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Conferència

“Vers un sistema sanitari sostenible
i èticament legitimat”
Guillem López Casasnovas

18.00h
Presentació de l’acte
Victòria Camps, presidenta de la Fundació Víctor Grífols
i Lucas.

18.10h
Conferència
A càrrec de Guillem López Casasnovas, catedràtic
d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
Assegurar la sostenibilitat financera d’un sistema sanitari no
pot ser l’objectiu de la provisió pública d’atenció a la salut.
Més important és construir un sistema solvent capaç de resoldre
els problemes de salut en els nous contextos socials en els que es
produeixen i fer-ho legitimat en uns principis ètics prou robustos.
Els criteris de necessitat, responsabilitat i mèrit s’entrecreuen
amb els de productivitat i utilitarisme en la maximització de la
salut poblacional.
Tots aquests algoritmes es reflecteixen en com s’assignen
finalment els recursos als serveis sanitaris i es fa partícip a la
població d’aquelles respostes que requereixen distribuir el
seu cost de manera diferent. Si no sabem esbrinar la lògica
que fa justa cadascuna d’aquelles solucions, el sistema
financerament més sostenible, tard o d’hora ha de mostrar
la seva insolvència ètica.

19.00h
Acte de lliurament de premis
Beques d’Investigació sobre bioètica
_ Júlia Martín de la Universitat de Barcelona
_ A l’equip encapçalat per Beatriz Campillo de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau
_ Hugo Viciana del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA-CSIC)
_ Sabel Gabaldón de la Universitat de Barcelona
_ Ion Arrieta de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea
_ A l’equip encapçalat per Christian Villavicencio de
Caredoctors
Premi a treballs de recerca sobre bioètica en el
batxillerat
_ Primer premi
Joana Krause pel treball “Dilemes ètics d’una llarga
vida”
_ Segon premi
Sara Clota pel treball “Bioètica i residències per a la
Gent Gran”
_ Tercer premi
Wiam Koubiss pel treball “Nascuts per necessitat:
Bioètica del nadó medicament”
Premi audiovisual de bioètica
Documental “Només era un gos” d’Irene Domènech
i Haydée Vila

