
 

 
 

02 de desembre de 2008 
 
 
Col·loqui “Conflictes ètics en l’atenció a la dona maltractada”, Grup 
Maltractament a la Dona i Atenció Primària de Salut. 4 desembre, 17.30h. UPF. 
 
EL METGE DE FAMÍLIA HA DE DIRIMIR ELS CONFLICTES ÈTICS QUE APAREIXEN EN 
L’ATENCIÓ A LA DONA MALTRACTADA  
 
L’atenció tant a la víctima com a l’agressor per part del mateix metge i la negació 
de la dona a denunciar seran els dilemes analitzats pels ponents 
 
 
Des  de fa uns anys, el Grup “Maltractament a la dona i Atenció Primària de Salut” 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) organitza un 
col·loqui  com aportació al Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. El fil 
conductor escollit per aquest any són les dificultats  que es presenten  en relació a l’atenció 
mèdica a aquestes dones, i com una reflexió des de la ètica pot ajudar als metges en la 
pràctica diària. 
 
De les diferents dificultats, Grup ha prioritzat dues situacions habituals a la consulta: quan 
el maltractador i la víctima són atesos per la mateixa persona i quan la dona no vol 
denunciar. En el primer cas es tracta de reflexionar sobre les dificultats de atendre a la 
dona maltractada i a l’home maltractador alhora. Com diu la Dra. Pilar Babi, 
coordinadora del Grup, “aquesta situació és habitual en les consultes d’AP, on les 
famílies solen tenir la mateixa consulta mèdica, i genera reptes de comunicació, de 
confidencialitat d’idoneïtat de les diferents actuacions, en definitiva, de bona praxis”. 
 
En la segona taula, es debatrà com actuar quan la dona que ha patit violència no vol 
denunciar la seva parella i , encara més, demana al metge de família que tampoc ho faci.  
“Es genera en aquest cas –comenta Pilar Babi –un conflicte de deures en el  metge o la 
metgessa: el deure amb  la legislació vigent, que obliga de forma expressa a informar del 
coneixement d’aquest delicte, i el deure de respecte a l’autonomia de la pacient”. Les 
presentacions dels ponents –i el debat posterior- giraran al voltant de les consideracions 
que porten associades un i un altre deure.  
 
El col·loqui parteix de la pràctica clínica dels metges de família, però el Grup 
Maltractament a la dona i APS creu que interessarà a tots aquells professionals que atenen 
a dones en situacions de violència i, fins i tot, a la ciutadania en general. 
 
 
Per consultar el programa, 
http://www.camfic.org/docs/dona_maltractada.pdf
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