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la salut és un dret !!!



Manifest
El dia  1 de desembre commemorem el Dia Mundial de la Sida, i ho fem donant suport a totes les 
persones que han contret la malaltia, tot exigint l’accés universal a l’atenció sanitària arreu del 
món.

Aquest any, el focus d’intervenció sanitària s’ha centrat en combatre la pandèmia de la COVID-
19. La convivència en el temps de les dues pandèmies ha posat de manifest la fragilitat del 
sistema públic de salut, afectat per dràstiques retallades i privatitzacions. La COVID-19 també ha 
fet ressorgir la necessitat de lluitar contra les desigualtat socials perquè són un focus d’expansió 
de l’epidèmia. Bé, de fet, ho vam aprendre del VIH tot veient la incidència de la malaltia en els 
països pobres.

Amb la COVID-19, en els països desenvolupats, i �ns i tot en els  més poderosos,  s’està  patint  les 
conseqüències econòmiques i  socials d’una gran pandèmia, però els països pobres ja ho van 
experimentar amb la VIH.

En VIH no es disposa de vacuna, però sí de tractament. Tractament antirretroviral que no ha estat 
accessible a milions de persones afectades pel virus. Als interessos econòmics, ara cal afegir la 
di�cultat que suposa la COVID-19 per fer arribar els medicaments als països més pobres, i per 
tant, més necessitats.

Segons la OMS, l’accés al medicament pel  VIH està greument afectat per la COVID-19 i la respos-
ta a la SIDA s’estanca. Més de 73 països han advertit que corren el risc d’esgotar les existències 
de medicaments antirretrovirals com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. S’estima 
que un terç de les persones en tractament estan quedant-se sense accés al medicament  per 
manca d’existències. Durant l’any 2019, 25 milions de persones han rebut els medicaments i el 
perill que el tractament no arribi a un terç dels malalts vol dir que més de 8 milions de persones 
deixarien de rebre els medicaments. Ens preguntem, què passarà quan es comenci a distribuir la 
vacuna?

Ara bé, aquesta crisi no només afecta al tractament sinó també a les campanyes de prevenció i 
a les proves de VIH, tan necessàries per evitar l’expansió de la malaltia. A casa nostre tenim un 
exemple. Durant la pandèmia s’ha tancat el Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissi-
bles Drassanes, centre de referència en infeccions de transmissió sexual, tuberculosi i salut 
comunitària, situat en un barri on les malalties de transmissió sexual s’acarnissen amb col·lectius 
tan vulnerables com el dels immigrants i LGTBI.

La lluita contra aquestes dues pandèmies ha de ser transversal i ha de comptar amb la participa-
ció de totes les administracions i el suport actiu de tota la ciutadania, sense deixar de banda la 
comunitat cientí�ca.  S’han de reforçar polítiques públiques globals interconnectades  en 
sanitat, educació i protecció social. Els polítics han de fugir de discursos ideològics i partidistes 
que mai arriben a materialitzar-se,  perquè són excloents, o perquè expliquen allò que mai ha 
estat plani�cat prèviament per implementar-se.

En el Dia Mundial de la Sida, des de la USOC, exigim  a les administracions i als polítics compro-
mís,  acció i fets concrets per prevenir les pandèmies i els efectes sanitaris, socials i econòmics 
que se’n deriven. Ara no tenim excuses,  ja en tenim dues de pandèmies circulant arreu del món. 



Preguntes freqüents

Què és la sida?

La sida és una malaltia que destrueix el sistema immunitari. Hi ha homes i 
dones que són portadors del virus, però no han desenvolupat la malaltia i 
-atenció- aquestes persones poden transmetre’l  sense saber-ho. Podríem dir 
que el virus està latent, adormit en el seu cos. 

Què passa quan el virus entra en el cos d’algú?

L’infecta, i poden passar dues coses:

1.- Que el virus quedi latent durant molt de temps (no apareixen símptomes). 

2.- Que el virus es multipliqui i comenci a destruir el sistema immunitari, la 
qual cosa facilita l’aparició d’altres malalties. 

Com es pot saber si s’és portador del virus del VIH?

Només es pot saber fent-se un prova.

On podeu anar a fer-vos la prova?

i gratuïta. 

2.- Dirigir-vos a un centre de prevenció i control de les malalties de transmissió 
sexual. També a associacions que treballen per lluitar contra la sida. 
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4. Entitats comunitàries i punts d'informació per a joves que treballen 
en la prevenció del VIH

.- Farmàcies: hi ha  farmàcies acreditades que participen en el programa 
del

 
VIH. 

Preguntes freqüents



Hi ha tractaments curatius?

No. Només tractaments per frenar l’avenç de la malaltia. 

Com es transmet el VIH?

Per contagiar-nos, cal que el virus traspassi la pell o les mucoses i entri a la 
corrent sanguínia, i això pot passar:  

1.- Per contacte amb la sang d’una persona infectada:
Compartir agulles i xeringues.
Punxades o talls (especialment personal sanitari).
Compartir raspalls de les dents i fulles d’afaitar. 

2.- Per relacions sexuals amb persones infectades, tant del mateix sexe com 
de diferent sexe:

• Penetració anal o vaginal sense protecció (preservatiu).
• Amb contactes orals amb els òrgans genitals o anals sense 

barrera (protecció de làtex). 

3.- Transmissió de la mare infectada al nadó.

 I a la feina?*

No es produeix transmissió en compartir: el lloc de treball, el vehicle, vàters 
públics, les taules del menjador, eines ni estris de treball, dutxes, etc.

Tampoc es produeix la transmissió en donar-se la mà, abraçar-se o fer-se 
petons. 

*Aquesta és una informació de caràcter general. Els treballadors i les 
treballadores del sector sanitari, laboratoris d’anàlisi clíniques, etc., que 
treballen amb pacients portadors del virus i en manipulen la seva sang, 
requereixen un altre tipus d’informació més especialitzada. 



Més coses del VIH

• No es propaga per l’aire.
• Es destrueix amb la calor, amb els detergents, el lleixiu i 

l’alcohol. 
• És molt poc resistent a les condicions ambientals.

Es poden fer proves diagnòstiques a la feina?

No. Les analítiques no poden incloure les proves per detectar el virus del VIH. 
Tampoc es poden fer proves per seleccionar el personal en relació a si té o no 
el virus. Si en sou coneixedors, ho heu de denunciar. 

Heu de tenir en compte:

1.- Que en cas d’accident a la feina, s’han d’adoptar mesures  universals de 
prevenció, com ara la utilització de guants. 

2.- Que en els comunicats de baixa, el diagnòstic mèdic és un secret 
professional. Si el metge o metgessa insisteixen de posar-lo, aneu a la 
Inspecció Mèdica. 

3.- A través de la Negociació Col·lectiva, hem d’aconseguir incloure clàusules 
que protegeixin a tots aquells treballadors i treballadores que puguin patir o 
pateixin malalties cròniques. 

Si necessiteu més informació:

• Contacteu amb el sindicat.
• Truqueu al telèfon de sanitat 900212222.
• Consulteu el web www.gencat.cat/salut



Recomanacions
de l’ús correcte
del preservatiu

masculí

Recomanacions
de l’ús correcte
del preservatiu

femení



LOCALS

Comarques de Girona

c/ Santa Eugènia 68, pral.
17005 Girona
T/ 972 40 00 21   
comarquesgirona@usoc.cat

Terres de l’Ebre   

Terres Ebre (Tortosa):
c/ Ciutadella 13, 4ta. Planta
T/ 977 44 55 88  

terresebre@usoc.cat

Flix:
Casal St. Jordi, 3a planta

T/ 977 41 20 38
flix@usoc.cat

Maresme – Vallès Oriental
  

Granollers: 
c/ Miquel Ricomà 63
T/ 93 879 67 51   
vallesoriental@usoc.cat 

Catalunya Central  

Bages (Manresa):
Pg. Pere III 91, ent. 2a
T/ 93 874 82 47  
bages@usoc.cat

Osona (Vic):    
Edifici Vilabella c/ dels Vilabella 3-5-7
T/ 93 8855111
osona@usoc.cat

Vallès Occidental

Sabadell:   
c/ Zurbano 3 baixos
T/ 93 727 13 48      
vallesoccidental1@usoc.cat

Baix Llobregat
 c/ Esparreguera, 1 baixos Martorell

 T/ 93 1147828  
 baixllobregat@usoc.cat

Barcelona:  
c/ Sant Rafael, 38-42
T: 93 329 81 11
usoc@usoc.cat

Barcelona:   
c/ Sant Pacià, 9 baixos 
(Centre de Formació)
T: 93 329 81 11



www.gencat.cat/salut

la salut 
  és un 
   dret !!!




