
 

 
 

14 de maig de 2009 
 
 
COMUNICAT DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 
(CAMFiC) SOBRE LA LLIURE DISPENSACIÓ A FARMÀCIES DE L’ANTICONCEPCIÓ 
D’EMERGÈNCIA   
 
 
Arran de la decisió del Ministeri de Sanitat i Política Social de permetre, a partir de l’estiu, 
la dispensació de la píndola d’anticoncepció d’emergència (‘píndola del dia després’) sense 
recepta a les farmàcies, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) 
vol fer algunes consideracions: 
 
- Que si bé a d’altres comunitats autònomes l’accessibilitat a la coneguda com a píndola 
del dia després és més reduïda, en el cas català, on es distribueix de forma gratuïta als 
centres sanitaris públics, hi ha un bon accés al citat medicament.  
 
Així ho demostra el fet que, des d’octubre de 2004, s’han dispensat a Catalunya 578.528 
tractaments de contracepció d’emergència. 
 
- La CAMFiC està a favor que hi hagi una bona accessibilitat a la contracepció 
d’emergència. Tot i així, el preu del medicament pot fer que no s’hi faciliti tant l’accés com 
es pretén.   
 
Com ja hem dit, fins ara totes les dones l’obtenien gratuïtament a través dels centres de 
salut. 
 
- La CAMFiC considera imprescindible que la dispensació d’aquest medicament vagi 
acompanyada de l’adient informació sobre com utilitzar el medicament i, sobre tot, sobre 
els perills de practicar sexe sense protecció.  
 
Així succeïa fins ara: quan la pacient anava a la consulta a sol·licitar el medicament, rebia 
consell mèdic, a més d’un kit d’informació i protecció que incloïa un preservatiu. 
 
- La contracepció d’emergència no protegeix contra infeccions de transmissió sexual, ni 
tampoc pot considerar-se un mètode anticonceptiu més, sinó una mesura d’emergència a 
fer servir quan ha fallat la protecció de barrera (l’única que protegeix contra les malalties 
de transmissió sexual).   
 
- Per tot això, els metges de família de la CAMFiC lamentem la decisió del Ministeri. Decisió 
que, si finalment es posa en pràctica, demanem que sigui establint els adequats protocols:  
Aquells que permetin que els farmacèutics proporcionin a les dones informació, no només 
sobre el medicament, sinó també sobre salut sexual i sobre l’assessorament que li poden 
proporcionar als centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva i als centre d’atenció 
primària.  
 
Sense deixar de banda que aquesta informació cal que es transmeti en les adequades 
condicions de privacitat i intimitat, similars a les que ofereixen ara les consultes dels 
centres sanitaris.  
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