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El grup d’Adolescència de CAMFiC, favorable a valorar en cada cas la 
conveniència d’informar els pares, prioritzant el benefici del pacient 
 
METGES DE FAMÍLIA RECORDEN QUE ELS ADOLESCENTS TENEN ELS 
DRESTS D’INTIMITAT I CONFIDENCIALITAT COM LA RESTA DE PACIENTS 
 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària remet als drets del 
menor recollits a la legislació vigent 
 
 
Davant les notícies aparegudes en premsa recentment -sobre l’anul·lació per part 

d’un jutge de dos articles del codi deontològic dels metges catalans entorn a 

l’atenció als menors-, el grup de treball Adolescència i Salut de la Societat 

Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), vol fer públiques 

algunes reflexions. 

   

Els membres del grup afirmen que “defensem el fet que els menors, com la resta 

dels nostres pacients, han de rebre una atenció de qualitat”. “Una atenció –

continuen- que ha d’estar basada en la confiança i, sobretot durant 

l’adolescència, ha de recolzar-se en el dret del pacient a la intimitat i a la 

confidencialitat”.  

 

Per preservar aquests drets universals a la consulta, aquest grup de metges de 

família expliquen que “cal escoltar al pacient, valorar l’edat, el motiu de la consulta 

i la maduresa intel·lectual i emocional per a cada acte mèdic. Després de 

realitzar aquesta feina d’escolta, que ha d’ésser en un àmbit de privacitat i 

sense la presència dels pares, toca decidir i compartir amb el jove el 

diagnòstic de la situació”.  

 

En opinió del grup d’Adolescència de CAMFiC, “la decisió de si els pares han de 

conèixer o no el diagnòstic i tractament ha d’emmarcar-se en la legislació 

actual, i també en un codi ètic que ens ha de fer pensar en quina és la 

millor intervenció per al menor que atenem”. Els metges consultats consideren 

que no es pot generalitzar en aquesta qüestió: “Afirmar que mai es comunicarà 

res als pares o que sempre s’haurà de parlar amb ells, deixa de banda un munt de 

drets dels menors recollits en el marc legal del nostre país. Per cada noi o noia 
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menor que acudeixi als serveis sanitaris,  en cada situació i cada motiu de 

consulta, s’ha d’avaluar el grau de maduresa i pensar en el major benefici 

del pacient”. 

  

El grup recorda que els pares poden viure amb preocupació temes com la 

sexualitat i el consum de tòxics durant l’adolescència, i són conscients que, 

sovint, “qualsevol notícia en aquest sentit esdevé motiu d’alarma social”. Defensen 

“la importància que els nois i noies tinguin professionals sanitaris com a 

interlocutors vàlids en temes de prevenció sobre aquests riscos. Aquesta 

atenció ha de fer-se en un àmbit de confiança: els joves han de confiar en els 

seus metges i professionals d’infermeria; i aquests han de poder seguir 

fent una feina ben feta i en consciència”.  

 

Els professionals del grup d’Adolescència i Salut de CAMFiC criden als agents 

implicats i a la resta de la societat a reflexionar amb serenor sobre aquestes 

qüestions, ja que “sense aquesta reflexió, les notícies aparegudes a la premsa no 

ajuden a ningú a millorar l’atenció als menors i a garantir els drets d’aquests 

enfront l’atenció dins els serveis sanitaris”.  
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