COMUNICAT DE LA XARXA DE DONES1 PER LA SALUT DAVANT EL I
SALÓ DE LA MENOPAUSA
La Xarxa de Dones per la Salut volem fer pública la nostra opinió clarament
contrària a la celebració del I Saló de la Menopausa, que se celebra els dies 15
i 16 d'abril de 2010 a les Cotxeres de Sants de Barcelona
www.ellayelabanico.org/, per les raons següents:
Perquè és un esdeveniment medicalizador de la vida de les dones, en tant es
proposa com un lloc que “pretén contribuir a difondre què és la Menopausa
creant un espai anual on la dona pugui informar-se de tot el referent a la
Menopausa: símptomes, distints i diferents tractaments que existeixen en el
mercat? (extret literalment de la web).
A més de mercantilizador, com indica el propi text. Creiem el principal
objectiu, a pesar de l'aparent ventall de propostes terapèutiques, és
promocionar la teràpia hormonal substitutiva, els productors de la qual i
promotors estan tractant de rehabilitar. A la seva web, en l'apartat de STANDS,
CONFERÈNCIES I TALLERS De: figura en primer lloc aquest ítem:
MEDICINA ALOPÁTICA : TERÀPIA HORMONAL SUBSTITUTIVA (THS). A
més el doctor Santiago Palacios, el principal promotor de la THS a Espanya,
figura com responsable de la direcció científico- mèdica de l'esdeveniment. Per
a la xarxa de Dones per la Salut (i un gran nombre de professionals a escala
mundial) ambdós punts, la concepció de la menopausa com malaltia i la
difusió/propaganda de la THS, són dos fets relacionats, millor dit, el primer és
efecte del segon, és a dir, perquè existeix (s'ha desenvolupat) la teràpia
hormonal substitutiva és pel que s'ha difós la idea que la menopausa és una
malaltia.
Hi ha actualment suficient evidència de qualitat que desaconsella el seu ús tant
pels greus efectes adversos que pot provocar (problemes i accidents
cardiovasculars i cerebrovasculars, càncer de mama i endometri...) com per la
falta d'interès terapèutic ja que per als aspectes que s'ha mostrat d'alguna
eficàcia existeixen tractaments alternatius igual d'eficaços o més i de molt
menys risc. Tot això està clara i fermament establert des de 2003 que van
aparèixer els primers resultats del Women’s Health Initiative Study.
http://www.nhlbi.nih.gov/whi/
A Espanya existeix des de 2004 una recomanació de la AEM (Agència
Espanyola del Medicament) desaconsellant el seu ús pels motius establerts en
el WHI. http://www.aemps.és/activitat/alertes/docs/THSprofessionalgener04.pdf
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Aquesta nota va ser ratificada en tots els seus punts en 2008, després de
l'intent d'algunes societats científiques estatals (on molts quadres directius
pertanyen a les persones que assumeixen la direcció científico-mèdica) de
rellançament d’ aquesta teràpia amb l'argument que havia noves evidències
que donaven suport el seu ús.
http://www.aemps.és/activitat/notaMensual/docs/notamensual-oct08.pdf
Per altra banda, la Xarxa de dones per la salut està informant-se del possible
incompliment de la llei del medicament pel fet de fer publicitat directa d'aquest
tractament (Reial decret RD414/96 , que desenvolupa la regulació de productes
sanitaris i la seva publicitat), i insten a les autoritats competents a intervenir en
cas de que sigui així.
Preguem al Consell de Dones de Barcelona faci la màxima difusió d'aquest
comunicat.
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