SETMANA EUROPEA DE LES PROVES DEL VIH-HEPATITIS
Edició tardor. Del 22 al 29 de novembre 2019
canalsalut.gencat.cat
La majoria dels pacients estan d’acord en fer-se les proves si els ho proposa un professional sanitari.
Recomana-les!
Com a personal sanitari, el vostre paper en el diagnòstic precoç del VIH i les hepatitis és primordial. Actualment un nombre elevat de persones
infectades es diagnostiquen tard. Convé oferir les proves del VIH i de les HEPATITIS a les persones que:

1) Presentin una patologia indicativa de possible infecció pel VIH:
 Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.
 Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb
VIH o de qui desconeixen l’estat serològic.
 Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu.
 Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s’hi.
 Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.
Clica aquí per a més informació (enllaç al document “Enfermedades Indicadoras de VIH: Guía para la Realización de Pruebas de VIH en
Adultos en el Marco Sanitario”)

2) Presentin una patologia indicativa de possible infecció per HEPATITIS VÍRIQUES:
 Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual.
 Estiguin diagnosticades d’infecció pel VIH.
 Hagin mantingut relacions sexuals, sobre tot anals, amb penetració sense protecció.
 Practiquin chemsex o slamsex.
 Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.
 Hagin compartit est ris d’higiene personal.
 S’hagin fet tatuatges o pírcings sense garanties sanitàries.




Van rebre sang o hemoderivats abans de 1992.
Hagin viscut a un país amb elevada prevalença (Xina, Marroc, Pakistan, Índia, Romania, Egipte , Països sud- saharians. ..)

Clica aquí per a més informació (enllaç al document “Pla de Prevenció i Control de l’Hepatitis a Catalunya”)

Amb la participació de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària
de Catalunya (AIFiCC), Societat Catalana de medicina familiar i Comunitària (CAMFIC), 061 CatSalut Respon.

