NO ÉS CERT QUE A LLEIDA ES FACIN AVORTAMENTS QUIRÚRGICS
Des dels col·lectius sotasignants volem fer pública la realitat de l’avortament a terres
lleidatanes. A data d’avui no s’estan fent avortaments quirúrgics a les terres de Lleida,
malgrat el que ha anunciat el Govern de la Generalitat i el contracte a la Clínica
MiNovAliança que se suposava era exclusiu per aquest tema.
El dia 4 d’octubre del 2021 CatSalut va publicar una notícia on s'anuncia la pràctica de
l’avortament quirúrgic a la clínica MiNovaAliança de Lleida. El moviment feminista vam
celebrar aquesta notícia ignorant, però, que en realitat no s’estava practicant l’instrumental
sinó el farmacològic fins la setmana 14 de gestació. Aquest és un procediment que també
s’està duent a terme al Consorci Sanitari de l’Anoia, el Consorci Sanitari de Terrassa o el
Consorci Hospitalari de Vic segons la informació que s’ha anat aconseguint.
Els protocols oficials del Departament de Salut sobre l’IVE farmacològic estableixen que es pot
fer fins a la setmana 9 de gestació. En canvi, l’avortament quirúrgic es pot fer en qualsevol
moment de l’embaràs, fins a les 14 setmanes per lliure decisió de les dones, fins a les 22
setmanes amb informe mèdic i a partir de les 22 a través de la decisió d’un Comitè Clínic.
Amb l’avortament farmacològic de poques setmanes es pot prendre la medicació i fer el procés
d’expulsió a casa i amb el quirúrgic cal conèixer les tècniques específiques per cada setmana
d’embaràs i fer una intervenció al quiròfan. Amb aquest canvi que s’està fent, de manera opaca,
des del Departament de Salut s’està introduint un nou procediment que preveu avortaments
farmacològics fins la setmana 14 i que, per tant, intenta substituir l’avortament quirúrgic. En
aquest cas, en comptes de passar per quiròfan, la dona pren primer una pastilla i, al dia següent,
una altra que provoca l’expulsió per la qual es requereix ingrés hospitalari. Creiem que la
substitució de l’avortament quirúrgic pel farmacològic s’està duent a terme perquè aquest últim
és més barat i perquè a la pública no es compta de prou professionals per fer-lo, per tant, les
dones continuem sense poder escollir quina opció volem.
Per tot això, denunciem:
-

Que les dones de la província de Lleida seguim sense poder avortar al territori de
manera quirúrgica i que, a més, des del Departament de Salut s’ha difós una informació
falsa.

-

Que el Departament de Salut ha mentit i desinformat a la població i ha generat
pràctiques irregulars amb aquesta nova clínica contractada.

-

Que aquest nou procediment i l’opacitat amb què s’està duent a terme ens porta a
pensar que, legalment, es vol substituir el quirúrgic pel farmacològic.

-

Que fer aquesta substitució vulnera els nostres drets i la nostra capacitat de decidir
sobre els nostres cossos.

-

Que no tenir prou educació sexual ni informació prèvia sobre l’IVE ens posa en una
situació de vulnerabilitat a l’hora de decidir quin és el procediment que és millor
medicament i emocional per cada una de nosaltres.

-

Que aquest canvi de procediment amaga interessos econòmics vinculats a la indústria
farmacèutica i a les clíniques privades que practiquen els IVE fins la setmana 14.

-

Que, segons contracte, la clínica MiNovaAliança està cobrant per fer avortaments
quirúrgics quan en realitat no n’està practicant i no queda clar què està pagant la
Generalitat.

Per tant, exigim:
-

Transparència i informació veraç per part del Departament de Salut sobre els IVE
farmacològics fins la setmana 14.

-

Equitat territorial d'accés a l’IVE quirúrgic.

-

Que el govern faci una campanya pública informativa sobre el procediment de l’IVE que,
a més, desestigmatitzi l’avortament.

-

Que l’IVE es dugui a terme a la xarxa pública d’hospitals amb equips mèdics formats en
perspectiva feminista i DSIR i això acabi provocant un replantejament de l’objecció de
consciència dels/les ginecòlegs/gues.

-

Que, mentre els professionals no es replantegin l’objecció de consciència, es faci un
sistema de quotes que garanteixi el dret a l’IVE al tot el territori.

-

Que la institució de l’església catòlica surti de tots els consells d’administració dels
hospitals públics i concertats per evitar que vetin el dret a l’IVE a la xarxa sanitària.
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El dijous 24 de febrer llegirem públicament el comunicat davant l’Hospital Comarcal
del Pallars, a Tremp a les 19:00 hores. Us hi esperem!
Tremp, 22 de febrer de 2022

