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La Comissió de Violència Intrafamiliar i de Genere de l’hospital Clínic de Barcelona 

aquest any celebrarà el seu vintè aniversari. En aquest temps a aconseguit establir un 

model assistencial d’atenció a les persones que han sofert una agressió sexual, 

referent a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol. 

Aquest model es basa en tres pilars: 

- Una bona coordinació dels diferents professionals de les diferents especialitats 

que intervenen 

- Un protocol assistencial definit on tothom sap quin és el seu paper en el procés 

assistencial 

- Un respecte escrupolós a la situació de la persona agredida i al que explica 

Les especialitats que intervenen son: Treball Social, Infermeria, Ginecologia o Cirurgia 

General, Psiquiatria,  Malalties Infeccioses  i Medicina Forense (quan hi ha denuncia). 

El protocol assistencial s’actualitza periòdicament d’acord amb l’evidència científica i a 

les millores en el circuit assistencial que es van produint. En aquest protocol també es 

defineixen una sèrie de paràmetres que cal recollir i que tot seguit comentarem. 

Cal ser molt respectuós amb la persona agredida, en el sentit que cal escoltar i 

preguntar, amb delicadesa, per poder orientar adequadament el seu tractament i les 

ajudes que pot necessitar, no posant mai en dubte el que diu ni fent cap mena de 

comentari que la pugui incomodar o agreujar la seva situació psicoemocional. 

El darrer any es van atendre 503 persones agredides sexualment en el Servei 

d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona. El 85% eren dones i el 15% homes. En els 

darrers anys s’ha viscut un increment percentual del nombre d’homes que han 

requerit atenció. 

Majoritàriament les agressions han estat perpetrades per persones desconegudes, tot i 

que el 35% han estat produïdes per persones conegudes per la persona agredida. 

En més d’una quarta part hi ha sospita de submissió química i les víctimes manifesten 

haver consumit alcohol o altres drogues en un alt percentatge, més del 60% en el cas 

de les dones i més del 70% en el cas dels homes. 

Poc més de la meitat de les persones agredides manifesten haver presentat denuncia. 

L’Hospital Clínc ofereix seguiment postalta del Servei d’Urgències, en el programa de 

seguiment per la detecció, profilaxi i tractament de malalties infeccioses de 

transmissió sexual a les victimes d’una agressió sexual del Servei de Malalties 

Infeccioses  i en el programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en 

dones víctimes d’una agressió sexual del Servei de Psiquiatria. 


