Dins del marc del Programa d’Atenció Integral a Persones amb
malalties avançades de la Obra Social “la Caixa”, des de la
Fundació DomusVi i en col·laboració amb el Grup de Diàleg
Interreligiós de Lleida, us convidem a participar a la
Taula Rodona sobre diversitat religiosa en l’àmbit sanitari.
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Diversitat religiosa en l’assistència sanitària
INTRODUCCIÓ

PROGRAMA

La creixent presència de diferents cultures i religions, han anat
conformant una societat multicultural, que interpel·la els professionals de diferents disciplines a adaptar la seva intervenció a la singularitat de cada col·lectiu.

17.30h-18.00h Benvinguda i entrega documentació.

Des de la perspectiva de la salut i, especialment des de l’àmbit
pal·liatiu, s’utilitza el paradigma bio-psico-social-espiritual com la
base de l’atenció a les persones. L’equip assistencial avalua cadascuna d’aquestes dimensions, amb l’objectiu de proporcionar l’atenció
integral adaptada a cada individu i la seva família, en situacions
vitals estressants com és la pèrdua de salut.

18:15h-19:30h Taula Rodona: Diversitat religiosa en
l’assistència sanitària.

La taula rodona ens convida, des del punt de vista de diferents
creences religioses, a conèixer els seus valors respecte al procés de
vida, malaltia i mort, i com afronta cadascuna d’elles, els esdeveniments vitals amenaçants.
El diàleg interreligiós, fomenta un espai obert, amb l’objectiu
d’apropar-nos a l’altre, compartir valors i inquietuds, i afavorir una
comunicació de qualitat i proximitat entre professionals i usuaris de
la sanitat.

A QUI VA DIRIGIDA?
• A professionals de la salut i de l’àmbit social i sociosanitari.
• A persones d’altres col·lectius, interessades en conèixer l’atenció
espiritual i religiosa, dins l’àmbit sanitari.
• A usuaris de la sanitat en general interessats en la situació de
l’atenció religiosa i espiritual en la malaltia i mort.

18:00h-18.15h Inauguració
A càrrec de Carlos Ibars. Psicòleg EAPS Domusvi Lleida.

· Sr. Joan Viñas Salas. Metge i Cirurgià. Església Cristiana
Catòlica.
· Sra. Dolors Gascón Pomar. Infermera. Església Cristiana
Adventista.
· Sr. Rafael Llobet Fernández – Grande. Metge Família Rural.
Associació Espiritual Brahma Kumaris.
· Sra. Sarata Sall Sall. Estudiant d’Infermeria. Religió
Musulmana.
· Sr. Mateu Ubach Mezcua. Psicòleg. Ateu.
Modera: Francesca Agustí Farreny. Delegada d’Ecumenisme
i Diàleg Interreligiós de Lleida.
19:30h-19:55h Torn Obert de Paraula: diàleg entre ponents i
el públic assistent.
19:55h – 20:00h Conclusions i cloenda.
Mireia Guardiola. Representant Programa per a l’atenció
integral a persones amb malalties avançades i els seus familiars.
Obra Social “la Caixa”.

