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L'Associació Antisida de Lleida adverteix d'un
increment "preocupant" de nous casos de síﬁlis
L'entitat ha detectat 17 nous contagis en el que portem d'any, respecte els 12
de tot l'any 2013
Data de publicació: 20/10/2014 16:00

MIRET, SALVADOR - ACN
L'Associació Antisida de Lleida ha advertit d'un increment dels casos de síﬁlis detectats aquest any, fet que posa damunt la taula
"que l'atenció respecte la protecció durant la relació sexual no s'està fent de forma suﬁcientment efectiva", segons el president
de l'entitat, Joan Fibla.
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L'associació ha detectat 17 nous casos de síﬁlis en el que portem d'any, respecte els 12 de tot el 2013. Fibla ha remarcat que en
la prevenció del contagi d'aquesta malaltia els hàbits d'higiene sexual tenen una especial importància, a banda de l'ús del
preservatiu. L'entitat celebra aquest dilluns el Dia de la Prova per fomentar i promoure la detecció precoç del VIH, i també
d'altres malalties de transmissió sexual.
L'Associació Antisida de Lleida celebra aquest 20 d'octubre el Dia de la Prova per fomentar i promoure la detecció precoç del
VIH. L'entitat ha instal·lat una parada informativa al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida per tal de conscienciar
especialment els joves de la necessitat de prendre precaucions a l'hora de mantenir relacions sexuals. A més, durant tot el dia
l'associació ofereix la realització a la seva seu de la prova ràpida del VIH, que a la vegada també permet detectar altres malalties
de transmissió sexual com ara la síﬁlis.
Joan Fibla ha parlat d'una estabilització de nous casos detectats de VIH per l'entitat. Entre gener i octubre, l'associació ha
detectat 4 nous casos de VIH, mentre en tot el 2013 van ser 7. L'entitat ha dut a terme des de principis d'any 334 proves, de les
quals un 2% han donat positiu, taxa que es manté estable des dels darrers set o vuit anys "però això no és bo ja que s'hauria de
reduir". El perﬁl dels nous casos positius es divideixen entre dos col·lectius: nois joves d'uns 24 anys de mitjana, que mantenen
relacions sexuals amb altres homes, i persones d'origen estranger. En aquest sentit, Fibla ha explicat que els esforços amb
persones autòctones estan donant els seus fruits i ha defensat la importància treballar per conscienciar la immigració, tasca
que l'entitat està portant a terme.
A les comarques de Lleida s'han detectat des del 2001 més de 500 casos de VIH tot i que s'estima que entre un 30 i un 40% de la
població infectada no n'és coneixedora. S'estima que a Catalunya podrien ser unes 30.000 persones. D'aquí que l'Associació
Antisida de Lleida remarqui la importància que les persones que siguin conscients d'haver tingut una situació de risc es facin la
prova, ja sigui a la mateixa associació o bé en un CAP o centre de salut o farmàcia ja que "l'objectiu és que tothom que estigui
infectat en sigui conscient per tal de poder combatre realment la infecció", segons Fibla.

Increment "preocupant" de nous casos de síﬁlis
A més, la realització d'aquesta prova també permet detectar altres malalties infeccioses com ara la síﬁlis. En aquest sentit, el
president de l'Associació Antisida de Lleida ha remarcat l'increment de nous casos d'aquesta infecció detectats aquest 2014
(17), respecte els detectats en tot l'any passat (12). Per Fibla, aquests nous caos indiquen que "l'atenció respecte la protecció
durant la relació sexual no s'està duent a terme de forma suﬁcientment efectiva". En aquest cas, ha remarcat que a més de l'ús
del preservatiu en la pràctica sexual, els hàbits d'higiene sexual tenen una especial importància en el contagi d'aquesta infecció,
en la qual no sempre hi ha símptomes o signes aparents de tenir-la, a més de ser similars a altres infeccions.
La síﬁlis, que té cura i es pot tractar amb antibiòtics, es pot manifestar en forma d'una úlcera o més als òrgans genitals, anus o a
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