L'area de ginecologia de I'ABS de
Tordera aténel 900/0 de dones del poble
La informaciá als joves esta coordinada amb les dues escoles del municipi

I

ELlSABETH MEGiAS
TORDERA

o L'area

de ginecologia de rArea Basica de la Salut de Tordera atén el 90% de la població femenina del municipi, segons ha
explicat la llevadora
Sílvia
Corchs, cosa que significa un nivell molt alt respecte d'altres poblacions del Maresme com Vilassar de Mar, que no atén més
del 50% de dones de la població. Aquesta area, junt~ment
amb rarea de psicologia estaÍl
oferint un programa d'~~nció
a la dona (PAD), una iniqativa
creada fa anys amb la intfnció
de millorar el nivell de sat~t de

la població del Maresme en temes
relacionatsamb
malalties ginecologiques, embaras, planificació
familiar i educació sexual. El programa compta amb la col·laboració de la psicologa municipal i la
pediatra del CAP, en els temes de
maternitat i postpart.
La llevadora de l'ABS, Sílvia
Corchs, ha explicat que dins el PAD
hi ha un subprograma dedicat a
les dones que es troben en !'epoca de la menopausa i un altre dirigit als joves. El servei de la dona
a la menopausa esta dedicat a les
dones de 45 a 60 anys i el seu objectiu és oferir informació sobre
els canvis de climateri i desmitificar aquest procés perque s'integri

com un període més a la vida, tal
com ha explicat la llevadora.
Des de l'ABS de Tordera s'ofereixen uns cursos taller de dotze
sessions en les quals s'ensenyen
exercicis concrets de flexibilitat i
relaxació a més de xerrades sobre
problemes d'aquest període com
tractaments hormonals, osteoporosi o l'augment de peso Actualment assisteixen a aquests tallers
una desena de dones.
D'altra banda, l'ABS també ofereix un subprograma anomenat
«Tarda Jove» que va adrec¡:at únicament a nois i noies menors de
25 anys. Aquest servei ofereix informació sobre els metodes anticonéeptius, les malalties de trans-

missió sexual o !'epoca de menstruació de la dona. A més, aquest
subprograma també esta en contacte amb les escoles de la població oferint conferencies i debats
als cursos de tercer i quart d'ESO.
Finalment, la llevadora de l'ABS
va explicar que darrerament s'ha
engegat un nou programa d'atenció a les prostitutes, independentment del PAD.
Aquest servei, del qual s'ha fet
una valoració molt positiva, s'ofereix amb la coHaboració
de
l'Hospital de Calella i consta de revisions mediques periodiques a
aquestes dones a més de tota classe d'informació sobre les malalties
de transmissió sexual.

