Els Espais de Reflexió Ètica com a
eina per a la lluita contra els
maltractaments

www.mutuam.com
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ERESS
Neixen al 2010, per una
iniciativa impulsada des de
Catalunya, per tal que
s’integri tot el procés
deliberatiu que es dóna en
els comitès d’ètica en un
espai més proper i s’arribi a
integrar en la pràctica
diària, en el mateix lloc de
treball i no quedi ni tan
distanciat ni tan teòric.

OBJECTIUS
Promoure els valors ètics i les bones actituds en la
cura de les persones que s'atenen

Analitzar i assessorar en la resolució de possibles
dilemes ètics que es produeixen en la pràctica de la
intervenció diària

Millorar la qualitat de l'atenció a les persones

FUNCIONS
Dotar als centres d´una eina consultiva propera i
accessible davant situacions que generin conflicte entre
les persones que participen en el servei.
Promoure la sensibilització i els valors ètics a les
organitzacions.

Fomentar i difondre BBPP professionals i organitzatives en
els serveis mitjançant recomanacions, protocols, etc.

COMPOSICIÓ

Ha
d'incorporar
la perspectiva
de les
diferents
professions
implicades en
el servei.

Es recomana
un mínim de 5
persones.

Compromís
de vigència de
tres anys.

Permanència
d'un any de
cadascú dels
seus
membres.

Han de poder
tenir accés a
la consulta
d'experts en
el camp ètic,
aquests
consultors
poden ser
interns o
externs.

COMPETÈNCIES I FORMACIÓ
• Per formar part d'un ERESS cal tenir competències per al
diàleg, la deliberació i participar amb desig de consens.
• La composició no és tan gran ni tan preestablerta com un
comitè d'ètica assistencial.
• Haurien de tenir un mínim de formació en ètica de 20
hores.

COMPROMISOS MEMBRES
• Promoure l'ètica en la pràctica diària del centre.
• Fomentar el respecte als drets humans en tots els àmbits
del centre.

• Mantenir una formació continuada en ètica.
• Garantir l'autonomia, la independència i la pluralitat dels
seus membres en els processos de deliberació.
• Mantenir la confidencialitat de la informació, tot i haver
deixat l'ERESS.

FUNCIONAMENT
• Ha de disposar d'unes normes que
regeixin el seu funcionament
(Reglament de règim intern).
• Elaboració pla anual de treball amb
planificació d'objectius.
• Dinàmica de reunions anuals i
procediments de convocatòria i
deliberació.
• Establir un canal de comunicació
per fer arribar casos, consultes, etc.
• Redacció d'un breu informe anual
de la tasca realitzada (memòria).

REFLEXIÓ
Procés que permet pensar detingudament en
quelcom amb la finalitat de treure conclusions.

AUTOCRÍTICA
• Avaluar amb senzillesa i valentia la nostra
manera de ser.
• Per ajudar als demés hem de saber primer
examinar-nos a nosaltres mateixos.
• La realitat és canviant i nosaltres també
canviem amb l'autocrítica.

DIÀLEG
• El diàleg és l'únic mètode legítim que tenim per
resoldre un conflicte.
• S’han de donar condicions d´igualtat i simetria.
Cadascú ha de tenir la suficient autonomia per dir i
ser escoltat.
• S’ha d’anar amb voluntat de consens.
• Hem de ser capaços de cedir i moure’ns de les pròpies
conviccions.

DIÀLEG
• Capacitat de ser imparcials, de veure més enllà de
les opinions concretes.
• Ningú està lliure de prejudicis, projectem el que
recordem.
• La contradicció és quelcom positiu, és vida que ens
permet moure’ns i és bàsic pel diàleg.

DIÀLEG
• Les normes i els judicis de valor canvien amb el temps.

• Sempre podríem estar argumentant el diàleg, és infinit, però
hi ha la necessitat d´arribar a un acord. L´acord és sempre
revisable en el temps, ningú té la última paraula.
• Necessitem una consciència educada en la deliberació. En
els ERESS no hi ha ningú que tingui la raó, és la suma de
tots el que donarà l'argument.
• Els ERESS han de ser una eina viva i participativa i han
d'explicitar les intencions de com l'organització vol treballar i
tractar a l'usuari.

Experiència ERESS
Objectius:
• Integrar la Bioètica en la pràctica assistencial
• Fomentar hàbits de reflexió ètica
• Millorar la Qualitat assistencial ( model Centrat en la Persona)
• Oferir un espai d’expressió i suport als professionals
• Desenvolupar estratègies de participació sense caure en
l’individualisme i fomentar el diàleg i consens de l’equip

Metodologia:
Sessions trimestrals (flexible en funció dels casos o temes)
Duració: 1 hora (2 sessions)
Participants (aforament màxim 8 -10 persones)
• Coordinadores Espai de Reflexió Ètica
• Professionals convidats per la seva implicació en el cas/tema
• Professionals interessats que han manifestat la seva voluntat
d’assistència

Experiència ERESS
Metodologia:
Temàtica:
• Dinàmica de reflexió i deliberació entorn d’un dilema relacionat amb la
nostra pràctica assistencial
• Inquietuds personals generades de la pràctica professional
• Casos que generen dilemes ètics
Comunicació de propostes sobre temes/dilemes/casos: registre
Priorització: primer casos ètics presents i després segons rellevància del
tema/dilema ètic.
Convocatòria de l’Espai de Reflexió oberta a tots els professionals que tenen
inquietuds sobre el tema o estan implicats

Preparació del tema/ cas per part de les coordinadores de l’ERE amb recerca
bibliogràfica, reunions preparatòries ... Reunions posteriors per revisar les
reflexions, recomanacions plantejades i desenvolupar-les si cal per millorar la
pràctica diària.

Experiència ERESS
L’Espai de Reflexió Ètica a l’HSS Mutuam Girona
Creació: juny del 2012
Pretén ser un instrument àgil i de fàcil accés que té com a objectiu principal
promoure la sensibilització i formació en valors ètics i difondre les BBPP amb
la màxima del respecte a la dignitat de les persones i el seu benestar.
Perquè?
• Facilita l’adopció i integració a la pràctica diària dels valors i l’ètica de
l’organització.
• Forma als professionals amb l’objectiu de millorar la qualitat de
l’atenció.
• Genera bones actituds en l’atenció a les persones i familiars:
respectant la seva autonomia i intimitat.
• Dóna suport als professionals a partir de la reflexió ètica i
assessorament.
Els models d’atenció han d’estar fonamentats en qualitat centrada en la
persona

ERESS I MALTRACTAMENT
MALTRACTAMENT
10 TIPOLOGIES DE MALTRACTAMENTS DESCRITS EN LES PERSONES
GRANS:












FÍSIC
PSICOLÒGIC
ABÚS SEXUAL
ABÚS ECONÒMIC
MALTRACTAMENT FARMACOLOGIC
NEGLIGÈNCIA/ABANDONAMENT
VULNERACIÓ O VIOLACIÓ DELS DRETS
AUTONEGLIGÈNCIA/AUTOABOANDONAMENT
MALTRACTAMENT SOCIAL
MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL

ERESS I MALTRACTAMENT
MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL
Qualsevol legislació, programa, procediment, actuació o omissió
procedent dels poders públics o privats o derivat de l’actuació
individual dels professionals d’aquests, que comporti abús,
negligència, detriment de salut, de la seguretat, estat emocional o
estat de benestar físic, o que no es respectin els drets de les
persones grans.







Personal amb poca formació qualificada
Ratio pacients/Professionals
Condicions estructurals del centre
Infantilització, abús de confiança
Manca de controls
Normes de funcionament inadequades…

ERESS I MALTRACTAMENT
L’Espai de Reflexió Ètica com a detecció
 ELS PROFESSIONALS PODEN PRESENTAR CASOS EN ELS
QUE HI HAGI MALTRACTAMENT ENVERS/ENTRE ELS
PACIENTS/FAMILIARS
• Es presenta el cas en el ERESS i es discuteix
• Es pot arribar a consens i prendre decisions sobre les
actuacions i les accions a emprendre
• Si no hi ha consens, es pot traslladar el cas al CEA (Comitè
Ètica Assistencial) del centre o del grup

ERESS I MALTRACTAMENT
• Preservació de la dignitat (art. 2 conveni Oviedo + Declaració
Universal sobre Bioètica i Drets Humans art. 3)
• Dret a la participació (conveni Oviedo art. 6 i 7 + Declaració
Universal sobre Bioètica i Drets Humans art. 5 i 6)

• Dret a l’autonomia (art. 5 conveni Oviedo)

• Dret a l’auto-determinació

ERESS I MALTRACTAMENT
• Dret a ser informat (Constitució Espanyola, Nacions Unides i
cartes de drets autonòmiques i municipals)

• Dret a tenir les necessitats bàsiques cobertes (Constitució
Espanyola, Nacions Unides i cartes de drets autonòmiques i
municipals)

• Dret a no ser discriminat ni estigmatitzat (Constitució
Espanyola, Nacions Unides i cartes de drets autonòmiques i
municipals + art. 11 Declaració Universal sobre Bioètica)

ERESS I MALTRACTAMENT
L’Espai de Reflexió Ètica com a prevenció
 EVITAR O DISMINUIR EL MALTRACTAMENT MITJANTÇANT LA
DISMINUCIÓ DELS FACTORS DE RISC
Perquè?
• Mitjançant casos, els professionals coneixen millor la
problemàtica i tenen mes estratègies per intervenir.
• Treball en equip, inter i multidisciplinari
• Genera bones actituds en l’atenció a les persones i familiars:
respectant la seva autonomia i intimitat.
• Permet parlar i fer actuacions de sensibilització i conscienciació:
conèixer els drets i deures de les persones grans, fomentar els
principis de la bioètica.

ERESS I MALTRACTAMENT
L’Espai de Reflexió Ètica com a prevenció
 EVITAR O DISMINUIR EL MALTRACTAMENT MITJANTÇANT LA
DISMINUCIÓ DELS FACTORS DE RISC
Perquè?

• Treballar l’apoderament de les persones grans
• Fomentar el dret al coneixement i a la informació de les
persones d’edat avançada
• Combatre les discriminacions de la població envellida

MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ

