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Els professionals defensen una dispensació controlada per la prescripció
facultativa (recepta mèdica), per tal de poder donar a les usuàries la
informació i el control mèdics que l’anticoncepció d’urgència requereix,
ja que com qualsevol medicament té les seves indicacions, efectes
secundaris i contraindicacions i és el metge qui n’ha de fer la prescripció.

És molt important fer una campanya educativa sexual dirigida no només
als adolescents, sinó també als pares i població adulta, amb l’objectiu de
posar a l’abast tots els mètodes anticonceptius dels quals disposem a dia
d’avui. S’ha de fer entendre a la ciutadania que LA PÍNDOLA DE
L’ENDEMÀ no és un sistema de control contraceptiu, sinó que es tracta
d’un últim recurs per evitar embarassos no desitjats, alternativa evitable
la major part dels casos.

Es fa palesa aquesta preocupació entre els professionals pel fet que
aquesta campanya pot implicar una promoció d’aquest tipus
d’anticoncepció si no s’hi associa un recordatori de la prevenció de les
malalties de transmissió sexual. L’únic mètode eficaç és l’ús del
preservatiu i no es pot permetre un pas enrera en aquest sentit.

Els metges creuen que la prescripció s’ha de seguir fent preferentment a
l’Atenció Primària, Atenció Continuada, Centres d’Atenció a la Dona. Ho
creuen menys adequat a les Urgències Hospitalàries i no ho creuen
adequat a les Consultes Externes Hospitalàries.

La gratuïtat que implica la posada en marxa d’aquesta campanya pot
augmentar el consum d’aquesta medicació sense control mèdic. Alguns
professionals en discuteixen la idoneïtat donat que consideren que hi ha
altres prioritats en el sistema i que pot afavorir l’ús d’aquest mètode
sobre la resta. Malgrat això, la major part dels metges creuen que la
campanya servirà per reduir el nombre d’embarassos en adolescents.

Per finalitzar, els membres de L’Observatori pensen que l’actitud dels
metges davant la demanda de LA PÍNDOLA DE L’ENDEMÀ seguirà sent la
mateixa que fins l’actualitat i recorden que la major part dels centres
disposen de protocols d’actuació.

