PARADIGMES DE LA MEDICINA D’AVUI EN REFERÈNCIA A LA
RELACIÓ METGE - PACIENT
El dia 8 d’abril de 2019 a les 19.00h.

Organitza: Secció Col·legial de Metges de Tractaments
Complementaris

1.-A la conferència resten convidats tots els metges col·legiats .
2.- Per a la realització de l’activitat caldrà inscriure’s prèviament a la Secretaria del
Col·legi Oficial de Metges), mitjançant la butlleta d’inscripció adjunta.
3.- La conferència se celebrarà al Saló d’Actes del Col·legi Oficial de Metges de
Lleida (Rambla d’Aragó 14 – pral.) de 19:00h a 21:00h.
4.- La sessió es transmetrà “via streaming” prèvia sol·licitud.

PONENT
Dr. Oriol Yuguero Torres.
Doctor en Medicina per la Universitat de Lleida. Màster en Bioètica per la Universitat de
Barcelona. Màster en Salut Pública per la Universitat John Hopkins. Professor Associat
de Bioètica de la Facultat de Medicina de Lleida. Facultatiu del Servei d’Urgències de
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
El Dr. Oriol Yuguero és Metge de Família però ha desenvolupat la seva tasca assistencial
en l’àmbit de la Urgència, especialment l’hospitalària on actualment treballa. Durant
l’etapa de resident realitza un Màster en Bioètica i des d’aleshores és professor a la
Universitat de Lleida on realitzà la tesi doctoral sobre l’impacte de les relacions humanes
en la millora del pacient. Les situacions límit i els dilemes ètics que es viuen als serveis
d’urgències l’han portat a crear el grup de treball de Bioètica de la Societat Catalana
d’Urgències i actualment és el President del Comitè d’Ètica Assistencial de la Regió
Sanitària de Lleida.

PARADIGMAS DE LA MEDICINA DE HOY EN REFERENCIA A
LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE
El día 8 de abril de 2019 a las 19.00h.

Organiza: Sección Colegial de Médicos de Tratamientos
Complementarios

1.-A esta conferencia quedan invitados todos los médicos colegiados.
2.- Para la realización de la actividad será necesario inscribirse previamente en la
Secretaria del Colegio Oficial de Médicos), mediante el boletín de inscripción
adjunto.
3.- La conferencia se celebrará en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos
de Lleida (Rambla d’Aragó 14 – pral.) de 19:00h a 21:00h.
4.- La sesión se transmitirá “vía streaming” previa solicitud.

PONENTE
Dr. Oriol Yuguero Torres.
Doctor en Medicina por la Universidad de Lleida. Máster en Bioética por la Universidad
de Barcelona. Máster en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins. Profesor
Asociado de Bioética de la Facultad de Medicina de Lleida. Facultativo del Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
El Dr. Oriol Yuguero es Médico de Familia, pero ha desarrollado su trabajo asistencial en
el ámbito de la Urgencia, en especial la hospitalaria donde actualmente trabaja. Durante
la etapa de residente realizó un Máster en Bioética y desde entonces es profesor de la
Universidad de Lleida donde realizó la tesis doctoral sobre el impacto de las relaciones
humanas en la mejora del paciente. Les situaciones límite y los dilemas éticos que se
viven en los servicios de urgencias lo han llevado a crear el grupo de trabajo de Bioética
de la Societat Catalana d’Urgències y actualmente es el Presidente del Comité de Ética
Asistencial de la Región Sanitaria de Lleida.

