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SALUT PER A TOTHOM

A les comarques de Lleida s’han de-
tectat des del 2001 més de 500 ca-
sos de VIH tot i que s’estima que en-
tre un 30 i un 40% de la població 
infectada no n’és coneixedora. S’es-
tima que a Catalunya podrien ser 
unes 30.000 persones. 

Pel que fa a l’increment de casos de 
sífilis detectats aquest 2014 (17), res-
pecte els detectats en tot l’any pas-
sat (12), Fibla ha dit que això indica 
que “l’atenció respecte la protecció 
durant la relació sexual no s’està du-
ent a terme de forma suficientment 
efectiva”. En aquest cas, ha remar-
cat que a més de l’ús del preserva-
tiu 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 te-
nir-la, a més de ser similars a altres 
infeccions.
La sífilis, que té cura i es pot trac-
tar amb antibiòtics, es pot manifes-
tar en forma d’una úlcera o més als 
òrgans genitals, anus o a la boca, 
d’erupcions a la pell, lesions en les 
mucoses, ganglis inflamats, febre 
o mitjançant l’aparició de malestar 
general. 

Test ràpid de detecció del VIH
El Dia de la Prova celebrat aquest 

L’Associació Antisida de Lleida ha 
detectat 4 positius en VIH i 17 en sí-
filis en les 334 noves proves ràpides 
de VIH i altres infeccions de trans-
missió sexual (ITS) que ha realitzat 
de gener a octubre de 2014. 
Aquestes dades constaten que la 
taxa de VIH es manté estable des 
dels darrers set o vuit anys, “però ai-
xò no és bo, ja que s’hauria de redu-
ir”, segons el president de l’Associa-
ció Antisida de Lleida, Joan Fibla. El 
perfil dels nous casos positius es di-
videixen entre dos col·lectius: nois 
joves d’uns 24 anys de mitjana, que 
mantenen relacions sexuals amb al-
tres homes, i persones d’origen es-
tranger. En aquest sentit, Fibla ha 
explicat que els esforços amb per-
sones autòctones estan donant els 
seus fruits i ha defensat la impor-
tància de treballar per conscienciar 
la immigració, tasca que l’entitat es-
tà portant a terme.

Augmenten els casos 
de sífilis a Lleida

LÍDIA SABATÉ

L’Associació Antisida de Lleida a la carpa informativa del Campus de Cappont dilluns passat 

  Dilluns passat es va 
celebrar el Dia de la 
Prova per fomentar i 
promoure la detecció 
precoç del VIH

  Enguany, l’associació 
ha realitzat un total 
de 334 proves 
ràpides de VIH i 
altres ITS 

passat dillus vol fomentar i promou-
re la detecció precoç del VIH. L’ob-
jectiu de realitzar el test ràpid és de-
tectar al més aviat possible si una 
persona està infectada pel VIH i per-
metre a la persona beneficiar-se 
d’un seguiment mèdic, accedir a un 
tractament eficaç que millori la qua-
litat de vida, així com adoptar les 
mesures necessàries per evitar la re-
infecció i la transmissió del VIH.  
Es tracta d’una prova senzilla, segu-
ra, ràpida i eficaç que confirma l’es-
tat serològic d’una persona de ma-
nera anònima i confidencial. Consis-
teix a mesurar el nivell d’anticossos 
que genera l’organisme en respos-
ta al virus mitjançant una mostra de 
sang. Si el resultat és positiu s’ha de 
confirmar amb una prova més ex-
haustiva.


