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La Comissió de Salut del Parlament signa un acord
per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya
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L’Associació An sida de Lleida ha estat present
com una de les en tats implicades en el diàleg
amb els par ts polí cs
La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat, el 6 de
març, per unanimitat l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del
VIH a Catalunya i contra l’es gma relacionat, un pacte històric fruit
de l’esforç de la ciutadania i de les en tats que treballen en l’àmbit
de la salut i del VIH‐sida. L’Associació An sida de Lleida com a
membre del Comitè Primer de Desembre, Plataforma Unitària
d’ONG‐SIDA de Catalunya ha propiciat, al llarg de l’any 2013, el diàleg
amb els par ts polí cs amb representació parlamentària al voltant de
les polí ques relacionades amb la pandèmia del VIH‐sida a Catalunya.
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L’acord permetrà crear un pla de treball i d’estudi del VIH i les
Malal es de Transmissió sexual dins la Comissió de Salut, impulsar un
pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb
VIH, assegurar un nou Pla d’acció enfront del VIH/sida i seguir
garan nt l’accés universal als tractaments an retrovirals i a les
teràpies con les hepa s víriques, entre d’altres. La resolució constata
que cal “un espai al Parlament per poder afrontar la complexa situació
de les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual”. La
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