
  
 

Curs 

 
LA COMUNICACIÓ AMB ELS PACIENTS COM A DRET        

(Codi 1511) 
EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS RESTRINGIT 

PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE. 
EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS PRESENCIALS. 

AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT REALITZARAN UN TREBALL 
COMPROBATORI. 

 
 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS És un fet que, en les últimes dècades, s'ha produït una revolució científica i 
tècnica que afecta, de manera especial, a les noves tecnologies de la informació. I, amb l'aplicació de les 
noves tecnologies a l'àmbit de la medicina, s'ha fet un pas gegantí en el camp de les proves diagnòstiques, 
generant un nou sistema de recerca i de tractaments biomèdics (la medicina tecnològica), que està afectant 
intensament a les relacions metge-pacient, les quals han perdut, en part, la calor humana paternalista 
d'altres temps. 
Però, al mateix temps que la biotecnologia ha aportat immensos beneficis a la humanitat, és un fet que 
també ha provocat grans incerteses ètiques i jurídiques en la investigació biomèdica, ja que pot afectar als 
drets ia la dignitat humana. 
Per això volem debatre quins són els drets que estan en joc en les noves relacions metge-pacient, fruit de la 
medicina telemàtica, i en quina mesura poden exigir i s'han de respectar per salvaguarda de la dignitat 
humana . 
PROGRAMA I PROFESSORAT  
Els drets humans en les relacions metge-pacient, Narciso Martínez Morán, director del departament de 
Filosofia Jurídica 
La comunicació com a principal font d'informació i teràpia en els pacients, José María Moreno Soriano, 
Filòsof i expert en assistència a malalts mentals. Servei de salut de les Illes Balears. 
El dret a la dignitat humana en les relacions metge-pacient, Boris José Barragán Bech, Professor-Tutor del 
CA Les Illes Balears. UNED. 
La comunicació amb els pacients en cures pal·liatives, Martina Combes, Doctora en Medicina, especialista 
en cures pal·liatives. Servei de salut de les Illes Balears. 
DIRECCIÓ Narciso Martínez Morán, director del departament de Filosofia Jurídica 

NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 10 hores presencials. 1 crèdit professorat. 
CALENDARI Presencial: 13 i 14 de març de 2015. Divendres de 16,30 a 21,30 h. Dissabte de 9,30 a 14,30 h  
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica. 0,5 crèdits ECTS, 1 crèdit lliure configuració.  
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a Mallorca i s'emet per 
Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de casa. Opcionalment es connecta 
per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. El curs es pot seguir per Internet en diferit. La 
inscripció del curs és de 20 €. Els interessats en aquest curs s'han d'inscriure abans del 14 de març de 2014. 
Seu de Palma 
Edifici Guillem Mesquida 
Camí Roig s / n. Travessia Gremi Tintorers. 
Polígon Son Castelló. 07009 
Palma de Mallorca 
Tel 971 434546 Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es 

Seu de Maó 
Claustre del Carme 
Plaça Miranda s / n 

07701 Maó (Menorca) 
Tel 971 366769 Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Seu d’Eivissa 
Edifici del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
                                   07800 Eivissa 

Tel 971 390606 Fax. 971 307022 
                       info@eivissa.uned.es 
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