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Sessió extraordinària del Seminari permanent de l’Associació de Bioètica i
Dret celebrada el 28 d’octubre de 2010 amb el Dr. Jérôme Sobel
Amb aquesta sessió extraordinària hem iniciat les habituals sessions del Seminari permanent de l’ABD corresponents a l’actual curs acadèmic, i ho hem fet amb el tema
L’ajuda al suïcidi a Suïssa en l’actualitat. No es tractava
tant de debatre la qüestió de l’eutanàsia o de l’ajuda al
suïcidi en general -qüestió sobre la qual tant l’Observatori
de Bioètica i Dret com l’ABD ja s’han pronunciat clarament
en els Documents del Grup d’Opinió - sinó de conèixer de
primera mà el marc legal, procedimental, farmacològic i de
funcionament d’una de les quatre Associacions que hi ha
avui dia a Suïssa dedicades al tema.
És per això que vàrem convidar el Dr. Jérôme Sobel,
metge especialista en otorinolaringologia i en cirurgia cervi-

cofacial, i des del 2002 President de l’Associació EXITSuisse Romande, a qui agraïm que acceptés de col·laborar
amb l’ABD. El Dr. Sobel ha tingut l’amabilitat d’autoritzar la
publicació en aquesta Revista del conjunt de diapositives
que va emprar en la seva presentació.
Com ja és habitual en les sessions de l’ABD, a la intervenció del ponent va seguir un llarg i molt interessant debat amb els assistents que va posar de relleu, un cop més,
l’interès dels associats per aprofundir en el tema que es
tractava.
Podeu consultar aquest material a l’enllaç següent.
També trobareu en aquest altre enllaç informació sobre
l’Associació EXIT-Suisse Romande.
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