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Quan  em  van  fer  aquest  encàrrec  les  companyes  de  l’APFCIB,  vaig  pensar  que 
diferent hagués estat el meu article si me l’haguessin  demanat fa deu o quinze anys. 
Vaig pensar que, d’haver estat així, jo m’hagués esplaiat sobre el biaix androcèntric 
claríssim de la investigació biomèdica, que només estudia als homes i extrapola els 
resultats a les dones com si fóssim homes petits sense cap altre diferència; o sobre el 
biaix, igualment excloent per nosaltres, a la formació dels metges. Recordava quantes 
vegades hem denunciat des del CAPS, fent-nos ressò d’altres moltes professionals 
espanyoles i de tot el món, la deficient atenció, de vegades nul·la, als problemes de 
salut de les dones, als seus malestars, per aquesta falta d’investigació i de formació 
dels  professionals,  i  per  la  presència  d’arrelats  prejudicis  desvaloritzadors  de  les 
nostres coses. Recordo amb quanta indignació continuaven escoltant a moltes dones 
dir que el metge al que havien acudit no els havia fet ni cas i els havia dit “senyora, 
això son nervis” o “senyora, això es la menopausa” i se les havia tret de sobre sense 
oferir cap remei.
Doncs sí. Fa deu o quinze anys, hagués denunciat sobre tot la manca d’atenció de 
qualitat i, des del dret a l’atenció, hagués exigit més atenció i millor.
Han passat tots aquests anys. És cert que alguns dels nostres plantejaments han anat 
guanyant reconeixement, és cert que hi ha més investigació feta amb dones que han 
començat a desvetllar el que ja sabíem, que la especificitat de la salut i l’emmalaltir de 
les dones requereix una mirada directa sense intermediació. És cert, també, malgrat 
tot, que aquella atenció de qualitat, sense biaixos, continua estant lluny de la realitat. 

Tot i així, ara que em demanen un article sobre el dret a l’atenció a la salut de les 
dones, si he de triar, m’estimo més centrar-me en el dret a NO rebre atenció a la salut.
Sona absurd, oi?. Intento explicar-me.

Vivim, ja som grandetes per acceptar-ho, a un món pervers. El sistema sanitari (tant se 
val si públic o privat) serveix cada vegada més a interessos comercials més que a la 
salut de les persones. Aquesta deriva ha fet que expressions com ara “investigació 
amb perspectiva de gènere” o “polítiques de salut amb perspectiva de gènere” s’han 
tornat freqüents; allò que abans era percebut com acientífic i ideològic, ara es presenta 
com progrés sanitari. El problema és que darrera de les paraules sovint no hi ha els 
continguts que nosaltres reclamàvem. Ingènues, els hem brindat l’embolcall i ara, quan 
denunciem la medicalització (que és com es diu l’atenció de salut innecessària) ens 
diuen  “però, què no volíeu més atenció específica per les dones?,  doncs, aquí  en  
teniu”. Aquí teniu, ens diuen, per exemple, una vacuna contra el virus del papil·loma 
humà per prevenir  el  càncer de coll  d’úter que,  ni  fa falta (perquè aquest tipus de 
càncer, menys freqüent que altres, és facilíssim de detectar deu o vint anys abans que 
es desenvolupi), ni sabem si realment preveu el càncer (perquè sols immunitza contra 
dos ceps del virus, dels quinze cancerígens que en te) i, a més, pot provocar greus 
efectes adversos a les nenes sanes a les que es vacuna.

Aquí teniu, per exemple, la teràpia hormonal substitutiva per la post-menopausa, per 
que seguiu, ens diuen, tenint la regla fins els vuitanta (perquè ja se sap que una dona 
sense regla no és una dona), per que no se us trenquin els ossos ni se us arrugui la 
pell, “¡us mantindrà eternament joves!”, ens diuen. La part dolenta (això, s’ho callen o 
ens ho diuen en veu baixa, com la lletra petita dels contractes parany), us morireu molt 
abans de càncer de mama o d’ovari.

“¿No volíeu atenció a la salut específica per dones? Doncs, aquí teniu el diagnòstic de 
fibromiàlgia.” Ja no us direm histèriques o menopàusiques, ni us enviarem cap a casa 



amb un “vostè no te res”. No, ara us diagnosticarem fibromiàlgia o fatiga crònica (tant 
se val que no tinguem ni idea de què hi ha a sota d’aquest diagnòstic perquè no ho 
estem investigant),  i  us donarem una tongada de psicofàrmacs per que no tingueu 
dolor ni…res, perquè estareu tan zombis que no sentireu ni dolor ni plaer ni podreu 
pensar…, però no empipareu gens.

I què dir  d’aquella  altra intervenció específica per dones,  per millorar  la seva salut 
sexual (“pobretes dones sense orgasmes ni desig, ¡cal fer alguna cosa!”). Doncs aquí 
teniu un pegat amb testosterona (perquè ja se sap que si fóssiu una mica més homes 
us agradaria més el sexe). Tampoc aquí ens explicaran, és clar, el que diu la lletra 
petita: que sols es pot utilitzar sis mesos perquè aleshores el risc de càncer es dispara; 
que sols millora la sexualitat en “un esdeveniment agradable al mes” (sigui el que sigui 
això),  al  mateix  temps que et  pot  sortir  barba i  grans de manera permanent.  Quin 
negoci! Mira que la Sehre Hite ja va deixar clar, al seu informe dels anys setanta, que 
la principal causa d’anorgàsmia a les dones era que no els agradava el seu marit. 

Podria continuar citant exemples, perquè d’un temps ansà ens “atenen molt”, però se 
m’acaba l’espai. 

Només diré que, a la senzilla consigna amb què jo hagués acabat el meu article fa deu 
o quinze anys: “El dret a la atenció a la salut de les dones passa per la millora de la 
investigació en salut  i  dels serveis”,  ara veig la necessitat  d’afegir-hi  unes quantes 
idees complementàries:  

 El dret a l’atenció a la salut passa per rebre atenció quan és necessària i per no 
rebre-la quan no ho es. 

 L’atenció a la salut no significa atenció mèdica o sanitària.
 L’atenció mèdica i sanitària pot no ser atenció a la salut, pot, fins i tot,  atemptar 

contra ella.
 Els  processos  naturals  i  circumstàncies  vitals  de  les  dones  (menstruació, 

menopausa, embaràs, part, dols, vellesa…) no són malalties. 
 És atenció a la salut de les dones, millorar les seves condicions de vida i treball, 

deconstruir els prejudicis i estereotips, educar en el respecte i la cooperació…
 És atenció a la seva salut, promoure grups de dones on apoderar-se i ajudar-se 

unes a les altres a assolir el protagonisme sobre el seu cos i la seva salut. 
 ……


