
 

Resolució Prep 

 

Entre 140.000 i 170.000 persones viuen al nostre país infectades pel VIH. Ençà 

que va començar l'epidèmia s'han registrat un total de 89.346 casos. Aquestes 

dades corresponen a l'informe sobre vigilància epidemiològica del VIH i SIDA 

a Espanya del 2017. 

Les tasses dels nous diagnòstics són similars a les d'altres països de la regió 

europea de L'OMS. Però superiors a la mitja dels països de la UE i d'Europa 

Occidental. 

En total una xifra que arriba als 3.000 nous infectats any rere any. És una xifra 

que no podem tolerar i hem de lluitar contra aquesta realitat cada cop més 

punyent, per tal de fer disminuir el nombre de casos. No podem permetre 

tampoc que des de les administracions sanitàries s'hagi perdut la por al contagi 

d'aquesta malaltia. 

Davant d'aquesta situació ja han sorgit alternatives que poden millorar la 

situació actual d'aquesta epidèmia i ajudar a l'objectiu final de la 

seva erradicació.  

La profilaxi preexposició és una mesura que es fa servir per les persones 

seronegatives, però exposades a un alt risc de contagi per la infecció pel VIH. 

Aquest medicament és legal a diferents països però encara no és una realitat al 

nostre. 

Tot i això no significa que ciutadans del territori no facin ús d'aquest fàrmac. 

Però òbviament sense cap control mèdic ni sanitari, creant també una situació 

de desigualtat. El que pot repercutir en l'augment d'altres malalties, ja que la 

desinformació és una constant, i molts usuaris poden desconèixer quins són els 

límits d'aquest fàrmac. 

El Prep ha resultat ser una estratègia per persones que estan molt exposades 

al VIH. A Espanya no s'han baixat els nous casos de VIH, tot i les diferents 

campanyes des del brot d'aquesta malaltia. Cal doncs no defallir i continuar a la 

cerca de solucions efectives, i en aquest cas. Depèn de la tramitació de la seva 

regulació al Congrés dels diputats. 

De moment l'únic moviment que s'ha dut a terme ha sigut l'aprovació per 

unanimitat d'una proposició no de llei per instar al Govern a facilitar la 

implementació de la profilaxi preexposició i incloure-la dintre del sistema 

nacional sanitari. 

Per això des de JSC instem a les forces polítiques a continuar en aquesta línia i 

finalment dur a terme la legalització d'aquest medicament com a mesura de 

prevenció del VIH.  


