2a Jornada Ètica i Salut Mental:
“PROTECCIÓ DE DRETS I DIGNITAT:
LEGISLACIÓ EN SALUT MENTAL”

Data:
Divendres, 12 de desembre de 2008

Lloc:
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47
Barcelona

Organitza:
Comitè d’Ètica Assistencial de la FCCSM

PRESENTACIÓ

Aquesta 2a Jornada organitzada pel Comitè d’Ètica Assistencial amb el suport de
la Fundació Congrés Català de Salut Mental, vol propiciar la reflexió i el debat sobre
diferents temes inherents a la nostre pràctica assistencial que s’emmarquen dins
l’àmbit de defensa dels Drets humans i la Ètica en l’atenció a la Salut Mental.
Tanmateix volem aprofitar aquesta trobada per tal de poder presentar el nou
document elaborat pel nostre Comitè, “PROTECCIÓ DE DRETS I DIGNITAT:
Legislació en Salut mental”, que és la continuació d’un document anterior en què
es plantejaven propostes sobre “Tractament ambulatori obligatori i mesures
restrictives,” publicat el febrer de 2005. En el present document ens hem centrat en
diferents aspectes de la pràctica assistencial que, per la seva importància i
complexitat, requereixen d’un coneixement detallat del marc legal que les regula i
de les aportacions i conclusions d’organismes nacionals i internacionals sobre
aquests temes.
Desitgem que tant aquesta Jornada, com el document tècnic que hem elaborat,
serveixin d’ajuda als professionals davant d’alguns dels dilemes que pot presentar
la pràctica assistencial. Una pràctica que esdevé altament complexa, requerint
d’intervencions interdisciplinàries i interinstitucionals que necessiten ser
permanentment pensades i actualitzades.

El Comitè Organitzador
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PROGRAMA

8:45 h

Registre i entrega de la documentació

9:15 h

Presentació de la Jornada
Alícia Roig, psiquiatra, directora dels Centres Salut Mental Horta
Guinardó i presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial.

9:30 h

Taula Rodona
“La Confidencialidad”. Belén Díaz, psiquiatra i professora associada.
UAB.
“Les Voluntats anticipades”. Josefina Fernández, professora titular
de Treball Social. UB.
“El Ingrés hospitalari involuntari”. Sílvia Ventura, magistrada
Jutjat núm. 40 i vicepresidenta del Comitè d’Ètica Assistencial.

10.30 h

Debat
Moderador: José Leal, psicòleg, psicoanalista i vicepresident del
Comitè d’Ètica Assistencial.

11:00 h

Conferència
“Lo verdadero, lo falso, lo bueno y lo malo”
A càrrec de Jorge Wagensberg, professor de Física de la UB i director
de l’àrea de Medi Ambient i Ciència de la Fundació “la Caixa”.

11:45 h

Pausa – Cafè

12:15 h

Conferència de cloenda i debat
“Luces y sombras de la legislación en Salud Mental”
A càrrec de Fernándo Santos Urbaneja, fiscal de la Audiència de
Córdoba.

13:30 h

Cloenda de la Jornada
Josep Clusa, president de la FCCSM
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INFORMACIONS GENERALS

Inscripcions:
Preu: 15 € (Amics de la FCCSM 10 €). Per formalitzar la inscripció, cal enviar a la
secretaria de la Jornada les dades personals (nom, professió, lloc de treball, adreça
electrònica i adreça postal), juntament amb el comprovant de pagament, que es
pot fer per transferència al C/c núm. 2100-3109-60-2200137911 o xec bancari a
nom de FCCSM, amb data límit 8 de desembre. Places limitades.

Secretaria Tècnica:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
C/ Còrsega, 257. Pral.
08036 Barcelona
Tel. 932 386 247 – Fax 934 161 758
A/e: info@fccsm.net
Web: www.fccsm.net

Amb el suport:
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
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