
Girona suma en 6 anys 397 nous
diagn6stics d’infecció pel VIH
¯ Professionals de primaria testrhpid.Estractadel’Associació

podran apuntar se a cursos PlaPilotenfarmhcies ComunithriaAnüsidaidelCentre

de detecció precoc de la de Barcelona Gals Posiüus.
Les dades que ahir va difondre

pres6ncia del virus de la sida ............ Salut, i que han estat elaborades
pel Centre d’Estudis Epidemio-
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IAles comarques gironines es van
diagnosticar en~’e el 2001 i el 2007
397 nons casos d’infecció pelvirus
de la sida. Són les tíltimes dades ac
malitzades sobre el VIH, i de les
quals ahir el Departament de Sa-
lut va donar detans en el global ca-
talh. En aquest sentit, sembla que
els ciutadans prefereixen fer servir
la prova dlpida de detecció del vi-
rus que l’esthndard, ja que des
que a finals del 2006 es va introduir
la primera en alguns centres al-
tematins de cribatge i consell as-
sistit, l’augment ha estat altíssim:
el 2oo7 a tot Catalunya es van fer
382 proves esthndard i 3.345 de r~t-
pides de detecció del VIH, cosa
que suposa un increment de les r~-
pides del 102,9% respecte a l’any en

DEn els pmpers meses, algu-nes farmhcies de la província
de Barcelona participaran en una
pmva pilot per augmentar raccessi-
bilitat al cribatge de la infecció pel
VlH sobro la població de risc. Serh
grhcies a un cenveni entre Salut i el
Col.legi Oficial de Farmac~utics de
Barcelona. La població diana de la
prova pilot són persones majors de
16 anys, que compleixin els criteris
d’inclusió que es mostren en el
protocol, i que voluntMiament ac-
ceptin fer un test rhpid per detec-
tar la seva reactivitat enfront del
VIH. La prova es far~ en els munici-
pis de més de 50.000 habitants.

qu~ es van implantar. A Girona hi
ha dos centres que ofereixen fer la
prova de manera volunthria i que
des del 2006 també disposen del

16gics sobre les malalfies de trans-
missió sexual i la sida de Catalu-
nya, indiquen que, malgrat que el
nombre de proves de detecció ha
augmentat, la taxa de resultats
positius ha anat disminuint, i ha
passat del m,4o% (el 1993) al 0,60%
(el 2oo7) a Catalunya.

D’altra banda, un conveni entre
el Govern catal/a i la Societat Ca-
talana de Medicina Familiar i Co-
muhithria (Camfic) ha perm~s
engegar un projecte de formació
per promoure eldiagnbstic precoq
de la infecció pel VIH a l’atenció
primaria i per proporcionar for-
mació i material als professionals
de primaria que han d’oíerir con-
sens als seus pacients. A Girona es
farh un curs de formació, per al
qual, ha Ardicat Camfic, encaro no
hi ha data.
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