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•  La demència  
•  Principis de la Bioètica 
•  Problemes bioètics  
•  Les noves categories 
•  Les voluntats anticipades 
•  Exercici/reflexions 
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Principis Bioètica 

Fundació ACE, Febrer 2019 

Des l'Informe Belmont, els principis de l'autonomia, la beneficència i la 

justícia juntament amb el de no-maleficencia (Beauchaup y Childress) ,  

son els principis generals de la bioètica en qualsevol àmbit de la 

biomedicina i no solament de la investigació. 

Principi d'autonomia: respectar la llibertat, consciència, voluntat, 

decisions i actes de cada persona autònoma. Mentre no es demostri el 

contrari la persona és capaç de prendre decisions  

No maleficència: no fer cap dany, o perjudici, intencionat o innecessari, 

a més de realitzar correctament les tasques assumides  

Beneficència: buscar i promoure el major benestar i benefici (segons la 

pròpia idea del bé del professional) i equilibrant l'ajuda davant els riscos i 

costos 

Justícia: actuar sense cap tipus de discriminació, tractant a tots amb la 

mateixa consideració i respecte i distribuir equitativament els recursos 



Principi d’autonomia: Implicacions 

Fundació ACE, Febrer 2019 

El respecte al principi d'autonomia té nombroses implicacions: 

•  Donar a la persona tota la informació rellevant perquè pugui prendre 

decisions amb coneixement de causa 

•  Facilitar la comunicació utilitzant un llenguatge comprensible, sabent 

escoltar amb l'actitud de voler comprendre els seus desitjos i    

preferències 

•  No enganyar sobre el diagnòstic, pronòstic i qualitat de vida resultant, 

llevat que el pacient demani el contrari 

•  Exposar equànimement les diferents alternatives terapèutiques 

•  Respectar la confidencialitat, així com les promeses o compromisos 

contrets amb la persona. 



Models	de	responsabilitat	moral	(Beauchaup	y	Childress)	 

Fundació ACE, Febrer 2019 

Dos	models	de	responsabilitat	moral		

Model	Paternalista:	procura	els	millors	 interessos	de	la	persona	des	del	punt	de	vista	

de	 la	medicina.	Model	 basat	 principalment	 en	 el	 principi	 de	 beneficència.	 La	 relació	

professional	 i	 malalt	 es	 de	 caire	 paternalista:	 relació	 en	 la	 que	 el	 professional	 pren	

decisions	 sense	 tenir	 en	 compte	 les	 preferències	 de	 la	 persona	 amb	 la	 finalitat	 de	

beneficiar-lo	i	evitar-li	un		mal	

Model	Autonomista:	procura	els	millors	 interessos	de	 la	persona	però	exclusivament	

des	del	punt	de	vista	d’aquesta.	Model	basat	en	el	principi	d’autonomia	

Cadascú	 dels	 models	 ofereix	 una	 perspecIva	 parcial	 de	 les	 responsabilitats	 dels	
professionals	



Problemes ètics relacionats amb la malatia d’Alzheimer 

Fundació ACE, Febrer 2019 

•  Comunicació del diagnòstic i dret  a la informació 

•  Dret o prohibició de la conducció. ¿ És legítim posar en perill la 

vida de la persona amb demència i d’altres persones? ¿Com es 

nega aquets dret? 

•  Deure de respectar les decisions anticipades 

•  Participació en assajos clínics i projectes d'investigació clínica 

•  Les categories clíniques: EA preclínic i EA prodròmic 

•  Confidencialitat de les dades clíniques 

•  Institucionalització de les persones amb demència 

•  Eutanàsia i mort digna 

•  Experimentació amb nous fàrmacs 

•  La familía configura la extensió de l’autonomia? 



Problemes ètics relacionats amb la malatia d’Alzheimer 

Fundació ACE, Febrer 2019 

•  Legitimitat, o no, dels mitjans de subjecció física o sedació química en alguns 

casos. 

•  L’us de localitzadors fins on vulneren la llibertat i dignitat?. 

•  Principi d’autonomia i consentiment informat Una persona amb demència fins 

on és autònoma? 

•  Fins on tenen responsabilitat moral els fills de cuidar als seu pares? 

•  Acomiadament laboral: Pot ser la malaltia d’Alzheimer, un criteri d’exclusió i 

d’acomiadament? 

•  El benefici que desitjaria la persona si tingués autonomia per decidir, 

coincideix amb el benefici defensat pel seu representant familiar? 

•  Relació persona amb demència i cuidador: l'existència de conflicte 

d'interessos quan, en la presa de decisions, cal valorar que el que beneficia a 

una de les parts d'aquest binomi, pot perjudicar a l'altra  
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Les “noves” categories d’EA 
Les Voluntats anticipades 



Fundació ACE, Febrer 2019 

Concepte actual de  Malaltia d’Alzheimer  
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biològics  

Desordres 
específics de 

memòria  
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Malaltia d’Alzheimer  
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Pràctica 



Exercici	PràcIc	

1r Problema 

compositor que al seu DVA exposa el seu rebuig a tractaments per al cas 

que hi hagués perdut l'habilitat per apreciar i gaudir de la música  

Quan això passa sembla enormement content gaudint amb altres coses 

com arreglar el jardí o la companyia dels seus néts. Hem de respectar les 

seves voluntats anticipades, o pel contrari l’ hauriem tractar tan intensament 

com es precisi 

Pilar Cañabate| From Bubble Barcelona 2018 



Exercici	PràcIc	

2n Problema 

El gerent de la unitat de demència xerrada sobre l'ús de nines i animals robòtics 

per a persones amb demència.  

Va introduir un gat robotitzat que respon al tacte i al so. George, que té 

demència vascular i està a l'hospital amb un maluc trencat, i es passa tot el dia 

amb el gat la falda. Ell no parla i passa hores acariciant-lo i fent-lo ronronar.  

Tot semblava anar bé fins que el fill el va visitar i es va indignar al veure que el 

seu pare estava acaronant-se i parlant amb un "joguet infantil".  

Es va queixar i va exigir que el gat incompetent fos allunyat del seu pare.  

El fill va descriure el seu pare com un home reservat, sense sentit, que s'havia 

horroritzat si hagués sabut que un dia es comportaria així.  

Pilar Cañabate| From Bubble Barcelona 2018 



Exercici	PràcIc	

El fill sentia que el seu pare estava sent enganyat per creure que era un veritable 

gat i que el personal no respectava la seva dignitat.  

Glòria, la infermera del personal, estava profundament preocupada per això. Ella 

coneixia George durant el temps que havia estat al barri i havia vist una gran 

millora en el seu estat d'ànim des de la introducció del gat. Va ser més 

cooperatiu amb els fisioterapeutes responsables de la seva rehabilitació i 

recentment va començar a participar en algunes de les activitats del grup.  

El fill va dir que això era irrellevant i que era important preservar la dignitat del 

"real" George, el pare que sempre havia conegut i els valors que el seu pare 

sempre havia tingut.  

Glòria va considerar això un argument raonable, però, tot i així, es va sentir 

incòmode a treure el gat a partir de la seva impressió dels beneficis que ella 

sentia que li donava actualment a George. 

Pilar Cañabate| From Bubble Barcelona 2018 



Exercici	PràcIc	

Component 1: la situació 

Quina és la situació particular que s'està considerant? 

Component 2: les persones implicades 

Qui està involucrat en aquesta situació? 

Component 3: el context 

Quin és el context en què es produeix la situació?  

Component 4: Com es viu la situació 

Com afecta la situació tots els involucrats? 

Component 5: el diàleg amb tots els interessats 

Què puc aprendre del diàleg amb les persones involucrades? 

Component 6: valors i principis clau 

Quins són els valors i principis clau? 

Component 7: opció realista / què fer 

Quines són les meves opcions realistes i què faré? 

Component 8: Justificació i allò que es pot aprendre amb retrospectiva 

Per què vaig prendre aquest enfocament i què puc aprendre amb retrospectiva? 
Pilar Cañabate| From Bubble Barcelona 2018 
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Gràcies 


