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Un diagnòstic precoç pot frenar
el desenvolupament de la sida
Dia de la Prova, jornada per sensibilitzar sobre la importància de detectar els anticossos a temps
Amb motiu del Dia
de la Prova del VIH a
Catalunya, el Pla d’acció
sobre la sida de L’H
organitza una jornada
de sensibilització sobre
la importància d’un
diagnòstic precoç
Per tercer any consecutiu, L’H
s’adhereix a la campanya del
Depar tament de Salut de la
Generalitat per conscienciar la
població sobre la importància
de detectar a temps una infec
ció pel Virus d’Immunodeficièn
cia Adquirida. L’objectiu és doble,
explica Jordi Petit, comissionat de
l’Alcaldia per al Programa municipal
de la sida. “D’una banda –diu–,
s’aconsegueix frenar el desenvolu
pament de la malaltia en els seropo
sitius aplicant el més aviat possible
tractaments mèdics adequats, i de
l’altra, s’evita el contagi de terceres
persones”.
Segons xifres del Centre d’Estu
dis Epidemiològics sobre la Sida, a
Catalunya des de l’any 1981 s’han
diagnosticat més de 15.000 casos
i s’estima que hi ha 30.000 perso
nes infectades pel VIH, la major
part sense saber-ho. “Això evidencia
–apunta Petit–, la necessitat d’in
cidir en el missatge del diagnòstic
precoç”. Amb la finalitat, doncs,
d’explicar la conveniència de fer-se
la prova de la sida si s’ha tingut una
conducta de risc, escoles de la ciu
tat, instituts, hospitals, biblioteques,
poliesportius, centres culturals i en
titats distribueixen material informa
tiu el dia 20 d’octubre. Al mateix

El Centre de Salut per a
Joves de L’H realitza de
manera habitual des del
febrer de 2007 el test
d’anticossos del VIH a joves
i adolescents, de manera
ràpida i confidencial

temps, el Centre de Salut per a
Joves de L’Hospitalet, ubicat al car
rer de Juan de Toledo, 22, celebra
una jornada de portes obertes per
realitzar a tothom que ho desitgi un
test ràpid de detecció d’anticossos
del VIH. La prova es fa a partir d’una
mostra de sang presa amb una
punxada al dit. El resultat es coneix
en quinze minuts. En cas que sigui
positiu, caldrà verificar-lo amb anàli
sis de sang més exhaustius.
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n Test confidencial i gratuït

La prova ràpida de la sida es fa amb la sang d’una punxada

Fins a mitjan 2008 consten en el registre del
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre la Sida
a Catalunya 702 hospitalencs amb la malaltia declarada, mentre
que en els
darrers dos anys s’han detectat 30 casos de seropositius. Actualment, les relacions sexuals no
protegides, i especialment les heterosexuals,
suposen la principal via de transmissió del VIH.
Entre els grups poblacionals més vulnerables al
contagi avui es troben els adolescents, les dones, les persones nouvingudes d’altres cultures

Grups de risc

i les noves generacions d’homes homosexuals.
Segons Petit, “es detecta un cert relaxament
en l’aplicació de mesures preventives davant
determinades conductes de risc”. És en el cas
de pràctiques com les penetracions anals o
vaginals sense preservatiu o el sexe amb persones de qui es desconeix el seu estat serològic
quan es fa especialment convenient realitzarse la prova de detecció d’anticossos. El temps
que passa entre la infecció pel VIH i l’aparició
d’algun símptoma de la sida és d’uns 10 anys.
Un diagnòstic precoç, recorda Petit, pot frenar
el deteriorament del sistema immunitari.

El Centre de Salut per a Joves de
L’Hospitalet, que deriva de l’antic Cen
tre Municipal de Planificació Familiar,
realitza de manera habitual des del fe
brer del 2007 el test d’anticossos de
VIH a joves i adolescents, de manera
ràpida, confidencial i gratuïta. Des
de llavors fins ara han fet el test 123
joves. Aquest servei també orienta la
població juvenil sobre sexualitat, tras
torns de l’alimentació o consum de
drogues, amb l’objectiu de prevenir
conductes de risc. L’horari d’atenció
al públic és de 9 a 14h, de dilluns a
divendres, i dilluns tarda de 15.30 a
18h. # r . salguero
Programa Municipal de la Sida
www.l-h.cat/webs/pasalh

La Policia Nacional de L’H ja
expedeix el DNI electrònic
A la Comissaria de Policia de
L’Hospitalet ja es pot tramitar el
DNI electrònic, que és similar
al tradicional però incorpora
un petit circuit integrat (xip)
capaç de guardar de forma se
gura informació i processar-la
internament. Per poder incor
porar la nova tecnologia, el DNI
canvia el seu suport tradicional
(cartolina plastificada) per una
targeta similar a les de crèdit.
El nou DNI permet signar el rebut de compres fetes per Internet;
fer tràmits complets amb les ad
ministracions públiques; realitzar
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transaccions segures amb entitats
bancàries, o en la utilització de l’or
dinador, entre d’altres avantatges.
La comissaria ofereix també in
formació a la seva pàgina web, on
es pot sol·licitar cita prèvia per a la
renovació del DNI i del passaport.
Aquest servei també es pot dema
nar per telèfon trucant al 902 247
364.
L’horari de la Comissaria d’infor
mació al públic, al carrer del Migdia,
és de 9 a 14 hores i de 16 a 21
hores, de dilluns a divendres. Per a
tràmits d’estrangeria, de nacionalit
zació o sol·licitar cartes d’invitació,

l’horari d’atenció al públic és sols al
matí, de 9 a 14 hores.
Pel que fa a les cartes d’invitació
a una persona perquè pugui entrar
al país, el responsable de la Comis
saria de Policia de L’H, Federico
Delgado, explica que “anteriorment
s’efectuaven davant d’un notari i ara
les fem la Policia Nacional, però per
invitar un familiar o un amic cal tenir
domicili estable i provar els vincles
d’unió amb les persones que es
volen convidar”. # marga solé
www.citaprevia.es
www.dnie.es
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Cita prèvia per renovar documentació en el telèfon 902 247 364

Instal·lacions de la Comissaria al carrer del Migdia

