ÀREA JURÍDICA

Jur|15.1 SEMINARI DE LA LLEI DE L’EUTANÀSIA.
Modalitat presencial- Durada | 6 h
PRESENTACIÓ
Us presentem un seminari pràctic sobre la nova Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març de regulació de l’eutanàsia.
El seminari es desenvoluparà a partir de considerar l’eutanàsia en el seus diferents aspectes: jurídic; social,
bioètic i en referència als equips sanitaris.
Aquesta acció formativa pretén resoldre, des d’un punt de vista pràctic, les diferents qüestions:
•
•
•

Com a sanitaris com hem d’actuar davant del processos del final de la vida?
Quin és el sistema que la nova Llei exigeix per donar correcte compliment?
Podem a títol individual posar reparaments morals, és a dir, objecció de consciència? Com ho hem de
fer?

OBJECTIUS
•
•
•
•

Anàlisi i aprofundiment de la nova Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.
L’eutanàsia en el dret comparat.
Conèixer en profunditat la terminologia existent en els processos de final de la vida.
Aspectes de caràcter bioètic en relació amb el patiment humà front a la malaltia i el dret a l’eutanàsia.

PROGRAMA
1.

Les decisions al final de la vida.
▪
▪
▪

El testament vital. Actuacions que van en contra de la llei o de les bones pràctiques
mèdiques establertes.
Especial atenció a les cures pal·liatives.
La limitació de l’esforç terapèutic.

2.- Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de la eutanàsia.
▪
▪
▪
▪
▪

Regulació jurídica.
Aspectes de caràcter pràctic.
L’eutanàsia en el dret comparat
Eutanàsia i suïcidi assistit.
L’objecció de consciència.

3.- Aprofundiment en el sentit del patiment.
▪
▪

La dignitat de tota persona humana i el acarnissament sanitari.
Humanitzar el procés de la mort.

4.- L’acompanyament al final de la vida.
▪
▪

Aspectes bioètics de l’aplicació de la Llei de l’eutanàsia.
Actuació del professionals sanitaris envers les diferents situacions.

.
ADREÇAT A
Professionals de l’Institut Català de la Salut.
Duració 6 hores.
DOCENT
Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, i Diplomat en Funció Gerencial a
les administracions públiques per ESADE.
Monica Delgado Carreira. Llicenciada en Filologia. Especialista en bioètica.

AVALUACIÓ.
El curs inclou una prova final d'aprofitament per avaluar els coneixements adquirits en la formació.

