
COM ES CONTAGIA?

MECANISME PRINCIPALS 
D’INFECCIÓ

COM ES POT 
PREVENIR EL VIH?

El virus es troba principalment a sang, 
semen, secrecions vaginals i llet mater-
na de persones infectades.

Sempre que hi hagi una conducta de risc: 

Relacions sexuals sense protecció amb una 
persona seropositiva. 
Si es comparteix material d’injecció durant 
el consum de drogues.
Relacions sexuals sense protecció amb una 
persona que sigui consumidora de drogues 
per via parenteral.

TARGA: Teràpia AntiRetroviral de Gran 
Activitat. Es basa en una combinació de 3 
fàrmacs. 

Apareixen nombrosos efectes adversos 
que poden afectar al ronyó, als ossos, al 
greix corporal, etc. És fàcil que el virus es 
faci resistent a aquesta medicació. 
Es requereixen revisions periòdiques a 
l’hospital. 

Tractar a 1 pacient suposa 
una despesa d’entre 500-
1500 € al mes, durant tota 
la vida!!!!!

COM SABER SI 
ESTIC INFECTAT?

ON PUC FER-ME
LA PROVA? 

Hospital
O�cines de Farmàcia

QUI S’HA DE 
FER LA PROVA?

- Davant de sospita de contagi cal fer-se la                      
  prova.
- En cas de situació de risc anar al metge   
 abans de les 72h.

Persones que exerceixen la prostitució o 
fan ús d’ella.
Altres: dones embarassades, pacients 
que volen fer-se la prova per voluntat 
pròpia, treballadors de bancs de sang, 
etc.

TRACTAMENT DEL VIH

- Utilitzar el PRESERVATIU
- Evitar el sexe oral
- Ser �del a la parella 
- Evitar el consum de drogues injectades Relacions sexuals sense protec-

ció amb persones de les quals 
es desconeix l’estat serològic 

Contacte
sexual

Exposició
a sang

Perinatal



 

- Al metge i/o a l’hospital
- Es pot obtenir información EXPER-
TA, CONFIDENCIAL I GRATUÏTA al 
telèfon:

900 21 22 22

Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la SIDA

Pla Sanitari de la SIDA a Catalunya

ON ES POT OBTENIR
MÉS INFORMACIÓ?

El VIH és el Virus de la Immunode�-
ciència Humana i és qui provoca la 
malaltia de la SIDA al cap d’uns 
anys del contagi.

Un seropositiu és qui té el VIH però 
no vol dir que tingui la SIDA.

A Espanya hi ha al voltant de 
80.000 infectats.

QUÉ ÉS EL VIH?
QUÉ ES LA SIDA?

SIDA
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