Qui som les llevadores?

La història d’aquesta professió va lligada des dels temps més antics a la història de les dones,
el seu paper social i la qualitat de vida que han rebut en cada cultura i civilització.
La llevadora és una professional especialitzada, dedicada plenament a la dona i als seus
processos vitals. L’ acompanya, aconsella i assisteix durant el transcurs de la seva vida, en la
salut sexual i reproductiva.
En moments tant importants com els embarassos, parts, puerperis, adolescència i menopausa,
assistint activament a aquests processos, donant consells de sexualitat, planificació familiar,
educació a la maternitat-paternitat, menopausa…i fins i tot com a col·laboradora activa en les
tasques de salut preventiva dins de l’àmbit ginecològic.
En el nostre país, igual que en molts altres d’ Europa, la llevadora ha seguit una formació
universitària de cinc anys per a desenvolupar àmpliament les tasques assistencials, educatives,
d’acompanyament, d’assessorament i de recerca demandades en el nostre sistema de salut.
En l’àmbit assistencial té cura i assistència del control de l’embaràs normal, els parts eutòcics i
naturals i el procés de post part. Sent la col·laboradora indispensable del ginecòleg en
l’embaràs i en el part de risc així com també en les tasques d’infermeria ginecològica.
És la millor educadora sanitària en els temes propis del procés vital femení.
Professió de dones enfocada a les dones. Fins fa poc més de vint anys, era una de les poques
professions vetades als homes, marcant una estranya discriminació vers ells, ja que des d’anys
enrere existien ginecòlegs i obstetres barons.
Ara, ja normalitzada la situació, gaudim en el nostre país d’ excel·lents companys llevadors.
El símbol de la nostra professió és la torxa flamejant sobre la creu dels sanitaris, simbolitzant la
flama de la vida, però ens agrada més utilitzar con emblema de la professió l’estetoscopi
obstètric, una antiga eina de treball amb la que ens identifiquen completament. És com el
vehicle que comunica el món intrauterí amb l’exterior, la seva forma recorda una copa, recipient
arquetípic de la feminitat.

