
Un estudi diu que la detecció
de maltractaments a les

dones ha de comentar en
I’atenció primaria
ACN / Barcelona

¯ La detecció de maltrac-
taments a les dones ha de
comentar en l’atenció pri-
mhria, segons un estudi
preseutat ahir per la docto-
ra Montserrat Espuga en
una jornada d’actualitza-
ció de la medicina organit-
zada per I’Acad~mia de
Ci¿~ncies M¿~diques i de la
Salut de Catalunya. Se-
gons Espuga, que també Es
membre del grup de treball
en la mat/~ria de la Societat
Catalana de Medicina Fa-
miliar i Comunit~ria i que
treballa a l’~rea b~tsica de
salut de GavS., la detecció
del maltractament a les do-
nes s’ha de fer des dels am-
bulatoris, ja que la majoria
de dones afectades per
aquesta viol¿~ncia, concre-
tament un 90% -segons
assenyala l’informe , són
visitades després de les
agressions als centres d’a-
tenció primaria. Per aixb,
segons Espuga, el paper
del metge de Fatenció pri-
m5xia és molt important a
I’hora d’afrontar aquest

problema. L’experta va re-
comanar que els centres i
serveis sanitaris ,~promo-
guin activament,, la pro-
tecció de les dones enfront
de les situacions de mal-
tractament que afecten o
poden arribar a afectar el
seu benestar i el seu desen-
volupament.

1.500 metges
Aquest va ser un dels
punts principals de la jor-
nada, que es va fer a Barce-
lona i que va reunir més de
1.500 metges d’assist~n-
cia primMia i internistes.
Durant la trobada d’ex-
perts també es van exposar
novetats sobre farmacolo-
gia, malalties de transmis-
sió sexual i la malaltia pro-
dfffda pels anomenats edi-
ficis intel.ligents, la lipoa-
trbfia semicircular, que fa
un any va comentar a afec-
tar treballadors de les seus
d’algunes empreses com
ara la de Gas Natural a
Barcelona. Les pon~ncies
estaran disponibles a tra-
vés de la p~giaa web.
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