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La síﬁlis es torna a disparar a Lleida
SEGREcom
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"Preocupant." Així va qualificar ahir Joan Fibla,
doctor i president de l'associació Antisida Lleida,
l'augment de casos de sífilis, una infecció de
transmissió sexual, que ha detectat l'entitat
aquest any. Concretament, han confirmat 17
casos pels 12 que es van detectar durant tot el
2013, situant-se en una de les xifres més
elevades dels últims anys. Fibla va explicar que
l'increment de contagis d'aquesta infecció de
transmissió sexual es deu que "la protecció durant
la relació sexual no s'està portant de manera
efectiva, ja sigui pel mal ús del preservatiu o per
la falta d'higiene". Des de l'entitat van explicar
que detectar-la a temps és clau perquè no
s'agreugi.
(http://www.lleida.com/sites/default/files
Fibla va fer aquestes declaracions durant la
/styles/large/public/noticies
celebració del Dia Mundial de la Prova de la Sida.
/19837876.jpg?itok=gH9g8Onv)
L'associació va installar una parada al campus de
Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) per
promoure i fomentar la detecció precoç del VIH.
Antisida ja ha practicat aquest any 334 proves a lleidatans, de les quals 17 han donat
positiu per sífilis i 4 pel VIH. Aquesta última xifra es manté respecte a anys anteriors, la
qual cosa, segons Fibla, "no és bo perquè no aconseguim que es produeixi un descens".
El perfil dels positius és el d'un jove homosexual d'uns 24 anys i de persones d'origen
estranger. El 2013, l'associació va detectar set nous casos del VIH.
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Antisida va recordar que la prova de detecció ràpida (20 minuts) és senzilla (una
punxada al dit) i segura, ja que que confirma l'estat serològic d'una persona de manera
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anònima i confidencial. Es pot fer, a més de l'entitat, als CAP, hospitals i algunes
farmàcies lleidatanes des de principis d'any. L'entitat incideix directament en aquelles
persones que han pogut tenir una conducta de risc i els ofereix un seguiment amb
professionals.
A Ponent s'han detectat més de 500 casos des de l'any 2011 d'infecció pel VIH, encara
que s'estima que entre un 30 i un 40% de la població infectada ho desconeix. A
Catalunya, la xifra s'eleva fins a les 30.000 persones.
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Els collectius de risc són joves homosexuals d'uns 24 anys i persones d'origen estranger
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La CHE avança el reg de Peramola i licitarà les obres a principis del 2015 (/noticia/la-cheavanca-el-reg-de-peramola-i-licitara-les-obres-principis-del-2015)
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) destinarà 4 milions dels seus fons per avançar el calendari i
executar el 2015 el reg de compensació...
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El 9-N...

Un mort i quatre ferits de gravetat en una col·lisió frontal al Solsonès (/noticia/un-mort-

/el-9-n)

i-quatre-ferits-de-gravetat-en-una-collisio-frontal-al-solsones)
Una víctima mortal i quatre ferits de caràcter greu és el balanç d'un accident de trànsit que es va registrar
ahir a primer hora de la tarda al...
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Només set alcaldes de Lleida i del Pirineu no ofereixen urnes per a la consulta... (/noticia
/nomes-set-alcaldes-de-lleida-i-del-pirineu-no-ofereixen-urnes-la-consulta-del-9-n)
Set alcaldes de Lleida van evitar ahir comprometre's amb la Generalitat per collaborar en l'organització del
procés participatiu que substituirà la...
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