
Taller Paraula en medicina. Curs 2021-2022 

“Consentiment informat: consentiment? informat?”  

Els abusos en la medicina de la primera meitat segle XX varen ser  tractats per la 

bioètica sota la forma de protocols de informació i recollida de l’autorització del 

pacient. El consentiment informat fou la forma contractual de recollir la voluntat de 

protegir el pacient. 

 

Però com constatem en el món del capitalisme, en una societat regulada pels 

contractes, impera la desconfiança, el desig esdevé problemàtic i les seves formes 

poden ser viscudes de nou com un abús. Mentre el consentiment es va estenen a tota 

forma de relació.  

 

En medicina es sol·licita el consentiment per a les proves invasives, intervencions 

quirúrgiques, fecundació assistida i, ara, per a la eutanàsia i el canvi de sexe. En les 

relacions personals, pel que fa al sexe ens referim a relacions que es diuen 

“consentides”: relacions sexuals entre pars o amb el menor madur,  maltractament o 

violència dins la parella, dones que es prostitueixen.  

 

La psicoanàlisi ens permet llegir aquest problema mèdic com a formant part d’un 

símptoma en les relacions personals de la nostra època. 

 

De què és símptoma aquest problema? Fins a quin punt l’ésser humà és autònom en les 

seves decisions? Què és consentir? Què és informar? A què es cedeix quan es diu sí? 

Cedir és el mateix que consentir? Quins efectes observem en la pràctica quotidiana 

quan els pacients se’n penedeixen d’allò al que van consentir? Com es tracta? 

  

Durant el curs 2021-22 estudiarem el consentiment en diverses condicions humanes per 

posar llum a allò que es juga en la relació professional/pacient quan es sol·licita. Es 

treballarà amb la bibliografia proposada i també es treballarà un cas clínic en cada 

reunió.  

 

Proposta de calendari: 

Divendres mensual, de 19h a 20:30h. 

Aula Zoom 

Coordinadores: 

Carolina Tarrida (Responsable) i Araceli Teixidó 

 


