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Resum:
L'assignatura de Ètica de la Vida: de l’ovella Dolly fins la autonomia en salud té com a
objectiu establir un raonament crític sobre aspectes relacionats amb la bioètica en
l'àmbit de la salut i la seva aplicació a la vida diària. Es pretén que es coneguin els
drets i obligacions en salut per protegir-los i respectar-los.
Amb aquesta finalitat, es desenvoluparan activitats pràctiques i continguts teòrics, des
d'una visió crítica i reflexiva, relacionades amb els principis universals de la bioètica, la
intimitat i l'autonomia en la presa de decisions en l'àmbit de la salut així com, els
principals conflictes ètics actuals de la clonació, eutanàsia, estudis genètics,
reproducció assistida i la diversitat de gènere i raça.
Per complementar i aconseguir els objectius plantejats, estan previstes dues visites de
camp, una al servei de genètica de l'Hospital Universitari de Son Espases i una altre al
Centre d'Innovació i Desenvolupament en Infermeria i Fisioteràpia de les Illes Balears
a l'àrea de simulació clínica.

1

PROFESSOR: Dr. Jesús Molina Mula
Professor d’universitat d’ Infermeria i Fisioteràpia
DIRECTORI:

TUTORIES:

Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Despatx: C204

Dilluns 13:00h- 15:00h

Edifici: Guillem Cifre
Tel.: 971173123
@: jesús.molina@uib.es
Durada: 14 hores. Del 24 de febrer al 16 de març de 2020
Idioma: Castellà.

www.uib.cat

Objectius:
-

Interpretar i analitzar de forma crítica les aspectes relacionats amb la bioètica i
la seva aplicació pràctica.

-

Conèixer el drets i obligacions ètiques en salut per protegir-los i respectar-los.

Continguts:
• Introducció a la Bioètica
• Principis universals de la Bioètica
• L’autonomia en la presa de decisions en salut
• La intimitat i la confidencialitat en salut
• Principals conflictes ètics en salut: eutanàsia, experimentació amb humans,
reproducció assistida, estudis genètics, clonació humana i relacionats amb la
diversitat de gènere i raça.
Criteris d’avaluació:
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L'avaluació de l'assignatura constarà dels següents elements:
Activitat

Objectius

Avaluació

%

Treball individual a
partir d'una cas pràctic

30

Preparació prèvia de
les diferents situacions
que es representaran al
Centre de Simulació
Clínica del CIDEFIB
Simular diferents
obre la intimitat,
situacions que afecten a
l'autonomia a la capacitat confidencialitat i
de presa de decisions dels autonomia
usuaris en salut

30

Treball individual
sobre els principis
universals de la
bioètica

-

Descriure els elements
bàsics dels principis
universals de la bioètica

-

Comprendre l'aplicació
de l'ètica en salut i
l'impacte en els usuaris

Visita al Centre
d'Innovació i
Desenvolupament
d'Infermeria i
Fisioteràpia de les
Illes Balears
(CIDEFIB)

-

Simular diferents
situacions que afecten a
la intimitat i
confidencialitat en salut

-
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Visita al servei de
genètica de
l'Hospital
Universitari Son
Espases

-

Conèixer els estudis que
es realitzen
genèticament,

-

Conèixer els avenços i
controvèrsies relacionats
amb la clonació i
experimentació en
humans

Reflexió crítica en grup
sobre l'experimentació
amb humans, la
reproducció assistida i
la clonació humana.

40
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