DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ
PER LA SALUT DE LES DONES
Avui, dia 28 de maig celebrem el Dia internacional d'acció per la salut de les
dones. L'OMS defineix la salut com “un estat de complet benestar físic, mental
i social, i no només l'absència d'afeccions o malalties”. El dret de les dones a
gaudir d’una salut integral al llarg de tot el seu cicle vital, és un dret humà
universal consagrat pel sistema internacional de drets humans. La salut
integral, per la seva banda, no és només un fet biològic, sinó que inclou també
factors biopsicosocials, i aquests depenen del lloc que les dones ocupen en la
societat (determinants socials de la salut) i de la seva capacitat d'accedir als
recursos materials i simbòlics per viure una vida digna, amb igualtat
d'oportunitats, i exempta de violències.
La societat patriarcal en la qual ens trobem nega cada dia a les dones el seu
dret a la salut, tant física com a mental i social. Els exemples podem trobarlos en una ciència que no només invisibilitza les dones científiques sinó que
també eludeix la realitat de les dones com a usuàries dels avanços científics i
la medicina. S'obvien els estudis que revelen els efectes secundaris de les
diferents medicacions en la població femenina i també s'obvia estudiar els
símptomes que les diferents malalties i patologies manifesten entre les dones.
D'aquesta forma moltes dones arriben fins i tot a morir sense que se sàpiga la
causa dels infarts que no són detectats ni tractats a temps, sent descoberts
només quan es realitza l'autòpsia.
Per contra, l'interès de la medicina per les dones se centra única i
exclusivament en els cicles biològics relacionats amb les funcions
reproductives. Així, l'interès mèdic-comercial es preocupa de vendre mètodes
anticonceptius a les dones per després vendre'ls medicaments que atenuïn els
efectes indesitjats de la menopausa, curiosament en el cas de la andropausa
no coneixem el mateix bombardeig publicitari.
Però la salut de les dones ni tan sols preocupa realment quan són més “útils”
a la societat, és a dir, durant l'embaràs i el part. El patriarcat s'ha ocupat també
d'apropiar-se d'aquests moments únics per a les dones, no només modificant
les postures naturals per parir sinó convencent-nos que la millor forma per ferho és mitjançant parts programats que deriven en un alt nombre de parts
instrumentalitzats i cesàries. Això implica com a conseqüència directa un
major període de recuperació durant el puerperi.
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Finalment, no podem oblidar com cada dia moltes dones no només perden la
salut sinó fins i tot la vida per les contínues agressions dels fills del patriarcat.
En l'estat espanyol, en el que va d'any, s'han comptabilitzat ja 29 feminicidis.
Davant aquesta situació la Secretaria de la Dona de l’STEI INTERSINDICAL i
l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical exigeixen:
- Inversió dels governs dels diferents estats i el d'Espanya, en particular, en
recerques científiques que abordin els problemes de salut de les dones.
- Que els laboratoris farmacèutics investiguin els efectes secundaris de les
medicacions en la població femenina i que aquests efectes secundaris es
tinguin en compte a l'hora de la seva comercialització.
- Que s'abordi la implementació de plans de salut integral per a les dones.

Madrid, 28 de maig de 2017

Secretaria de la Dona STEI INTERSINDICAL i
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical.

