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N  Nota Informativa

Conselleria de Salut i Consum

El Servei de Salut condemna enèrgicament 

l'agressió a dos tècnics sanitaris 

d'emergències

L’agressió física ha succeït aquesta matinada en un trasllat des de 

Magaluf

El Servei de Salut condemna enèrgicament l’agressió física que han 

patit aquesta matinada dos tècnics sanitaris d’emergències a la 

localitat de Magaluf. Aquests dos professionals han atès a un home 

de nacionalitat francesa per una possible intoxicació etílica. Durant 

el trasllat en ambulància el pacient ha començat a vomitar i quan un 

dels tècnics s'ha acostat per assistir-lo el pacient li ha agredit al coll. 

En aquell moment, l'altre tècnic ha intervingut per aturar l'agressió 

i l'home li ha donat un cop de peu al pit. Els dos professionals han 

demanat ajuda al Centre Coordinador i finalment la Guàrdia Civil ha 

detingut a l'agressor. Com a conseqüència d'aquesta agressió un 

dels tècnics està de baixa.

Des del Servei de Salut s’ha activat el protocol per a aquests casos, 

que preveu assistència sanitària i suport jurídic i psicològic als 

professionals involucrats. Els dos tècnics sanitaris interposaran 
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aquesta horabaixa una denúncia contra l’agressor. El Govern, 

mitjançant l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, es personarà 

com a acusació particular. Lamentablement, les agressions a 

professionals sanitaris per part de pacients que han consumit 

alcohol de forma abusiva són cada vegada més freqüents. El Servei 

de Salut considera que el consum abusiu d'alcohol i els riscos 

associats a aquest consum és un problema que s'ha d'abordar des 

d'una perspectiva transversal, ja que afecta la societat en el seu 

conjunt.

Cal recordar que la reforma del Codi penal del març de 2015 

considera autoritat el personal sanitari en cas de rebre una agressió 

i preveu condemnes de fins a quatre anys. L’agressió física o la 

intimidació greu contra professionals sanitaris que exerceixen les 

seves funcions públiques assistencials són considerades un delicte 

d’atemptat pels tribunals de justícia, i en aquest sentit s’han dictat 

sentències amb les quals s’ha castigat els delinqüents amb penes 

d’un a tres anys de presó.
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