professionals per presentar-los el propi CEA i l’EDEA. Aquest procés 
de sensibilització ha permès que els professionals expressessin els seus dubtes i 
comentaris. Fruit d'aquestes visites, s'ha dut a terme la revisió del document per  
l'enviament de casos al CEA i s'ha fet un recordatori de la formació sobre l'aplicació de 
l’escala SARquavitae per a la valoració de la competència en la presa de decisions. 
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