
 

 

Cronograma per Sessions 

 

 

1/2/22 

De 16 a 17h Contextualització de l'aplicació de la Llei de l'Eutanàsia i el dret al suïcido 

assistit: (Elisabeth Barbero) 

 

• Desplegament de la Llei a Catalunya. Experiència en altres països on ja s'aplica la Llei. 

• Participació dels professionals de l'atenció psicosocial en el grup motor del desplieque de la 

Llei a Catalunya. 

De 17a 18h L'atenció pal·liativa, dret universal. (Dr. Gómez Batiste) 

• Aproximació a les cures pal·liatives. Evolució i intervenció en malaltia crònica avançada. 

• Atenció a les necessitats pal·liatives 

• Atenció en processos de final de vida. Desitjo d'avançar la mort. 

• De 18 a 20h Planificació compartida de l'atenció (Elena Garcia Plana) 

• Introducció i aspectes generals 

• Marc conceptual de la planificació compartida de l'atenció 

• Aplicació de la planificació compartida de l'atenció : PCA i Counselling 

 

10/2/22 

De 16 a 20h Rerefons ètic de la prestació de l'Eutanàsia i el Suïcidi Assistit (Elisa 

Abellán) 

 

• Dimensió jurídica, mèdica, social i ètica de la Llei 

• Implicacions per a la societat: Beneficis i riscos 

• Garanties de la Llei 

• Bones pràctiques en la Llei d'Eutanàsia 

• L'objecció de consciència 

 

15/2/22 

De 16 a 18h Comitè de Garantia de la prestació de l'Eutanàsia i el suïcidi assistit 

(Begoña Lemos, Eva Giralt Antonia Rocabanyera) 

 

• Enquadrament de la Llei de l'eutanàsia quant al reconeixement del paper del TSS en el 

comitè de garantia 

• Conceptes i funcions del Comitè de garantia 

• El paper del TSS en el comitè de garantia De 18 a 20h Procés assistencial (Laura Morro) 

• Desenvolupament de les funcions del treballador social sanitari. Rol del professional 

de TSS previ- durant i post sol·licitud del dret. 

• Espais assistencials i no assistencials d'actuació dels professionals del Treball Social Sanitari. 

• Primeres experiències en la sol·licitud i l'execució del dret. 

 



 

 

 

 

22/2/22 

De 16 a 18h Dol anticipat (Elisabeth Barbero) 

 

• Atenció al dol anticipat. Intervenció psicosocial en processos de malaltia i final de vida. 

• Intervenció sociofamiliar amb els membres més vulnerables de l'estructura familiar durant el 

procés d'Eutanàsia. 

• Abordatge de la comunicació en situacions difícils. 

 

De 18 a 20h Intervenció psicològica enfront del sofriment (Silvia Viel) 

 

• Impacte emocional enfront de la pèrdua de la vida/sol·licitud d'eutanàsia. 

• Explorar, avaluar i acompanyar el sofriment del pacient, família, professional. 

• Estratègies de regulació emocional enfront del sofriment. 

• El rol del psicòleg en el context interdisciplinari. 

 

3/3/22 

De 16 a 20h Atenció en processos de pèrdua i dol. (Carol Oliva) 

 

• Concepcions i models teòrics. 

• El procés d'afrontament de l'experiència de dol. 

• Família en Dol. (Dol en nens i adolescents) 

• Característiques del dol en processos d'eutanàsia 

• Intervenció del Treballador Social en atenció al dol. 

 

 


