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Trenta casos nous d’infecció per VIH, cada
any a les terres de Lleida

Per admin | on 1 desembre 2015 | Comenta

Trenta casos nous d’infecció per VIH són els que es produeixen cada any a
les terres de Lleida. La xifra es manté, malauradament, estable els últims
anys malgrat les campanyes i diferents accions de prevenció. Tot plegat fa
necessari treballar en noves estratègies que aconsegueixin una veritable
sexualitat responsable, a criteri de l’associacio Antisida. Avui, Dia Mundial de
la lluita contra la Sida, l’entitat ha fet també una crida a reactivar el Pla
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d’Acció aprovat fa uns anys pero NO executat encara.

L’associació Antisida ha detectat cinc casos nous d’infeccions en el que portem
d’any però arriben a ser una trentena les que es produeixen anualment a tota
la demarcació sense que hi hagi variacions. La quantitat d’informació i les
campanyes preventives fan díficil d’entendre que la xifra es mantingui estable
com a conseqüència potser d’un fals entorn de seguretat: el 70% dels joves,
per exemple, no perceben el risc de contraure aquesta malaltia i una de cada
tres persones portadores del VIH desconeix que ho és. Combatre les
infeccions noves és el repte.

La commemoració del Dia Mundial de Lluita contra la Sida serveix per insistir
en altres missatges com la necessitat de tirar endavant el Pla d’Acció aprovat
pero encara no desenvolupat i bastir formules noves per arribar a tots els
col·lectius dissenyant la convivència de les accions preventives actuals amb
estratègies noves com la profilaxis preexposició, una pastilla que cal pendre
abans de la relació sexual.

La commemoració de l’1 de desembre a Lleida s’ha centralitzat a la plaça
Paeria amb la instal.lació d’una taula informativa, la lectura del manifest i amb
els assistents confeccionant un llaç humà gegant, una acció que s’ha repetit
simultàniament a diferents ciutats catalanes.
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Sense resposta per “Trenta casos nous d’infecció per VIH, cada any a les terres de Lleida”
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