LA CONFIDENCIALITAT
ENTRE PROFESSIONALS:
de la pedra a la sabata a caminar junts
La protecció de la confidencialitat és un tema de
gran complexitat, que preocupa els professionals de
les relacions d’ajuda. Conjugar el nostre deure legal
de mantenir el secret professional amb la necessitat
de fer treball en xarxa amb tècnics d’altres serveis,
provoca dubtes jurídiques i dilemes ètics que no
sempre sabem com resoldre.
Conscients d’aquesta dificultat, i en el marc del
procés de relació i de treball col·laboratiu entre els
professionals socials i sanitaris de Vilanova i la
Geltrú, organitzem aquesta jornada de formació i
reflexió comú, acompanyats pels experts de
l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social,
Psicoeducativa i Sociosanitària de la Fundació
Campus Arnau d’Escala.
INSCRIPCIONS GRATUÏTES EN EL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://dps.gencat.cat/fic/Formulari.asp?Curs=2018/9520900

ORGANITZA

COL·LABORA

AMB EL SUPORT DE:

Quan
22 de novembre de
2018
9.00H — 14.30H

On
Vilanova i la Geltrú
Sala d’Actes UPC
AVINGUDA DE
VÍCTOR BALAGUER, 1

LA CONFIDENCIALITAT
ENTRE PROFESSIONALS:
de la pedra a la sabata a caminar junts
9h Benvinguda
Representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Representant de l’àmbit de salut

9.30h—11:00h Conferència
Confidencialitat en els serveis socials i sanitaris
 confidencialitat es refereix a informació. Què significa

informació en el sistema sanitari i social?
 necessitat de compartir dades
 sistemes de gestió de la informació
 ètica de la privacitat. Intimitat, confidencialitat i drets de
les persones
 el nou reglament europeu de protecció de dades
 metodologia deliberativa com a eina per arribar a acords
 casos on el tractament de la confidencialitat és clau i el
seu emmarcament jurídic.
A càrrec de Josep Ramos i Francesc José Maria

11h—11:20h Pausa
11.20h—14h Treball de casos

Es tractaran dos dels casos exposats prèviament, seguint les
fases de la metodologia de deliberació. Per il·lustrar de
millor manera el treball col·laboratiu i intersectorial, hi
participaran representants dels diferents serveis que van
abordar aquests casos.
Conducció del treball de deliberació a càrrec de Josep Ramos.

14h—14:30h Cloenda
A càrrec de Mercè Vidal, Secretària del Comitè d’Ètica dels
Serveis Socials de Catalunya

Josep Ramos, metge
psiquiatre, expert en
planificació de serveis
de salut mental i màster
en Bioètica. Membre dels
comitès de Bioètica de
Catalunya i del Comitè de
Serveis
Socials
de
Catalunya
Francesc José Maria,
advocat especialitzat en
dret sanitari i membre
del Comitè d’Ètica dels
Serveis
Socials
de
Catalunya

