JORNADA A VIC SOBRE ‘EUTANÀSIA: RECURSOS I SUPORT A
LA COMARCA D’OSONA’
Barcelona, 22 de març de 2022.- La Junta Comarcal d’Osona del Col·legi de
Metges de Barcelona (CoMB) va organitzar, el passat 17 de març, conjuntament
amb l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona, la jornada informativa
“Eutanàsia: recursos i suport a la comarca d’Osona”. L’acte tenia l’objectiu
d’abordar la Llei Orgànica 3/21 de regulació de l’eutanàsia des d’un vessant
assistencial i conèixer de manera pràctica el procés de presa de decisions i de
suport als pacients, així com els recursos disponibles a la comarca. La jornada
va tenir lloc a la Sala Torras i Bages del Seminari de Vic.
La metgessa de família a l’EAP Santa Eugènia de Berga i presidenta de la Junta
Comarcal d’Osona del CoMB, Anna Ribas, va presentar i moderar l’acte. Ribas
va reconèixer que els metges han estat formats “per curar, guarir i acompanyar,
però no per ajudar en el procés d’un pacient que decideix que vol morir i posar fi
al seu patiment”. La metgessa de família i experta en cures pal·liatives a la
Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i Consorci Hospitalari de Vic, Anna
Albó, va introduir breument el tema de la jornada amb diversos aclariments i
conceptes, com ara recordar que “l’autonomia del pacient inclou com vol que
sigui el seu final de vida” i que “el refús de tractament, l’adequació de l’esforç
terapèutic i la sedació pal·liativa no es fan amb la finalitat d’accelerar la mort,
mentre que el suïcidi assistit i l’eutanàsia, sí.”
Per la seva banda, la metgessa de família del CAP El Remei de Vic, Neus Font,
va fer un resum de la Llei Orgànica 3/21, que “regula el dret de les persones a
poder sol·licitar l’eutanàsia, el seu procediment, els deures del personal sanitari,
el dret a l’objecció i les obligacions de les administracions per garantir aquesta
prestació”. La també metgessa de família al CAP Centelles, Sílvia Narejos, va
parlar de l’experiència a altres països que ja fa uns temps que disposen de
legislacions sobre eutanàsia, “com és el cas d’Holanda, Bèlgica, Luxemburg,
Canadà, Colòmbia, Espanya i Nova Zelanda; també a Suïssa i alguns estats
d’Estats Units i Austràlia, on es permet el suïcidi assistit”, i en va explicar les
similituds i diferències.
Per aclarir el procediment que preveu la llei, van intervenir el metge de família a
l’EAP Santa Eugènia de Berga i referent en eutanàsia de l’ICS, Albert Planes,
qui va explicar “el pas a pas que preveu la llei per a un pacient des del moment
que manifesta la seva voluntat al professional sanitari fins al certificat de defunció
i els documents de tancament del procediment” i, d’altra banda, el metge de
família al Consorci Hospitalari de Vic, Rafael Toribio, qui va abordar els recursos
concrets disponibles a la comarca d’Osona per garantir la correcta aplicació de
la llei, com ara “els metges referents, que són professionals que vetllen pel bon
funcionament del procediment i en verifiquen els requisits”.

Després del testimoni d’una professional que va explicar la seva experiència, i
un animat torn de preguntes i posterior debat, la metgessa de família al CAP
Tona i presidenta de l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona, Imma Ausió,
va cloure l’acte, destacant que la jornada havia estat “intensa, concreta i
adaptada al terreny de la comarca”, i també va defensar “el paper d’altres
professionals sanitaris molt importants i responsables en el procés, com
psicòlegs, treballadors socials i, sobretot, infermeres.”

Us adjuntem una fotografia de la jornada. Per a més informació podeu contactar
amb el Sr. Ricard León (Unitat de Participació del CoMB;
ricard.leon@comb.cat).
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