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Jordi Petit, president de la Comissió Tècnica Municipal de la Sida i regidor d’UDC

“Es donarà educació sexual als instituts”
ciutat en la lluita contra la sida, no
sols des del punt de vista sanitari
sinó també psicològic i social.
També hem fet una proposta a l’Àrea de Política Social, el programa PRESSIHOS, que vol dir Prevenció de la Sida a L’Hospitalet.
Es un programa d’educació sexual
als instituts de secundaria adreçat
de manera directa a modificar els
comportaments de risc dels joves
ja que es considera que el 16%
dels més grans de 16 anys ja tenen relacions sexuals. PRESSIHOS és una adaptació del programa PRESSEC que fa uns anys
que aplica l’Ajuntament de Barcelona. La resposta de Política Social ha estat entusiasta i començarà una experiència pilot abans
d’acabar el trimestre a tres Instituts d’Ensenyament Secundari. Es
farà una primera avaluació al juny
de 1999 i això permetrà poder-ho
aplicar d’una manera extensiva el
curs 1999-2000.

La Comissió Tècnica de la Sida, creada fa tres
anys, la integren els serveis de Planificació
Familiar i de Drogodependències de l’Àrea
municipal de Política Social, la Diputació, l’Institut
Català de la Salut, els hospitals de Bellvitge i Creu
Roja i les associacions ACTUA, VOLS? i JISH

Quina és la funció de la Comissió Tècnica
de la Sida?
Compleix dos objectius, el coneixement de la situació de la malaltia
a la nostra ciutat, les iniciatives i
activitats que s’estan duent a terme, i també les competències i activitats que es poden desenvolupar
des de l’Ajuntament.
Quan es va constituir la Comissió el 1995
hi havia a L’Hospitalet 347 casos de sida,
289 homes i 58 dones, i es desconeixien
els seropositius. Quina és la situació ara?
El 1997 els casos detectats a la
ciutat són 475, dels quals 388 són
homes i 87 dones. És difícil estimar els seropositius, però segons
estadístiques es poden aproximar
als 1.100 casos. Cal recordar que
la sida és la primera causa de mort
entre els joves de 25 a 39 anys,
més que els accidents de trànsit.
És necessària una bona col·laboració

institucional per lluitar contra la sida?
La coordinació és un dels aspectes més bàsics, perquè quan la
gent té el dubte de si ha contret la
malaltia, perquè ha tingut una conducta de risc, ha de tenir facilitat
per accedir als mitjans de diagnòstic, i detecció precoç a qualsevol
instància, ja sigui l’administració
local, l’assistència social, l’ambulatori, el CAP, o una ONG que està
actuant al seu barri. Aquest és un
dels aspectes que hem volgut treballar a fons perquè contra la sida
el més important és la prevenció.
Quines accions immediates té previstes la
comissió?
Al Ple de desembre presentarem
tres noves iniciatives que la comissió ha endegat l’últim any. La creació d’un Circuit Integral d’Atenció,
per què la persona diagnosticada
rebi assistència el més ràpid possible, i una Guia de Recursos Interns que recull les institucions i
els àmbits que actuen a la nostra
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El regidor Jordi Petit en el seu despatx a l’Ajuntament

Què es pot fer per evitar que la sida avanci
com fins ara?
S’està treballant des de fa molt de
temps per aconseguir una vacuna
eficaç, que doni la suficient immunitat a les persones i impedeixi contraure la malaltia però, de moment,
el que només s’ha aconseguit és retardar el seu desenvolupament.

