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l'atenció i el seguiment 
d'una menor madura que 
no informa els pares

Contacte: Elisenda Longan
elisenda.longan@sjd-lleida.org

Vocabulari

Menor madur: El concepte de menor 

madur fa referència als menors 

que tenen un desenvolupament 

cognitiu, emocional i moral que els 

fa competents per poder participar 

en el procés de presa de decisions, 

a la Convenció de Drets dels Nens 

de l’Assemblea General de l’ONU de 

1989, i es considera els nens com a 

persones a protegir i també com a 

subjectes de drets. 

Competència: És la capacitat 

per prendre decisions en l’àmbit 

situació sanitària; entendre les 

com les conseqüències de cadascuna 

d’elles; discernir la decisió; recordar 

la decisió presa, i comunicar-la a 

les persones implicades. Aquesta 

competència es pot valorar en 

de la decisió a prendre.

Risc Familiar: És l’avaluació del 

grau de vulnerabilitat d’una família, 

en relació amb els seus factors de 

risc i els seus factors protectors. 

Aquesta valoració permet ajustar els 

recursos a les necessitats concretes 

d’una família determinada. La 

vulnerabilitat és el grau de dany 

estimat que poden patir un individu, 

una família o una comunitat. 

Descripció del cas

Una pacient, una noia de 17 anys, és derivada 

al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) des del Centre 

d’Atenció Primària (CAP), on va anar a fer-se una visita per un motiu de 

salut diferent. Els pares no han estat informats de la derivació al CSMIJ. 

la pacient qui rep la trucada i es presenta sola a la primera visita. 

Actualment no va a la escola, no ha acabat l’Ensenyament Secundaririririri    

Obligatori (ESO) i no vol continuar estudiant. 

autolítica activa. Es proposa una nova data de consulta per continuar elelelelel 

seguiment.

El terapeuta referent considera important i necessària la implicació dels s s s s 

pares en el procés terapèutic de la noia, per poder establir un diagnòsticicicicic 

nega al fet que s’informi als seus pares. 

Assistencial Sant Joan de Déu 
Terres de Lleida

Cas practic`
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El marc legal de l’atenció al menor, 

la Llei 26/2015, de 28 de juliol, i se-

gons la Llei 41/2002, de 14 de novem-

bre, bàsica reguladora de l’autonomia 

del pacient i de drets i obligacions en 

matèria d’informació i documentació 

 «3. Se otorgará el consentimiento 

por representación en los siguien-

tes supuestos:

 a) Cuando el paciente no sea ca-

paz de tomar decisiones, a cri-

terio del médico responsable de 

la asistencia, o su estado físico 

o psíquico no le permita hacerse 

cargo de su situación. Si el pa-

ciente carece de representante 

legal, el consentimiento lo pres-

tarán las personas vinculadas a él 

por razones familiares o de he-

cho.

 b) Cuando el paciente tenga la 

-

mente y así conste en la senten-

cia.

 c) Cuando el paciente menor de 

edad no sea capaz intelectual ni 

emocionalmente de comprender 

el alcance de la intervención. En 

este caso, el consentimiento lo 

dará el representante legal del 

menor, después de haber escu-

chado su opinión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9 de la 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del 

Menor.

 4. Cuando se trate de menores 

emancipados o mayores de 16 

años que no se encuentren en los 

supuestos b) y c) del apartado an-

terior, no cabe prestar el consen-

timiento por representación.

 No obstante lo dispuesto en el 

párrafo anterior, cuando se trate 

de una actuación de grave riesgo 

para la vida o salud del menor, 

según el criterio del facultativo, 

el consentimiento lo prestará el 

representante legal del menor, 

una vez oída y tenida en cuenta 

la opinión del mismo.

¿Es pot considerar aquesta pacient 

-

guir un tractament, sense que es noti-

seus pares, malgrat que el terapeuta 

ho consideri necessari per al tracta-

ment? 

• Es tracta d’una pacient de 17 anys 

que demana assistència i tracta-

ment, derivada des dels Serveis 

de Salut, sense l’acompanyament 

-

res. També es nega a comunicar 

als seus pares les visites següents 

i a permetre que siguin informats 

pels professionals. Els motius que 

creu que els seus pares no enten-

drien la seva necessitat de tracta-

ment psicològic.

• A l’entrevista inicial la pacient ha 

estat considerada competent i amb 

i ponderar la seva petició. 

• Se sospita una gestió inadequada 

de la informació dintre de l’entorn 

perquè la pacient tingui un suport 

adequat.

• Seguiment de la pacient enfocat 

a treballar el vincle terapèutic i, 

-

ballar la necessitat d’incorporar 

la família en el seguiment, com 

a part del pla terapèutic. També 

-

cebudes en la dinàmica familiar, 

culturals.

• En relació amb aquest punt, seria 

important distingir entre el deure 

ètic d’informar o no els pares de 

l’atenció sol·licitada per la menor, 

i la necessitat que els pares partici-

pin en les consultes, per poder as-

solir els objectius terapèutics que 

el terapeuta considera imprescin-

dibles.

• Cal valorar la maduresa de la menor 

que ha de prendre: comprensió del 

de la intervenció i altres aspectes.

• Un altre dels objectius prioritaris 

és delimitar el risc i la gravetat del 

trastorn. És important fer un diag-

nòstic acurat i, si dintre del diagnòs-

tic hi ha risc de conductes gravetat, 

valorar la possibilitat d’informar els 

pares, preferentment amb l’acord 

de la pacient.

• Cal evitar prendre amb la pacient 

-

-

professional d’informar la família 

en cas que s’albiri una situació de 

risc greu.

• Seria important en general, en 

menors potencialment madurs, re-

marcar aquest darrer punt i, des 

de l’inici de l’atenció, situar-se en 

-

tiva.


