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De les consultes rebudes per progenitors en un 87%
corresponen a la mare i en un 13% del pare
Barcelona, 8 març de 2022

L'Associació contra l'anorèxia i la bulímia s'uneix avui a la celebració del Dia
Internacional de la Dona per recordar que la pressió social exercida sobre les
dones i les nenes és un factor de risc amb una influència evident en el
desenvolupament i manteniment dels trastorns de la conducta alimentària.
És necessari i urgent canviar el model de bellesa femení actual, excessivament
prim, per un model que fomenti la salut i el respecte per la diversitat corporal.
En el 97% dels casos atesos per l’ACAB la persona afectada pel TCA era
dona.
Els trastorns de la conducta alimentària representen la tercera malaltia crònica
entre la població femenina adolescent de les societats desenvolupades i
occidentalitzades.
Des de l’Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia s’ha detectat que quan a la
família hi ha una persona malalta de TCA és la dona qui porta la càrrega de la
malaltia i és la que ha d’adaptar la seva vida per atendre les necessitats
familiars. De les trucades rebudes per pares o mares durant el 2021 en un 87%
la consulta l'havia fet la mare i en un 13% del pare.

Per a més informació:

L’associació ha fet una consulta a socis i sòcies per saber qui s’ocupa de la cura
de la malaltia i els resultats aboquen les següents dades:
-

El moment d'anar a la consulta amb el fill o filla, si l’acompanya un sol
progenitor, el 95% és la mare davant un 5% del pare.

-

Si la persona afectada està o ha estat fent tractament, dels dos
progenitors, qui l'acompanya o ha acompanyat a les visites amb
l'equip terapèutic és la mare en un 96%

-

Si la persona afectada està o ha estat fent tractament, qui s'encarrega
d'aplicar les pautes indicades per l'equip terapèutic a casa és la mare
en un 99%

-

De totes les domes consultades un 58% de les dones ha hagut de
renunciar a la seva vida laboral o adaptar-la per poder fer front a la
malaltia.

-

Pel que fa a la vida social dels pares i mares, quan apareix un TCA
a la família, la dona és la que renuncia a la seva vida social en un 88%
dels casos

-

Dels dos progenitors, en un 95% és la mare qui passa més temps amb
el fill/a malalt/a.

-

Dels dos progenitors, en un 97% és la mare qui prepara els àpats de la
família
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