LA PÍNDOLA DE L’ENDEMÀ
Informe de L’Observatori – Setembre 2009
Des del 28 de setembre de 2009 es dispensa lliurement la píndola de l’endemà
a les farmàcies sense recepta. En l’article del Dr. Jaume Padrós que s’adjunta,
publicat a LA VANGUARDIA el 18 de maig de 2009, manifestava el seu
desacord amb la mesura implementada. La totalitat dels metges enquestats es
mostra en consonància amb la noticia esmentada.
Els professionals no estan d’acord amb què es pugui obtenir sense recepta ni
visita mèdica a la farmàcia i creuen que aquest fet pot suposar una
desinformació al ciutadà respecte al que és realment prioritari: l’educació
sexual i la prevenció de riscos.
La seva gratuïtat n’hauria augmentat el consum els darrers cinc anys, i la
meitat dels metges pensen que tampoc hauria servit per reduir el nombre
d’embarassos no desitjats entre les adolescents en aquest període.
La nova mesura no servirà per reduir el nombre d’embarassos no desitjats
entre les adolescents ni per reduir el nombre d'avortaments en endavant. A
més, la lliure dispensació a la farmàcia pot desplaçar a altres mètodes
anticonceptius amb les conseqüències que se’n poden derivar. Assenyalant que
la píndola de l’endemà no és un mètode de prevenció sinó d’anticoncepció, i
que el seu abús pot produir efectes adversos.
Tot i que els metges es mostren favorables a la lliure dispensació de la píndola
de l’endemà, estan en desacord amb seva dispensació sense recepta i
assenyalen que pot implicar una banalització del seu ús. Aquesta mesura es
correspondria més a una mesura política basada en arguments ideològics mal
entesos, passant per damunt de criteris científics i socials. A més, desincentiva
l’ús del preservatiu, amb el conseqüent risc d’augment de malalties de
transmissió sexual i significa la pèrdua d’una excel·lent oportunitat de contacte
de la població amb el sistema sanitari i per tant, de fer difusió d’una adequada
educació sexual, que de ben segur, no es desenvolupa al taulell de la farmàcia.
Per tot això, creien que els metges en general i el Col·legi, en la seva
representació, haurien de ser més bel·ligerants quan es prenen decisions
d’aquesta índole sense cap diàleg ni consens amb els professionals mèdics.

