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Principis Elementals de 
Bioètica. Ètica i Salut 
Mental

A càrrec de:

Joan Ribas Sabaté
Psiquiatra 
Servei de Psiquiatria i Salut 
Mental de l’Hospital d’Igualada.
(Consorci Sanitari Anoia). 

Principis Elementals de 
Bioètica. Ètica i Salut 
Mental

formacio
Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
NIF G58780610 - in fo@scr i tc .cat - www.scr i tc .cat

Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim 
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria.

• Places:  Màxim 22 inscrits. Limitades per rigorós ordre 
d’inscripció

• Data:  Divendres 17 de juny de 2016, de 9 a 13:30 i 
de 15 a 18:30h.

• Durada:  8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc:  PERSEVER
 C. Anglí, 8 
 08017 Barcelona

• Preus:
 Socis de l’SCRiTC 65 euros
 No socis 105 euros
 Estudiants i residents* 55 euros

*Els estudiants i residents han d’adjuntar la documentació acreditativa 
enviant un correu a info@scritc.cat un cop hagin fet el pagament.

• Informació:
 SCRITC
 Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Campus de Bellaterra s/n 
 08193 Bellaterra
 Tel. 618.62.23.23

 www.scritc.cat  info@scritc.cat

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres 
de13:30 a 17:00h

• Inscripció:  Del 29 d’abril al 10 de juny de 2016

El curs únicament es realitzarà si hi ha un mínim d’inscripcions. Un cop 
confirmada la realització del curs, cal efectuar el pagament com a màxim una 
setmana abans del seu inici a través del web de l’SCRITC mitjançant el 
sistema de pagament segur PayPal.



a Bioètica és la branca de l’ètica 
que estudia els comportaments de 
professionals i usuaris en el camp 
de les ciències biològiques i de 
l’atenció a  la salut, ocupant-se dels 
conflictes ètics que es deriven dels 

avenços científics i de la complexitat creixent de 
l’atenció sanitària buscant una reflexió fonamen-
tada, crítica i argumentada centrada en la situació 
concreta. 

És una disciplina relativament nova i va sorgir a 
partir de la sortida a la llum d’experiments en 
humans durant la segona guerra mundial i, poste-
riorment, amb l’invent de la fístula per a diàlisi 
renal i altres pràctiques sanitàries que necessiten 
d’una regulació i d’una presa de decisions, 
basada en el diàleg i el respecte, en la que primi 
la dignitat humana fugint de posicionaments 
morals extrems.

Objectius:
• Adquirir coneixements bàsics de bioètica.

• Discutir els principis bàsics de la bioètica.

• Saber què és i com funciona un comitè d’ètica 
assistencial.

Metodologia:
• Fonaments teòrics.

• Anàlisi i deliberació de casos pràctics.

L
PROGRAMA:

• Breu repàs històric de la bioètica.

• Què entenem per bioètica? Els 
principis de la bioètica.

• Ètica i estigma en salut mental.

• Ètica i competència mental.

• El Comitè d’Ètica Assistencial. Què és? 
Com funciona?

• Metge Psiquiatra.

• Director del Servei de Psiquiatria del 
Consorci Sanitari de l’Anoia.

• President del Comitè d’Ètica 
Assistencial de l’Anoia.

   A càrrec de: Joan Ribas Sabaté


