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Éthique, Médecine et Societé. Comprende, réfléchir, décidir.

de, E. Hirsch, dir.

Joan March Noguera

Pels professionals de la salut amb el sentit ample de
la definició de salut de l’OMS :  “un estat de benes-
tar, físic, mental i social” el tenir clars els grans prin-
cipis que regeixen la bioètica és cada vegada més
necessari.

S’acostuma a dir que la paraula “bioethics” la va
introduir en el vocabulari de les ciències de la salut
el bioquímic americà  Potter Van Ressenlaer (1911-
2001) l’any 1970 en el seu article Bioethics: the
science of survival i la va desenvolupar  en el llibre

publicat l’any 1971 Bioethics: Bridge for the future.
El concepte  que  Rensselaer  va treure a llum ini-
cialment com “aquelles coses que se tenien que tenir
en compte a l’hora de trobar l’ “equilibri”- “el pont”-
entre els “avanços tècnics” i els perills que aquests
avanços poguessin suposar per la humanitat  va tenir
fortuna molt ràpidament. Així l’any 1972 el ginecò-
leg americà d’origen holandès  André Hellegers
(1926-1979) va fundar, com institut universitari de la
University of Georgetown, l’Institut Kennedy for
Ethics i des de aquesta data la bioètica es va conver-
tir en  una disciplina universitària. 

Així des de  punts de vista diferents,  més laics en
la seva majoria de casos,  la  Bioètica ha tingut un
gran desenvolupament en els mèdics acadèmics i
professionals  de tot el món i la paraula s’ha fet d’us
comú  sense que la majoria de la gent conegui l’am-
plitud de qüestions que hi ha darrera d’ella.    

En un moment en que la  societat  té com a temes
de discussió diària qüestions com la investigació en
cèl·lules mare, les manipulacions embrionàries,  l’eu-
genèsia, les clonacions terapèutiques, l’avortament i
les distintes formes de la seva regulació,  la clínica
del dolor,  les tècniques pal·liatives del dolor, l’euta-
nàsia, l’eutanàsia assistida, el dret a la mort en digni-
tat o, en un àmbit un poc diferent , el desenvolupa-
ment sostenible, l’equilibri ecològic, el canvi climà-
tic... A un moment, doncs, en que aquests temes i
similars circulen de boca en boca no tan sols entre
metges, infermeres, biòlegs, treballadors socials,
genetistes i científics sinó també entre pares,
pacients, familiars... en resum entre la societat en
general, Medicina Balear, que vol contribuir a man-
tenir al dia els professionals de la salut en relació en
els avanços que es produeixen en les matèries que
d’una forma o un altre són de la seva competència, ha
de posar a l’abast dels seus lectors una obra com la
que aquí volem fer una ressenya.

Aquesta obra  és el darrer volum de la col·lecció
Espace Éthique de la prestigiosa editorial francesa
Vuibert,  que ja ha publicat més de 20 llibres entorn
a  la  bioètica  dins  aquesta  col·lecció  dirigida   per 

Éthique, Médecine et Societé. Comprende, réfléchir,
décidir.
Sota la direcció de  Emmanuel Hirs. Prefaci  de Didier
Sicard. Pròleg de Jean Claude Ameisen . 
(11-1907). Paris. Espace Éthique. Vuibert
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Emmanuel Hirsch, director  de l’Espace éthique/
Assistance Publique- Hôpitaux de Paris i del
Departament de Recherche en Èthique de
l’Université Paris-Sud 11.

Trobam en les gairebé 900 pàgines del llibre al vol-
tant de 100 articles d’especialistes francesos de molt
diverses disciplines entorn a les quals la bioètica té
alguna cosa a dir. L’obra dividida en  tres grans apar-
tats  I. Penser l’éthique médicale, II. La personne au
coeur des soins,  III. Situations de dilemmes pot ésser

d’interès per tots aquells professionals que han de
prendre decisions que impliquen la salut de les per-
sones tant a nivell individual com col·lectiu. El movi-
ment que encapçala Hirsch a França, conegut com
“Charte Éthique et Maraude”, s’inspira en els valors
continguts  en la Declaració de Drets Humans segons
els quals tota persona ha d’ésser reconeguda en la
seva dignitat i els seus drets. El desenvolupament
d’aquests principis és lo que se pot trobar al llarg d’a-
questa publicació que marcarà una fita en el desen-
volupament de la bioètica.  
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