
EL SECRET MEDIC EN LA

INTFRItL'PCI(5 CUIMI\A L DE LA GESTACIO

pel Dr . JOSEP BLANC BENET, Graduat de Doctor en Medicina

El gastament criminal! Hen's aqui una transgrossio de les

mss greus en l'ordre moral, en el biologic i on el social, que,

segons el malaguanyat Dr. FARGAs, es fa tots els dies en Is nostra

capital regional, a Barcelona.

En altre treball en que tractarem de mesurar I'extensio

les causes de aquesta calamitat (1), la varem qualificar de plaga

social, tan mes greu en quant ve a raure sabre una regio ja

molt flagel-lada per l'altra plaga del neo-maltusianisme, amb-
dues enemigues de Ia raca.

Aqueix delicte do fet no es perseguit pets tribunals do jus-
ticia. Aix) ho reconeixen alhora metges i jurisconsults. El cas

es, hero, que d'aital falta de persecucio se'n tiren els uns als

altres la culpa.

Acusa el metgo at magistrat perque no persegueix, i aquest

resposteja diem que el metge que ha pogut comprovar I'exis-
tencia de pritctiques avortives en uua femora es qui pot il.lus-
trar a la justicia.

Pei que toca at metge, la questio gairebe es redueix at
concepte quo es tingui de I'anomenat secret professional, questio
medie-moral.

El secret medic en el Eons no es distingeix del secret quo
tots persona esta obligada a guardar, quan existeix contracts
especial quo obliga a guardar ]o, anc que aital contracts no sigui
pales sing implicit; i tothora, adhuc no existint cap contracte

(i) La lucha contra el aborto criminal . serie d ` articles en la revista barcelmnina Las

Ciencias medicaa , de 1918.
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la naturalesa de la cosa exigoix I'ocultacio , existeix el

deure de guardar reserva, doucs la revelacio pot ocasionar

qualque tort o detriment. (1)
La discrecio que obliga al metge ds, doncs , la inateixa quo

o bliga a tota persona; lo que hi ha es quo el inetge, per sa pro-

fessio, es troba sovint on situacio do coneixer un bon nombre

de miseries de la pobre humanitat, i per tal conve tingui Ines

arrelada 1'l>_abitud de la discrecio i clar i net el coueixe-

nleut de l ' assumpte. Per dissort no sol ser aixo lo n ► ds torrent

El veil 1IiPOCRATES fou qui Bona la norlna de la discrecio'

mi"dica: ato que per ventura en I'exercici de la professio, i fins

fora d'eixa , vourd o sentiro do la vida do les persones , si no deu

alguna vegada revelar-se, canard, considerant -ho cony a secret' -

Son paraules del JURAMENT de 1IIPOCRATES , quo han repetit du-

rant molts segles els neo fits en pendre el grau que els autorit-

zava per a exercir la Medicina.

sFixern-nos en los par ules : Q o quo no degui dsser revelat,

callare». Es a dir: «Callard , no degui declarar-ho al

jutge.

La confusio quo dessds d'aixd s'ds produ5da fora nlida per

cert. d& deguda a que molts , considerant tan sols el deure de
callar , ohlideu el de declarar.

r,Per ventura sera el matoix rnetge qui podra lixar , les oca-

sious en que, traetant-so de l'iuteres pdblic , deura callar o deura

declarar? Es evident quo no. No ha rebut per cap canto la fa-

cultat de deliair els casos on qu, to vist, o oIl dercr a declarar-se.

Tal Cs el sentit traditional , tal ds ademds el sentit de LE

TAMENDI en el Cotneutari al jarameul hipocrtttic : - En relaeio als

intoressos privats , escriu, esta I'ititerCs pdblic , extant a carrec

do l'Estat el definir quals siguin ols casos en que S: o vist o Olt

deura revelar-so (2).=-

Beu cert que I'Estat, ols e.^tats, no sempre ni en totes parts

han definit aquests casos amb tota elaretat, amb tot lo tradicio-

nal ha sigut sempre la subordinacie do 1'interes privat al de la

ooinunitat.

En apoi d'aquesta nostra opinio , podem retreure els antics
autors de Medicina legal.

PAULUS ZACCIIIA , qui mori en 1659, diu quo en casos judi-

(I Sobre aixo deu eonsultar - se Particle que sense firm a publics el Dr. FRANCISC)

M.ssa5A, en El ('re-erio eathlico en lax Ciencias Medicas de Novembre 1899.

(2, LCTAMENDI , ('ursode Clinica general , pAg. 72 i 708.
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cials •detc el utetge absolutarnent descobrir la vernal (1).. 1 per

aixo asseverar s'ampara de dos autors Ines antics encara: I'italiit

Sylvaticus, en sa obra be Medico i el tudese CottoNCHI, ambdos

de la xvla centuria.

Aquesta doctrina de tots els temps es la que va servir de

fonament als legisladors dels codis moderns.

El Codi penal frances, que data de 1810, en son article 378

ordena: EEls metges cirurgians i domes oficials de sanitat, aixi

cons els farmaceuties, llevadores i denies persones dipositaries

per estat o professio dels secrets qne els han confiat, si revelen
aquests secrets, fora dels casos en qut, la llet els obliga a denun-
cial•-los, serail puuits amb preso d'un any a setze mesos i multa

do 100 a 500 francs.t L'interes public resulta aqui perfectameut
salvaguardat amb fincis que havein subrallat. D'incumbeneia

de I'Estat es fixar els casos a que s'aludeix; i com de fet, el Codi

frances d'instruccio criminal els tixa palosanient en son arti-

cle 80 (2).
A Espanya no hi ha hagut tractadista de moral medics que

no reconegui estar el motge ohligat, soul pre qne ho (,xigeixi

lintores public a declarar davant el jutge, aixi 1). FLLIx

JANER, puix que s'ampara dei junententt d llipticrates (:3) i sem-

hlantment LETAIIENin en els en tientaris abans sitars al nnlteix

Jeraniei,t. De mes ;l rues la Iiei espanyola 6s en aixo cate-

gOrica:

eLos qul, par riz6n de sus cargos, profesitfnles it oheios

tuvieren noticia de algae delito publico, estan obligados a do-

nunciarlo inmediatamente al MIiuisterio Fiscal, al Tribunal com-

petente, al Juez de instruction, y en su defecto, al municipal o

al funcionario do policia wilts proximo al sitio, si se trata de un

delito fragante.

eLos quo no cumpliesen esta obligation iucurriran en la
malta seflaladu en el art. 259 que se inipondra disciplinaria-
mente.

.Si la omision en tal parte fuese de un profesor on Medi-

(1) PAULt Zeocnlee., QuoFSl, Medico Legales. Venetns. 1771, lib. VI, tit. I. quaest. III

n.0 9. (Tomas II, par. u.

(2) Vegi's HFMAIt , Le Secret medical ( Bull ale la .Soc. de Med. Leg , t. I. pag . 179 i seg. I

i Aunales d'IIygii'ne de 1869, t. XXXI, pug. 187.)

l3) Qui Ilegeixi superficialment a J.t ee. 1;'lenteutos de Moral medica, Barcelona, 1831 ,

pag. 144 , creura tol volts qne sols es preocupa de I obligacid de collar; notaltree en veure

que cita integralment , en 11ati , el paragraf del jurament d'HIPOCRATES , creieni deure in.

cloure'I en l ' escola tradieional .
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cina, Cirugia o Farniacia, y el delito do los comprendidos en el

titulo del Codigo penal quo trata do los cometidos contra las

personas o por suposicion do parto o por muerte de nifio

abandonado, la multa no podra bajar de 25 pesetas.s (Llei

vigent de Enjudiciantent criminal, art. 262).
Encara hi Ila el Codi penal espanyol que en son art. 599

diu: «Seran castigados con las penas de 5 a 50 pesetas de multa

o ropreusion: 1.° Los facultativos que, notando en una persona

a quien asistieron, o en un cadaver, senates de envenenamiento

o de otro delito, no dieren parte a la autoridad inmediatantente

sienlpre que por las circunstancias no ineurriere en responsa-

bilidad mayor.)

Si comparein la llei espanyola amb la francesa abaus trans-

crita hom -'adona tot seguit de la gran diferertcia que hi ha

entre abmdues. En Ia francesa s'estatueix clarament el deure de

callar, senlbla accessori el de declarar. L'espanyola para es-

ment tan sols en el declarar; no to cap article, aplicable at

metge, en que es puneixi la revelacio de secrets (1).

En aquest moment, perb, no ens capliquen aquestes dife-

rencies, la unica cosa quo desitjavem sostenir era que la ]lei, tan

a Franca com a Espanya afernta la doctrina traditional de qui'

I'interes privat ha d'esser subordinat a l'interes de la comunitat

Ara be; a consegiiencia de certes doctrines individualistes en

extrem, dels oncielopedistes del segle xviii, va for estralls antre

els metges I'estirabot del no intervencionisme de I'Estat; fins at

punt que l'individualisme s'ha confos gairebe amb el que en po-

driem dir el comodisme; aqnell quo es resum en aquella frase:
sA mi que no em vinguin alub histories.- (2)

Ha sigut precis, per a despertar una certa reaccio contra

aqueix mat, quo un flagell molt greu. la plaga del gastament

criminal, vingues a gastar la poblacio del pais vei i del nostre.

Son ja molts els metges que s'atreveixen a opinar que lla arri-

bat la hora d'ahandonar tan cbnloda posicio coin havieu adop-

tat, i que deuen proporcionar- se al jutge elements de prova de

que aquest no pot prescindir (3).

(1) Aquestes divergencies entre ambdOs codis, ja les posdrem de manifest en nostres

articles en El Criterio cafdlico en las Ciencias 116dicas de Juliol i Agost de 1909.

(2) A Espanya el representant d'aquesta tendencia fou el medic - legista D. PEKE MATA

en ea Medicina Legal, ara tan antiquada.

(3) Podrient sitar aqui ale Drs . LANNRLONGUE , professor de Patologia externa de Is

Facultat de Med. de Paris , el Dr. CAZRNEUVR de ]'Acad 'emia de Medicina de Paris, i el doc-

tor LEPAGE . ( Vegi's les revistes 1'ro Infantia de Marc 1913 , p. 246, La Prease medicate de

27 Sept . de 1917 i Bulleti med. n .° i2 de 1917.
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Ara be: d'una pobra dona, a la vegada victima i complis

d'un avortament criminal, quan acut al metge per a salvar Is

seva vida, el metge mateix es convertiri on son acusador? Ningid

proposa aital vilesa. A qui es desitja atacar es a I'avortista de
professio.

Aqui s'ha do tenir present aquella doctrina moral segons

la qual, per a esquivar un dany privat es pot revelar un secret,

i anlb molt major inotiu si es tracts de fugir d'un daily public.

Cal, pero, afegir, quo segons indica la inateixa paraula esquivar,

el dany ha d'esser temut coin a futur, doncs si el dany ja na sigut

causat no hi ha dret a revelar (1).
Lo que conve, doncs, es trobar Is manera d'orientar a la.

justicia per a quo pugui perseguir a I'avortista, sells moure a la

pobre dona, pron castigada mantes vegades awl) les funestes

consegiie'.ncies del delicte.
El Dr. CAZENEUVE va obtenir quo ]'Academia de Medicina

de Paris prengues l'acord do demanar que es fes obligatori per

a tots els motges francesos i per a Los Ilevadores is declaracio

dels nascuts morts aixi corn dels embrions, de la propia manors

corn ja ho es en el departament del Sena (2).
A Espanya manquen dispositions precise,; i categorique s

quo obliguin al metge i a la Ilevadora a is declaracio de tot

avortament (3), sense que sigui precis dir el carrer i el numero

do la casa on s'ha produit, es a dir que estom freturosos do

quelcom somblant a 4o quo es fa a Franca, departament dol

Sena; doncs la disposicio actual obligaut a dir el nom de la

mare, es causa de quo no es declari cap gastament en mare sol-

tera, i molt pots en les casades (4).

(1) Vegi's GURY• FRRRRRFC : Compendium theologiae moralis, tom . 1, n.s 470 (Edici(i

do (904, p. 346).

(2) Vegia La Presse Medicate de 23 Sep. 1917.

l3i Per Real ordre de 30 de Gener de 1871 es disposa ((Primer. Que no es necessa-

ria dels aborts . Segon . Que per a complir amb lo disposst en ]'art . 75 de la Ilei del Regis-

tre Civil , dears presentar - se at Jutjat municipal corresponent , certitlcacio facultativa en
que consti I'hora de I'avort; do quin temps pot mes o menya ; son eexe, si es pot designar,

i el nom, cognom i domicili de In dona que hagi avortat , i de son marit, at es casada, en

vista de quina certifieacie , que s'arxivara en un Iligall o dossier titulat d'avortaments,

sera expedida la convinent autoritzacib per a que pugui donar - se-li soterrament.e Aixa

hem pros d'una nota que el Dr. SSFORCADA posy a as traduecib del Manual de Medicina

Legal del Dr Cu. VIBERT , pag. 750.

(4; El quefe d' Estadistica de I'Ajuntament de Barcelona , Sr. Eseude Bartoli, en son

opuscie sobre La natalitat de Barcelona (1901) deia: aLa xifra dels nascuts marts me-

reix poca confian @a... Respecte dels gasta',nent, corn signi qne no s'inscrinen en els Regis-

tres civils, 1 si tan sols hi he en els Jutjats un dossier amb anotacions dels citats fete,

deuen encara mereixer menys conllanca... a.
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La Sociedad Ginecologica do Madrid, i amb ella els Drs. CE•

RECEDO i OTAOLA han reclamat, segons apar, la necessitat de

quo sigui posat en coneixenient del jutge tot gastamont assis-

tit, i la verificacio i registre do los defuncious infra-claustrals (1).

No coneixont nosaltres la formula de la declaracio que propo-

ser els susdits especialistes, sots ens permetrem assegurar que

cap eficiencia obtindra qualsevulga disposicio quo obligui a

designar el carrer i of de la casa do la mu ller quo avor-

ta, i en els pobles petits fins haura de permetre's i passarper alt

of now del poble, quo portaria indefecriblement al coneixe-

ment de la dona quo avorta, doncs tot merge to obligacio do

rebutjar la violaciO quo aixo suposaria d'un secret professional

pertanyent a una malalta que a ell con ha sa curaciO.
Suposem, porb, que el jutgo es troba ja sobre of rastre

d'un avort criminal i interroga al merge do la dona en lo que

toca al let concret del delicto damunt d'ella coin s. Respondra

el merge? Si la dona no ha revelat ja anteriorinent, res podra

dir el metge davant del jutge, segons la doctrina moral expo-

sada per un moralista de tothom respectat. .Pots respondre,

din aquoix autor, quo no sabs res, es a dir que pugui esser re-

velat; doncs el jutge no to faeultat d'anul•lar un Bret natural,

per el qual ha d'essor guardat of secret eucolnanat, a no esser

que la cosa sigui coneguda per aura via o existeixi causa justa

per a revelar-la (2).

La situacio doncs del ntetgo envers of jutge canviara del

tot si la dona ha revelat ja el delicte en ella comes. Es clar que

tampoc podrit aleshores dir Cosa de la quid se'n dedueixi res-

ponsabilitat per a In dona, por6 deur t revelar tot quart es refe-

reixi a l'avortista, a qui Cant convo eastigar, puix envers aquest

no to el ulotg^< cap ehligaiio de guardar secret.

Ara si el inetgo interrogat no es merge do la dona sin()

metgo forense, manifest e3 tine no to secret algun encomanat

per la dona, i aixf pot, i no sols pot sing quo den, al nostre pa-

rer, descobrir a la justicia tot rastre o petja do crim que hagi

trobat en aquella persona quo li han ordenat examinar.

1) Tal ens assegura el Dr. J. CANSEOO en un article (le El Siglo Medico de 2i1 de

Dec. 1917, intitnlat Aborto criminal.

(2) El text copiat es de S . LmOnt que dill textualment en son original Hall: set po-

tea respondere to nihil scire , scilicet, ad revelandum ; quia judex nequit abrogare fus na-

turae , ex quo seroanduvn eat secretum commissum nisi ea- alia via res sit jam cognita,

aut sit junta causa illam revelandi.•
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CONCLUSIONS

1." Do la no persecucio del delicte de gastament criminal,
toca alguna responsabilitat at metge, que pot il•lustrar a la jus-
ticia i no ho fa.

2.a La giiestio en aquest cas, per at metge, es redueix a
la del secret professional.

3.a El secret ni dic no es distingeix del que tota persona
esta obligada a guarder, quant s'lii ha compromes palesa o im-
plicitament, i, adliuc sons contracte previ, quan la revelacio
pot causer algun dany.

d." En el Juralnent d'1lIPOcRATES, es don't la norma de la
discrecio medi.ca; el deure de callar i el deure en certs casos de
declarar.

5.a No es el metge sing I'Estat el qui to facultat per a fixer

els casos en que el deure de declarar ha de prevaler sobre el
deure de callar, dones es redueix en ols casos d'interbs public,

no privat.

6.a Eu l'assumpte del secret professional, la doctrina que
ens ha transmi^s la tradicio, es la que estableix la subordinacio

de l'interes privet at do la comunitat; aquesta doctrine es la que

ha servit de fonament ale legisladors dels codis moderns.

7.' Molts motges han oblidat el sentit traditional, influits

en exces per certes doctrines individualistes dels autors de

l'Enciclopedia at segle xviii.
8." El flagell do 1'avortament criminal ha vingut a produir

certa reaccio contra aquest individualisme excessiu de torts

metges, que no volen se'ls vingui a enujar amb declarations.
0.a Amb tot i aixd, ningd proposa de cometre la vilesa de

acusar a la dona quo s'ha Pet avortar; la intencio es trobar un

mitjii d'atacar a I'evortista.

10. Manquen a Espanya disposicions precises i categori-

ques que obliguin at motge i a la llevadora a la declaracio de

tot avortament, sense tenir de dir el carrer i el ntimero de ]a

casa de la dona, ni et nom d'aquesta. A Franca aiV) es perniet.

11. En els pobles de velnat reduit, fins ha d'esser licit ome-

tre el nom del poble, font constar sots el districte judicial, i

podent-se presenter la declaracio, no en el jutjat del poble pe-

tit, sing on la ciutat capital do districte.

12. El metge de la dona, cridat pel jutge per a declarer
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tocant a un cas de suposat avort criminal, res pot dir, si la dona
no ha declarat abans.

13. Si la dona ha declarat haver-se comes en ella un fet

d'avortarnent provocat, el metge que I'assisti deura declarar,

sots pero to quo no pugui perjudicar a la dona, eucara quo per-

judiqui a l'avortista, amb qui no es troba Iligat per cap con-

tracte, i

14 Si el metge cridat a deelarar no es el metge de la dona,
deura declarar tot quart hagi trobat que suposi petja o rastre
de crim comes en aquella persona que se li ha ordenat exa-
minar.

Seguint aquestes normes, creiem que no es vourien els jut-
ges privats de perseguir els fets d'avort criminal.

Discussio: Dr. Thus Biaggi.

El concepte del secret medic es el que ha exposat el doctor
Blanc; es el secret quo ha de guardar tota persona, de callar co
que hagi arribat a son conoixenlent que pngui ser un perjudici
per altra persona, a no ser quo 1'autoritat I'obligui. Per to tart,
quau hi ha un acte delictiu si I'autoritat n'imposa el deure de
donar-ne part. el metge den fer-ho. Certalnent no ha de delatar a
la dona, pero tingui's eutes que al delatar I'avortista, delatara
implicitament a la dona, perque el jutge forQosameut arribara a

esbrinar qui es la mare. Es a dirque la diferencia entre delatar

a I'avortista i delatar a la mare no es tan grossa on la practica,

corn sembla. Per altra part, sense voler condeninar a ningu

be pot dir-se que en 1'avort criminal la dona no deixara de

caure baix la Ilei, perque al ti es ella qui va a buscar a l'avortista.

Recli fi-cacio: Dr. Blanc i Bane(.

Contesta al Dr. Tous que no es de parer yue el metge de-
clare cap avortament criminal nlentre la dona no hagi declarat,

pero el que conve obtenir es, una Ilei que obligui a declarar tot
gastament ometent el carrer i el numero i fins el pcble, si es pe-
tit, i aixi es lograra que el jutge s'orienti cap als pobles o dis-
trictes on hi hagi mos avortaments i vulgui cone fixer la causa
dels mateixos.


