Els Juliols 2015 - Universitat de Barcelona

Trafiquem amb el cos humà? Reflexions des de la bioètica
Coordinación
Dra. Itziar de Lecuona, Prof. Dept. Salut Pública i Investigadora de l´Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat
de Barcelona. Membre del Comitè d´Ètica en Recerca Clínica de l´Hospital Clínic de Barcelona i de la Comissió de Bioètica de la UB. Membre del
Grup d´Experts en Integritat en la Recerca de la lliga Europea LERU
Contenido
Com funciona la donació d’òvuls? Quantes vegades es poden donar? És possible gestar un fill per a altres persones? Es pot emmagatzemar la
sang del cordó umbilical per a ús propi? Per a què serveix? Què són les tecnologies big data i com ens afecten? Les dades sanitàries es poden
explotar i comercialitzar? Com funciona la donació d’òrgans i teixits per a trasplantament? Què és el turisme de trasplantaments? Com funciona la
recerca amb voluntaris sans o malalts? Quin és l’estat de les teràpies amb cèl·lules mare? Totes aquestes pràctiques han de tenir un preu? Hi ha
compensacions o pagaments encoberts? Les persones prenen decisions autònomament? Què hi ha de bo i de dolent en totes aquestes
transferències?
Aquest curs analitza les implicacions (bio)ètiques, jurídiques i socials de la creixent mercantilització del cos humà i les seves parts i com
progressivament l’altruisme, que permet determinades intervencions en el cos humà, dóna pas a una dinàmica mercantilista que afecta
negativament els drets i interessos de les persones.
Programa
1. Per què cal reflexionar des de la bioètica sobre els tràfics del cos humà?
Fecha y hora: 13/07/2015 a las 09:30h.
Dra. Maria Casado, Catedràtica d´Universitat, especialitat Filosofia del Dret, Moral i Política, Directora de l´Observatori de Bioètica i Dret -Càtedra
UNESCO de Bioètica i del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, coordinadora del Grup de Recerca Consolidat "Bioètica, Dret i
Societat" [en español]
2. la recerca amb éssers humans: drets, deures, interesos i conflictes
Fecha y hora: 13/07/2015 a las 12:00h.
Dr. Fernando García López, Dr. en Medicina i Cirurgia. Màster en Bioètica i Dret per la UB. Cap de Secció de l´Àrea d´Epidemiologia Aplicada,
Centre Nacional d´Epidemiologia i membre del Comitè d´Ètica de la Investigació i de Benestar Animal, Instituto de Salud Carlos III [en español]
3. desenvolupament de medicaments: qui hi pot participar, com i per a què?
Fecha y hora: 14/07/2015 a las 09:30h.
Dra. Itziar de Lecuona, Prof. Dept. Salut Pública i Investigadora de l´Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat
de Barcelona. Membre del Comitè d´Ètica en Recerca Clínica de l´Hospital Clínic de Barcelona i de la Comissió de Bioètica de la UB. Membre del
Grup d´Experts en Integritat en la Recerca de la lliga Europea LERU [en español]
Dr. Joan-Ramon Laporte, Catedràtic de farmacologia, Universitat Autònoma de Barcelona, director de l'Institut Català de Farmacologia, Centre
Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
4. ventres de lloguer o gestació per substitució?
Fecha y hora: 14/07/2015 a las 12:00h.
Dra. Eleonora Lamm, investigadora del CONICET, Argentina i sots directora de drets humans de la suprema cort de justícia de Mendoza, Argentina
[en español]
Dra. Esther Farnós, Professora Ajudant de Dret civil, Dept. de Dret, Universitat Pompeu Fabra
5. Big data is big business: explotació i commercialització de dades personals de salut
Fecha y hora: 15/07/2015 a las 09:30h.
Pau Contreras Trillo
Dra. Lidia Buisán, Dra. en Dret i Metgessa especialista en anestesiologia i tractament del dolor. Membre de l´Observatori de Bioètica i Dret- Càtedra
UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Antiga membre de la Comissió Deontològica del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona i
antiga professora D´ètica Mèdica de la Universitat de Barcelona
6. Proves genètiques de paternitat i kits de diagnòstic genètic en venda: a quin preu? amb quina fiabilitat?
Fecha y hora: 15/07/2015 a las 12:00h.
Dra. Gemma Marfany, Professra Titular de Genètica de la Universitat de Barcelona i membre de l´Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de
Barcelona i del Grup d´Experts de sobre recerca animal de la League of European Research Universities
Dra. Carme Barrot, Genetista Forense,Professora del Dept. de Salut Pública i Responsable del Laboratori de Genètica Forense, Universitat de
Barcelona
7. Donació i trasplantament d´òrgans i teixits. Altruisme vs. compra-venda. El turisme de trasplantaments
Fecha y hora: 16/07/2015 a las 09:30h.
Dr. Albert Royes, Secretari de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona i membre del Comitè d´Ètica Assistencial de l´Hospital Clínic
de Barcelona. Membre de l´Observatori de Bioètica i Dret-Càtedra UNESCO de Bioètica UB i antic Professor d´Ètica Mèdica de la Universitat de
Barcelona
Dra. Chloe Ballesté, Professora Associada, Dept Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques, Universitat de Barcelona i Directora de Desenvolupament i
Cooperació Internacional, Transplant Procurement Management Foundation [en español]
8. cèl.lules mare i bancs de sang de cordó umbical. Quin és l´estat de la qüestió?
Fecha y hora: 16/07/2015 a las 12:00h.
Dr. Josep Santaló, Catedràtic de Biologia Cel.lular i President de la Comissió d´Ètica en Experimentació Animal i Humana de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Membre de l´Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona
Dr. Antoni Pineda Villalba, hematòleg del Servei d'hematologia i hemoteràpia i Responsable de bioseguretat del Hospital de Barcelona
9. Comitès i comissions d`ètica i deontologia envers els tràfics del cos humà
Fecha y hora: 17/07/2015 a las 09:30h.
Dr. Lluís Cabré, Metge, especialitat en Medicina Intensiva, Director de la Unitat de Cures Intensives i d´Urgencies de l´Hospital de Barcelona.
Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. President de ´Associació de Bioètica i Dret UB. Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la
Comissió Deontologica del Col.legi de Metges de Barcelon [en español]
Dr. Joaquim Martínez Montauti, Coordinar del Servei de Medicina Interna i membre del Comitè d´Ètica Assistencial de l´Hospital de Barcelona.
Membre del Comitè d´Ètica de Gravida, SCIAS
Pau Contreras Trillo
10. jutges i operadors jurídics envers els tràfics del cos humà
Fecha y hora: 17/07/2015 a las 12:00h.
Margarita Guillén, Doctora en dret i jutgessa, Jutjat d´Instrucció Número 2 de Santiago de Compostela. Professora del Màster en Bioètica i Dret de
la Universitat de Barcelona [en español]
Dra. Itziar de Lecuona, Prof. Dept. Salut Pública i Investigadora de l´Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat
de Barcelona. Membre del Comitè d´Ètica en Recerca Clínica de l´Hospital Clínic de Barcelona i de la Comissió de Bioètica de la UB. Membre del
Grup d´Experts en Integritat en la Recerca de la lliga Europea LERU [en español]

Información de interés
Lengua: catalán

Horario: mañana, de 9.30 a 14 h

Duración: 20 h

Localización: Barcelona - Edificio Histórico de la UB

Fechas del curso: Del 13 al 17 de julio por la mañana

Aula: Disponible próximamente

