
TEMA 2. ÈTICA I PROFESSIÓ INFERMERA 
 

PREMISA (PUNT DE PARTIDA)  
“La persona es definida como un ser racional i conscient de sí mateix, posseïdor de una identitat pròpia”.  

 La persona no es un subjecte purament biològic.  

 No actua únicament per instints.  

 Les accions tenen sentit i raonament.  

 1ª dimensió de la llibertat de la persona: La no actuació per instints. 

 2ª dimensió de la persona: la capacitat d’escollir segons el nostre projecte de vida, d’acord a un determinat sistema 
de preferències, de valors...mon dels actes morals.  

 La moral es constitutivament humana.  
Persona com subjecte moral  
• Pensament, raonament i sentiments.  
Objectiu  
• Cercar el que es bo i correcte mitjançant un procés de reflexió i creació  
• Cercar el que s’ha de fer mitjançant l’avaluació i l’acció  
 
DEFINICIÓ DE MORAL  
Moral: Mor – Mores (arrel llatina) = Costum  

 “Relatiu o pertanyent u a les accions o caràcters de les persones des de el punt de vista de la bondat o malicia”.  

 Tot allò que esta relacionat amb el que cadascun considera que es bo o dolent  

 ¿Què puc fer?  

 La moral pot actuar a diferents nivells: individuals, grupals, socials.  
 
CONCEPTES GENERALS  
Moral 
Moral: conjunt de principis, criteris i valors que dirigeixen el nostre comportament.  

 Es transmeten de generació en generació  

 Evolucionen en el temps  

 Presenten diferencies entre societats o èpoques històriques.  
Vivència quotidiana d’adhesió a valors, principis, normes a partir de les quals jutgem els actes com correctes o 
incorrectes.  
La moral inculca hàbits a partir de la repetició i la vivència quotidiana. 
Serveix com a model ideal de bona conducta socialment acceptada i establerta.   
La moral ens condueix a:  

- Actuar d’una determinada manera. 
- Permetre’ns saber què hem de fer en una situació concreta. 
- Jutjar a les persones pels seus actes.  

Ètica 
• “Part de la filosofia que tracta sobre la moral i de las obligacions del home”.  
• “Es una branca de la filosofia que avarca el estudi de la moral, la virtut, el deure, la felicitat y el bon viure”.  
• Perquè tinc que fer-ho?  
• Constitueix una reflexió crític-racional sobre la moral.  

- S’interroga sobre si les morals són legítimes, si tenen raó de ser i si aquesta es correcte = Es pregunta per la 
validesa de la moral  

•  Té un objec"u moral:  
- Pretén que la mateixa capacitat crític-racional acabi convertint-se en un hàbit, en moral.  
- Pretén que les persones prenguin consciència de la seva moral i que fent-ho, l’assumeixi críticament i la visqui amb 

convicció i autenticitat  
• Procés reflexiu i d’argumentació  
• Cerca les raons que jus"fiquen l’aplicació d’un sistema moral o d’altre  
• Contribueix a promoure la dignitat de la persona. 
• Per què s’ha de fer?/ Què s’ha de fer? Una fonamentació serena i argumentada, donar raó de l’acció moral, en 

diàleg, en la discussió.  
Consisteix en aclarir què es lo moral, com es fonamenta racionalment una moral i com se ha de aplicar aquesta 
posteriorment  a els distints àmbits de la vida social.  
 
 



ÈTICA MORAL 

• Qüestió de grup.  
• Nivell teòric o de reflexió (sobre la moral).  
• Pregunta per què ho he de fer (la fonamentació dels 

costums, de les morals) o per que penso que es bo.  
• Exigeix la reflexió crítica de la moral per legitimar-la.  
• El procés de reflexió com la forja del caràcter i de la 

personalitat.  
• Capacitat d’anar buscant solucions.  
• Basada en l’acord.  
• Contribueix a promoure la dignitat de l'ésser humà.  

• Conjunt de valors tancat.  
• Nivell pràctic o d’acció.  
• Pregunta què he de fer o que es bo.  
• Lligat a creences/costums.  
• Seguiment incondicional. 

 
Discurs moral:  
Pronunciament dogmàtic inspirat en les conviccions o intuïcions. que dirigeixen els valors d’una comunitat concreta.  
» En intimitat del pensament de qui es pronuncia es universal i atemporal.  
Discurs ètic (ètica analítica o pragmàtica):  
Procés analític i crí"c que intenta equilibrar les diferents posicions morals front a un problema concret en un temps 
determinat.  
» Procés mes que discurs. Neutral i circumstancial  
 
PLANTEJAMENT ÈTIC: COM DECIDIM? 

HETERONOMIA AUTONOMIA 

• (del grec heteros “altres" i nomos,"norma llei").  
• Voluntat no determinada per la raó del individuo, sinó 

per alguna cosa aliè a ella. Segueixen les normes dels 
altres i no les seves pròpies.  

• Base del aprenentatge.  
• Raó.  
• Principi: autoritat.  
• Relació: jeràrquica.  
• Mecanisme: repetició càstig.  
• Des – responsabilització. 

• (del grec auto, "un mateix" i nomos,"norma o llei").  
• Capacitat per prendre decisions sense ajut de l’altre.  
• S’oposa a Heteronomia. 
• Potencialitat.  
• Raó i voluntat.  
• Principi: humanisme.  
• Relació: d’ajut.  
• Mecanisme: diàleg, consens.  
• Auto – responsabilització. 

 
Moral 
• Té una base des de l’interior de la persona, i pot modular-se per un procés de reflexió personal.  
• Proposa principis sobre el que es bo i el que es dolent, des de l’exterior/inconscient.  
• Es basa sempre en un compromís amb determinades conviccions o intuïcions.  
• Universal en la intimitat del propi pensament.  
• Normativa en l’àmbit personal.  
• Destaca el valor captat i apreciat internament com a tal.  
Ètica pragmàtica 
• Té una base social.  
• Anàlisis crític i reflexiu de la conducta que tendeix al que es bo o dolent.  
• Identificació de la diversitat i respecte de la pluralitat.  
• Persegueix la neutralitat absoluta però no pretén ser universal.  
• No es normativa. Destaca el propi valor descobert en la reflexió.  
Llei 
• S’inspira en la moral i en l’ètica.  
• Es normativa.  

DILEMA ÈTIC 

DILEMA ÈTIC  
• Alternativa entre dos punts o elements d’un argument de caràcter ètic entre els que necessàriament s’ha d’optar.  
• Procés actiu (inherent a la pròpia definició de dilema) i que compren els següents elements:  

- Detecció.  
- Plantejament.  
- Discussió.  
- Pronunciament (resolució).  
- Execució en els termes del pronunciament.  



FACTORS DETERMINANTS DE DIVERGÈNCIA  
• Socioculturals:  

- Conjunt articulat de valors i significats.  
- Peculiar jerarquització dels valors.  

• Circumstancials:  
- Personalitat del subjecte que intervé en el procés de pressa de decisions.  
- Historia personal i experiències prèvies.  

 
VALORS DE L’ÈTICA  
• Valors: “Deber ser”  
• Valors de l’ètica: “Deber hacer”    Imperatiu “De acció”  

- S'imposen com a pautes de les nostres accions. Codis d’actuació.  
- Poden no coincidir amb els nostres desitjos però sentim que el nostre deure es intentar realitzar-los.  
- Els valors fonamentals bàsics son la justícia i el be.  

• Els continguts concrets de la moral son propis de cada individuo o grup.  
• Cada persona va seleccionant els patrons d’acció que li semblen més adients conforme al seu sistema de valors que 

defensa, que es alhora el resultat de la seva cultura, aprenentatge i experiència.  
No es possible la universalitat, doncs les opcions morals son moltes i les justificacions que les legitimitzen també 

  
“Tot val” 

• Enfront de la posició relativista, és fonamental atendre als elements comuns que poden permetre concebre un 
mínim compartit per tots els éssers humans. Per sota d'est, s'entra en el terreny de l'immoral. Mantenir-se en 
aquest mínim novell, garanteix l'estatut de dignitat de la persona. 

• Aquest nivell té pretensions d'universalitat. 
Tota ètica ha de tenir pretensions d'universalitat si no vol incórrer en el relativisme i en l'arbitrarietat. 

Feito Grande, L. Ética y enfermería. Universidad Pontihcia de Comillas, 2009 

 
ÈTICA DE MÍNIMS I DE MÀXIMS  
 

ÈTICA DE MÍNIMS ÈTICA DE MÀXIMS 

VALORS PÚBLICS = PRIMER ORDRE VALORS PRIVATS = SEGON ORDRE 

• Relació de l’individu amb l’exterior, amb grup.  
• S’entén com deures de l’esser humà en l’ordre social.  
• Son normatius i exigibles atots els individus per igual. 

• Subjectius per cada individu en funció dels seus 
singulars valors morals. 

• Son només gestionables des de un punt particular 
projecte de vida i no son normatius per el grup social. 

Nivell bàsic d'acord dels valors compartits, basat en el 
respecte de la pluralitat i en l'establiment d'unes 
normes de justícia bàsiques i exigibles per a tots per 
igual. 

Nivell dels valors propis d'una persona o grup, basats 
en creences o opcions específiques (no 
universalizables), que poden promoure's però no 
exigir-se a tots per igual. 

 

 

ÈTICA DE MÍNIMS 
Proposta 

compartida per 
persones, valors de 
la societat civil que 

l'estat garantitza 

ÈTICA DE MÀXIMS 
Proposta moral 

individual  

ÈTICA DE MÀXIMS 
Proposta moral 

individual  

ÈTICA DE MÀXIMS 
Proposta moral 

individual  



Les ètiques de justícia són ètiques de mínims que s'ocupen de l'aspecte universalizable del fenomen moral, deures de 
justícia exigibles a qualsevol ser racional. 
L'ètica de mínims permet: 
• Construir una ètica de la convivència democràtica (Vinuesa, 2002) on es comparteixen els mínims per tots, i es 

toleren els màxims que es professen (pluralisme moral). 
• Aplicar aquests mínims a l'àmbit de les professions. 
• Construir una ètica universal, un “Nou Ordre Ètic Internacional” des de les exigències universalizables de justícia. 
 
ÈTICA DEL MÍNIM COMÚ MORAL  
Ètica del mínim comú moral  N. Bilbeny  
• Pensar per si mateixa  
 Ser autònoma  Valor de la dignitat  

• Imaginar-se en el lloc de l’altre a l’hora de pensar  
 Ser recíproca  Valor de respecte a l’altre i a la seva personalitat moral  
¿Què passaria si estigues en la situació i punt de vista de l’altre?  
¿Què passaria si l’altre estigues en la meva situació i punt de vista? 

• Pensar de forma conseqüent amb una mateixa  
 Ser reflexiva  Valor de la responsabilitat  

Relació amb el paradigma infermer  

 
Relació d’ajuda complexa en els principis i en les actituds que suposa:  
• Maduració personal del professional (autoconeixement, identificació de valors i reaccions, sentit de vida 

professional).  
• Capacitat d’implicació en la relació amb el malalt.  
Relació d’ajuda emmarcada per una ètica del mínim comú moral.  
• Autonomia: Pensar per un mateix / Valor de la dignitat professional.  
• Reciprocitat : Imaginar-se en el lloc de l’altre / Valor de respecte a l’altre i a la seva personalitat moral.  
• Pensar de forma conseqüent amb una mateixa: Reflexionar / Valor de la responsabilitat.  
 
SISTEMES BASATS EN L’AUTONOMIA: L’ÈTICA DEL MÍNIM COMÚ MORAL  
• El diàleg i l’acord.  
• El respecte per les diferencies.  
• La pluralitat moral.  
 
¿COM PRENEM DECISIONS?  
• D’acord a la nostra ètica/moral personal.  
• D’acord a la ètica de la professió.  
• D’acord a les normes socials: les lleis.  

 

Persona 

Salut 

Entorn 

Tenir cura 

Relació d’ajuda: 
empatia, 

autenticitat, 
congruència, 
especificitat, 
compartir... 



TEORIES ÉTIQUES 
TEORIES ÈTIQUES  

• Son el resultat de les reflexions crítiques realitzades al voltant de la moral vigent.  

• Es una teoria filosòfica que te com objectiu:  

- Fonamentar la moral, es dir, justificar la seva validesa i legitimitzar-la.  
“la fonamentació dels postulats i normes morals, sigui per recurs a un principi (moral) superior, que imperi de manera incondicional, sigui per 

referència a un ben suprem, la realització del qual s'afirma com a vinculant per qualsevol persona” A. Pieper, ÉAca y moral. Ed. CríAca. 1990  

- Oferir des de aquests fonaments una orientació cap a l’acció.  

• Permeten justificar o fonamentar  

- Els judicis morals (judicis de valor que expressen que “algo” es bo)  X es bo. 

- Les normes morals (expressen obligacions dient que “algo” es bo)  Totes les persones tenen que fer X  

• Estableixen principis que justifiquen enunciats del "pus  

- Totes les persones tenen que fer X, i X es bo.  
 

MARCS DE REFERÈNCIA 

¿Com definim el que es bo?  

• Teories prescriptives o normatives (normes i prescripcions)  

- Mètode normatiu que defineix i tracta d’explicar la forma en que es prenen decisions.  

• Teories descriptives (explica comportaments i busca respostes)  

- Descriu com es prenen en realitat les decisions i explicar els comportaments.  

- Contempla la possibilitat de la influencia de factors subjectius (personalitat, pressió de la situació…).  
 

CLASSIFICACIÓ  

1. Ètica normativa (normes i prescripcions) 

• Estudi comportament + codis conducta.  

• Implica les normes i regles de comportament, els valors i la seva aplicació en la vida quotidiana.  

• Es centra en l’avaluació.  

• Objectiu: definir obligacions, deures i valors humans que son els que tenen que orientar els actes de la persona o un 

grup de persones.  

• Els judicis del que es bo o dolent en les persones es diuen normes de valor moral. 

• Relatiu a les normes d’obligació hi ha 2 divisions:  

Sistemes teleològics – Teories deontològiques 

Greg Deon = deure 

• No utilitzen les conseqüències per determinar si un acte es bo o no.  

• La qualitat intrínseca d’un acte o la seva conformitat amb una regla moral defineix si es bo o no. Tracten de 

determinar que es el correcte o el deure.  

• El que es important es obrar conforme a deures exigits per l’existència de principis dictats per la raó o per 

l’existència de drets produïts mitjançant el consens. “Todos/as deuen fer (incondicionalment) X” 

• La qualitat intrínseca d’un acte o la seva conformitat amb una regla moral defineix si es bo o no.  

• El deure justifica les normes morals.  

• Considera les regles morals com formes sense consistència.  

• El que es important no son els resultats o les conseqüències que deriven dels principis o drets, sinó la correcta 

fonamentació dels mateixos. 

• El que es important es el procediment de com s’estableixen els principis i les normes  Determinar les condicions 

perquè una norma s’estableixi com norma moral. 

• Procediment:  si una regla de conducta pot ser considerada como deure universal, llavors poden considerar-se 

també com una norma moral legítima.  

• Kant va descriure les consideracions perquè  una regla moral sigui vàlida: Imperatius categòrics  

- Ser aplicable al univers enter. 

- Que tot el mundo la respecti. 

- Que els individus siguin tractats com un fi y no com un medi.  

 



Sistemes deontològics – Teories teleològiques o consequencialisme 

Greg telos = fi 

• Objectiu principal: determinar la meta o el fi de les accions humanes, la utilitat.  

• Proposen normes i principis que orientin la nostra conducta en la consecució del fi: “Totes les persones deue fer X, 

per que X es bo”. 

• En aquest "pus de teories.  

- El concepte clau es “el be” (ètiques del be).  

- El deure deriva del que es bo.  

- El valor moral, positiu o negatiu, de las accions està determinat per el fi, i per això, les accions son un mitjà.  

“El fi es el que justifica les normes morals”. 

• Un acte es bo en funció de las conseqüències que produeix (Ètica conseqüent).  

• Els objectius buscats (valor no moral): el plaer, la utilitat o l’objectivitat. 

• L’ ètica utilitarista representa en la teleologia la corrent mes important per les cures contemporànies. Els 

utilitaristes afirmen que un acte es bo o dolent en quant proporciona major intensitat de plaer o de bondat sobre 

un dolor.  
 

2. Ètica descriptiva  (intenta explicar els comportaments i busca respondre a preguntes) 

• Sociologia, antropologia, psicologia, historia,…  

- Descriuen o intenta explicar els comportaments morals o les seves finalitats. 

- Busquen respondre a preguntes com: ¿Què es lo que aquests de persones considera bo o dolent? I per què de esta 

forma?  

• L’estudi de l’ètica descriptiva es anterior a les ciències socials.  

• Quan la majoria de persones pensen o tenen una nova forma de conducta, les lleis tenen que crear-se en relació a 

aquesta nova forma de conducta. 
 

ENFOQUES ÉTICOS  

NORMATIVA – PRESCRPTIVA  DESCRIPTIVA 

• Què deuríem fer. 

• Principalment utilitzada per filòsofs.  

• El seu enfasis esta en fer recomanacions de conducta.   

• Que fem actualment  

• Principalment utilitzada per sociòlegs, antropòlegs, psicòlegs. 

• El seu enfasis esta en la observació de conductes. 

 

TEORIES ÈTIQUES  

 
 

1. Teoria ètica deontològica  

• Tracta de determinar que es el correcte o el deure  

• No proporcionen criteris de com assolir la felicitat  

• El que es important es actuar conforme a  

- Deures exigits per l'existència de principis dictats per la raó (Kant). 

- Deures (naturals o fonamentals) produïts mitjançant el consens.  

Tots tenen que fer  X El deure justifica les normes morals 

El que es important no son els resultats, sinó la correcta fonamentació del mateixos, quines condicions es requereixen 

perquè una norma pugui ser considerada una norma moral. Si una regla de conducta pot ser considerada com un 

deure universal, llavors es pot considerar també com una norma moral legítima.  

TEORIES ÈTIQUES CLÀSSIQUES  

1. T. DEONTOLOGICA                             
I. Kant  

2. T. CONSEQUENCIALISTA                  
J. S. Mill  

TEORIES ÈTIQUES CONTEMPORÀNIES  

3. T. OBLIGACIÓ                           
W. Frankena  

4. T. JUSTíCIA I IMPARCIALITAT     
J. Rawls  

5. T. DE LA CURA                              
C. Gilligam  



Deontologia, no conseqüencialisme, formalisme  Inmanuel Kant (1724 – 1804) 

• Persona és una consciència cognoscent (ser pensant que realitza l'acte del coneixement) o moral, un ser actiu, 

creador i legislador.  

• El subjecte, autèntica consciència moral, es dóna a si mateix la seva pròpia llei, autònomament, i es troba al centre 

tant del coneixement com de la moral (subjecte lliure).  

• Punt de partida de la seva ètica, és el fet en si mateix de la moralitat. 

• Persona responsable dels seus actes.  

• Consciència d'haver de.  
“Dues coses omplen la meva ànima d'una admiració i d'un respecte sempre creixent...el cel estavellat sobre el meu cap i la llei moral que hi ha en 

el meu” 

• Principi màxim  el DEURE (necessitat de realitzar una acció únicament per respecte a la llei moral/principios).  

- Els principis dirigeixen la nostre voluntat.  

- En que consisteix la llei moral? En la universalitat, vàlida per tot el mon.   
“Jo no puc obrar mai més que de tal manera que pugui voler que la meva màxima es converteixi en una llei universal” 

• Imperatiu categòric  la RAÓ  

Les conductes o normes han de ser:  

- Aplicables a un univers sencer.  

- Respectades per tots.  

- Tractar a les persones sempre com fins, mai com mitjans.  

Ex: Si robar està malament per mi, llavors robar està malament per tothom. 
“Obra de tal manera que puguis desitjar que el motiu que t'ha portat a obrar es converteixi en una llei universal” 

• La persona té valor i dignitat. Té un valor per si mateixa, i no segons les seves circumstàncies particulars.  

Utilitzar a la persona com un mitja i no com un fi, es immoral. Ningú te que ser tractat com una cosa al servei de les 

necessitats o interessos dels altres.  

“Tot ésser humà ha de ser tractat sempre com una fi en si mateix, i mai única o exclusivament com un mitjà”  

Principi de la dignitat humana 

• Un acte es bo en funció de:  

-  La seva qualitat intrínseca. 

- La seva conformitat a una norma moral. 

 

DEONTOLOGIA – NO CONSEQÜENCIALISME – FORMALISME VS UTILITARISME – CONSEQÜENCIALISME 

En el deontologisme representat per Kant s’afirma  

“Alguna es bona perquè té que fer-se (pensem que 

alguna cosa es bona si estem convençuts de que es te 

que fer). 

• Mirada posada en la consciència del deure i de la 

responsabilitat moral.  

• La moralitat hauria de ser tan pura que hauria “d’estar 

per sobre” dels desitjos humans. 

En utilitarisme s’afirma   “Alguna cos es te que fer 

perquè es bo ” (pensem que alguna cosa es bona si tenim 

els resultats que volem)  

• Utilitza l’estratègia per avaluar les 

conseqüències/resultats finals de la seva acció.  

• Mirada posada en el futur.  

• Moralitat hauria de ser pragmàtica i tenir en compte la 

realització personal i la felicitat.  

 

2. Teoria ètica consequencialista – Utilitarisme   

• Principi de Utilitat: Sistema moral basat en utilitat (Bentham).  

• Utilitat es la propietat de qualsevol objecte de produir benefici/benestar, plaer, satisfacció necessitats o felicitat. 

Aquestes constitueixen els motius fonamentals de les accions.  

- Es considerada com un valor suprem i norma de conducta a la que esta sotmesa a qualsevol altre deure, norma o 

valor.  

- Un judici moral es un judici sobre la felicitat.  

- Una acció es bona en la mesura que condueixi a la felicitat de la col·lectivitat  X es bo X produeix felicitat.  

- La bondat o no dels seus actes es jutja per les seves conseqüències. 

• Parteix d’una concepció egoista de la naturalesa humana, “l’egoisme ètic” (Bentham)  L’acció que proporcioni el 

major plaer per un mateix.  

 



• Concepció en l’utilitarisme es l’altruisme ètic” (S. Mill):  

- l’home sempre actua mogut pels seus propis interessos, que es manifesten en la cerca del plaer i en allunyar-se del 

dolor.  

- L’acció moral es te que encaminar cap a la maximització del plaer i la minimització del dolor.  

- Busca el que es bo no només per ell, si no per a tots, o al menys per la majoria.  

- S’ha d’escollir l’acció que produeixi la major felicitat pel major nombre de persones.  
 

Teleologia, conseqüencialisme  J.S. Stuart Mill (1806-1873) 

• Principi màxim: la FELICITAT en lloc de parlar de plaer.  

• Convençut de que la moral utilitarista es podia tornar menys materialista, donant prioritat als integrants culturals i 

espirituals de la felicitat sobre els plaers mes rellevants.  

• No es poden veure ni mesurar els motius de les persones però si les conseqüències que comporten les seves 

accions.  

• Diferencia entre:  

- Lo útil: allò que permet contribuir a la felicitat general.  

- Lo expeditiu: allò que serveix per una finalitat personal. 
“la moralitat consisteix en obeir aquelles regles morals que produeixin la màxima felicitat per al major nombre de persones” (Utilitarisme de les 

regles)  

• Un acte és bo o dolent en funció:  

- De les conseqüències.  

- Balanç entre danys i beneficis.  

• A nivell individual  EGOÍSME ÉTIC. 

• A nivell social  UTILITARISME  

 

3. Teoria ètica de la obligació  Frankena 1937 – 1979  
 

BENEFICÈNCIA JUSTÍCIA 

• No infringir mal.  

• Prevenir el mal.  

• Evitar el mal.  

• Promoure el be.  

• Considerar a les persones segons els seus mèrits.  

• Distribuir equitativament el be i el mal.  

• Considerar a les persones d’acord a les seves 

necessitats. 

 

4. Teoria ètica de la justícia  J. Rawls (1921 – 2002)  

• “La justícia és la primera virtut de les institucions socials, com la veritat ho és dels sistemes de pensament”.  

- Concepte de justícia distributiva es el fonament de les polítiques socials avançades, garantia de cohesió i 

convivència en societats democràtiques.  

- Defineix a la societat com un sistema equitatiu i voluntari de cooperació entre varis individus.  

• Punt de partida: L’ètica només té sentit en relació a les altres persones, es dir, en la vida pública.  
“Nomes un comportament regit por un ideal de justícia universal pot anomenar-se just o ètic” 

• Per actuar conforme a aquest ideal del que hauria de ser la justícia, s’hauria de suposar una espècie de “contracte o 

pacte” entre persones racionals (parteix del supòsit de que les persones actuen pels seus únics interessos).  

- Cada persona té els mateixos drets en un sistema de llibertats  

- Les desigualtats socials i econòmiques son producte de que uns obtenir beneficis a costa dels menys afortunats  

- Les desigualtats son oportunitats.  

- Protecció dels qui tenen condicions.  

- Menys afortunades. 

El contracte social i la protecció del feble  

En l’àmbit de la salut el seu model de justícia social implica un respecte a les llibertats individuals, i assegurar un accés 

de tots els ciutadans al sistema sanitari donant prioritat als menys afavorits  

 

 

 

 



LA ÈTICA DEL TENIR CURA 
TENIR CURA: REFERENT ÈTIC  In a different voice, C. Gilligan, 1982 

• Parteix d’un enfocament radicalment diferent de la filosofia moral  

• Complementar buits, limitacions i “sesgos”  

• Reequilibrar relacions entre homes i dones i aconseguir una horitzontalitat en el tracte, per crear una societat 

igualitària i democràtica.  

• La concepció de la pràctica moral es fonamenta en els valors propis de les relacions personals. 

- La responsabilitat.  

- L’afectivitat. 

• Ètica del tenir cura: aportar la perspectiva femenina a l’ètica.  
“L'atenció conscient nodrida per la responsabilitat, la solidaritat i la compassió enteses com a valoracions producte d'una profunda reflexió sobre la 

fragilitat de la condició humana” 

NOVA SITUACIÓ  

 
La ètica tenir cura: el fer be de la infermera. 

Aportació del pensament infermer: el fer be de la disciplina. 

MARC DE REFERENCIA  

MARC ÈTICA SANITARIA MARC ÈTICA TENIR CURA 

• Drets humans: dignitat, llibertat, igualtat 

• Principis bioètics  

- Canvi en la cultura sanitària (organitzacions i 

professionals) i en el paper del malalt/usuari.  

- Centrar les accions en els usuaris.  

- Respectar les diferents formes de entendre la 

salut.  

- Millorar la informació i la comunicació. 

- Millorar el respecte per la intimitat i 

confidencialitat. 

- Impulsar la investigació en temes de bioètica.  

• Legislació especifica 

• Respecte  per l a persona  

• La salut  

• La vida i el benestar  

 

TENIR CURA DES DE LA PSICOLOGIA  In a different voice, C. Gilligan, 1982 

• Acadèmic: La teoria dominant sobre el desenvolupament moral no reflecteix el desenvolupament de totes les 

persones.  

• Existència o no de diferencies de gènere en el judici moral.  

• Reflexió moral en les situacions afectives i en les relacions interpersonals.  

• Valors actuals de l’ètica per avançar en la societat.  

La concepció de la pràctica moral es fonamenta en els valors propis de les relacions personals:  

• La responsabilitat. 

• L’afectivitat.  

• La relació interpersonal. 

• El context.  

• La responsabilitat fins al altre.  

• El acompanyament. 

 
“Promoure el creixement de la salut, facilitant el benestar, la dignitat el respecte i la preservació i extensió de totes les potencialitats humanes” 

 

 

El concepte de salut   El respecte i 
foment dels drets humans        Els 

principis bioèticsLa Legislació 

CANVI DE PARADIGMA  L’objectiu no 
es només la curació sinó el TENIR CURA 

dels malalts  

E. JUSTICIA 

Principis morals abstractes 

E. RESPONSABILITAT 
Judicis contextuals 

• Imparcialitat.  

• Regulació dels drets.  

• Individualisme.  

• Procediment.  

• Particularitat.  

• Responsabilitat vers l’altre.  

• Xarxa de relacions.  

• Resultats.  



TENIR CURA DES DE LA FILOSOFIA  Milton Mayeroff. On caring. Harper Perennial ediAon. New York 1990.  

• Respecte a la dignitat de la persona com condició fonamental de la bioética  
“Es l’origen de la vida, de la dignitat, que comporta el respecte i l’ajut al benestar. Implica l’ ajut a l’altre a créixer” 

- Els valors humans estan immersos en el procés de tenir cura.  

- Cuidar es créixer.  

- Ètica de la responsabilitat.  

Caring: intentar ajudar a créixer des de la seva pròpia persona, a ser “el mateix” i la seva experiència de creixement 

es una sensació pròpia de benestar.  

• Suposa  

- Cuidar a l’altre sense la manipulació que apareix quan jo cuido “com a mi em sembla be”.  

- Cercar la direcció de l’altre per ajudar-me a determinar la meva resposta de tenir cura d’ell i del que es mes 

rellevant.  
“Actituds de “caring”: coneixement, alternança del ritme, paciència, honestedat, confiança, humilitat, esperança, coratge 

Detractors  Kushe H. 1997 Caring: nurses, women and ethics. Blackwell. Oxford  

• Quelcom utòpic.  

• Possibilitat de generar injustícies.  

• La dificultat de la proximitat.  

• Possibilitat de generar paternalisme.  

• Estereotip de virtut femenina.  

 

TENIR CURA DES DE D’INFERMERIA  

 Cuidar per la persona: Categorització 

Florence NigthIngale  

• “Posar al malalt en les millors condicions.....”  

• “Cultivar l’observació....”  

• “Tenir paciència, ...”  

• “Res és tan necessari com la veritat....”  

• “Confiança”.  

“L’ensenyament és per preparar a la infermera per ajudar al pacient a viure” 

 Cuidar JUNT a la persona: Interacció  

HENDERSON, V. 
“Principios básicos de los cuidados de 

Enfermería”. 
CIE. Ginebra, 1991 

OREM, D.                                                                                

1993 “Modelo de Orem: conceptos de 

enfermería en la prác5ca” Ediciones y 

ciéncias técnicas. Madrid 

PEPLAU H.                               “Teoría 

interpersonal en la prác"ca 

enfermera” Masson-Salvat, Madrid 

1996 

• “És fer el que la persona faria si tingues 

força, voluntat o coneixements”.  

• “És ajudar a les persones a satisfer les 

seves necessitats per la vida i/o ajudar a 

una mort digna”.  

• “És ajudar a la persona a desenvolupar 

i millorar el seu nivell d’autocura”.  

 

• “.....trobar la manera de conèixer a 

la persona com esser humà amb 

dificultats i ajudar-la a ampliar les 

capacitats per exercir les seves 

qualitats innates” 

 

 Cuidar DESDE a la persona: Transformació  

Leininger M  

1995 “ Transcultural concepts: concepts, theories, research&prac5ces” . Mc Graw-Hill. New York  

“Accions i ac"vitats dirigides a l'assistència, recolzament i capacitació de persones o grups, amb la finalitat d’atenuar o  

millorar la seva situació, forma de vida o d’afrontar la mort”  

Watson J.  

Nursing: human science amb human caring: a theory of nursing. Jones Barlet, Subdury, MA.1999  

• “En infermeria i en tenir cura el que ens importa, per sobre de tot, no son els  principis èAcs i les lleis que ens diuen si 

una acció és bona o dolenta. Tenir cura, en tant que idea moral, suposa un compromís amb la protecció i millora de 

la dignitat humana i en la salvaguarda de la humanitat.  

• “Una ètica del tenir cura necessita una ètica infermera que afavoreixi el pensament subjectiu, no els principis 

objectius”  



Teoria del tenir cura transpersonal  

El tenir cura:  

• Promou la salut i el creixement individual i família.r  

• Practica interpersonal. 

• Satisfacció de les necessitats bàsiques.  

• Influencia de l’ambient per el desenvolupament del potencial de les persones implicades (diàleg).  

• Contemplar factors socio-culturals i espirituals per comprendre els significats.  

 

LA ÈTICA DEL TENIR CURA  

Proposa  

Un paradigma centrat en les relacions humanes i la potencialitat de la persona, sigui quina sigui la seva condició, de 

portar una vida el més autònoma possible  

Planteja  

La cobertura de les necessitats de salut de les persones des del respecte per les múltiples creences i formes de vida, 

com l’eix central de l’atenció  

 

CARACTERÍSTIQUES: VIRTUTS BÀSIQUES, ELS HABITATS PERSONALS I PROFESSIONALS  

• Compassió:  

- Percebre com a propi el sofriment de l’altre. Posar-me en el lloc de l’altre.  

- Dinàmica, l’acció solidària.  

- Comprendre l’altre en el seu context.  

- No substituir l’altre.  

• Competència professional. 

• Confidència: discreció i escolta atenta.  

• Confiança: fidelitat, autoritat, temps i espai.  

• Consciència: reflexió, prudència, cautela. 

 

ALTRES CATEGORIES ÈTIQUES DEL CUIDAR  

• El tacte:  

- Presencial, la proximitat.  

- Tenir tacte: respecte, l’atenció, el saber estar, dir, callar, marxar a temps, l’espai i el temps oportú…  

• L’escolta atenta:  

- Escoltar és mes que oir.  

- Obrir-se a l’altre, estar disposar a respondre... 

 


