
13.45 h Aperitiu

#JJEEPlató2018 
#decisionscompartides8.00 - 8.30 h 

Recepció.
8.30 - 9.00 h 
Benvinguda a càrrec del director de l’Hospital Plató, Jordi Pujol.

9.00 - 11.00 h 
Tertúlia: Les decisions assistencials i l’ètica.
Els canvis experimentats a la nostra societat en els darrers anys suposen nous 
reptes per a les persones professionals sanitàries i les organitzacions. Els profes-
sionals hauran de prendre les decisions assistencials d’acord amb els principis 
ètics i respectant la voluntat dels pacients i el seu entorn, per poder oferir una 
resposta més adequada.
En aquesta tertúlia s’abordaran aspectes actuals com són les voluntats antici-
pades i l’atenció al final de la vida, des de diferents mirades: la dels professio-
nals de la medicina, de la infermeria, del treball social, del dret i del periodisme.

Modera: Albert Om, periodista i director del programa “Islàndia” a Rac1.
Participants: d’Hospital Plató, Maite Rodríguez, infermera, Neus Fabre-
gat, presidenta Comitè d’Ètica Assistencial, Ariadna Jover, treballadora 
social |Mariona Sardà, advocada i membre del Comitè d’Ètica Assis-
tencial d'Hospital Plató| Isabel Alonso, presidenta de l’Associació Dret 
a Morir Dignament.

11.30 - 13.00 h
Taula: Infeccions relacionades amb l’atenció sanitària.
Les infeccions relacionades a l’atenció sanitària (IRAS) és un problema emer-
gent arreu del món, afectant països de diferents nivells de desenvolupament. 
La resistència als antibiòtics és una preocupació diària en l’entorn sanitari, arri-
bant a produir complicacions greus. En aquest context, el desplegament de 
programes d’optimització de l’ús d’antibiòtics, conjuntament amb les mesures 
d’higiene hospitalària, són la via per a la prevenció i control de les infeccions.

Modera: Jordi Altés, director mèdic.
Revisió antibiòtics: passat, present i futur, Miquel Pujol, Director del Pro-
grama VINCat
Els microorganismes multi-resistents (Cristobal Montilla, Cap d’Àrea 
Tècnica i Suport Metodològic d’Infermeria / Infermer Control de la In-
fecció de l’Hospital Plató).
Consum d’antibiòtics a l’hospital. Programes d’optimització de l’ús 
d’antibiòtics (Mel Barrantes, Equip PROA de l’Hospital Plató). 

13.00 - 13.45 h
Reconeixements institucionals. 

Jornada Estratègica 
a l’Hospital Plató

Parlem de valors: 
L’ètica de les 
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Localització: Hospital Plató, Sala Tavern. Carrer Tavern, 61. Barcelona

11.00 - 11.30 h Coffee break


