
Els preservatius, tant masculí com femení, són
una forma e�caç de protecció enfront del VIH i 
altres ITS, sempre que s'usen de manera

Encara hi ha el VIH?
Sí. De fet, en els últims anys hem patit un repunt 
en els nous diagnòstics. Hi ha més d'un nou diagnòstic 
al dia a la Comunitat Valenciana.

Quines pràctiques tenen més risc
enfront del VIH? I com es pot evitar 
la transmissió?
-Les relacions sexuals amb penetració vaginal,
anal o oral sense preservatiu.

correcta i sistemàtica.
-Compartir xeringues o utensilis que entren en
contacte amb la sang (fulles d'afaitar, raspalls
de dents, agulles de tatuatge…). Es recomana
no compartir, esterilitzar i gastar-ne d'usar i tirar.
-D'una dona amb VIH al seu �ll/a durant -
l'embaràs, el part o la lactància. El tractament
redueix el risc de transmissió.

Els tractaments actuals curen el VIH?
No existeix vacuna o tractament curatiu. Els tractaments 
controlen els seus efectes, però NO l’eliminen. 
La prevenció és l'única forma e�caç de lluitar contra el VIH.

Si no es cura, per a què saber-ho?
Perquè com més prompte es detecta, 
els problemes de salut són menors. 
I disminueix el risc de transmetre'l a la parella 
o altres persones.

El VIH és un tema de risc per a qui 
no es protegeix en les seues 
relacions sexuals amb penetració?
Sí, totes les persones, independentment del seu
sexe, gènere i orientació sexual, estan en risc 
d'entrar en contacte amb el VIH.

900 70 20 20  (telèfon gratuït)
http://www.san.gva.es/VIH
Centres d'Informació i Prevenció de VIH i
Infeccions de Transmissió Sexual - CIPS i ITS

2020:  317
nous casos

2021:  438
nous casos

ELS HOMES
REPRESENTEN
EL 87% 
DELS NOUS 
DIAGNÒSTICS 
DE VIH

CONEIXEM 
EL PROBLEMA.
POSEM-LI 
CONDÓ

CADA DIA ES DIAGNOSTICA 
MÉS D'UN CAS D'INFECCIÓ PER VIH 
A LA COMUNITAT VALENCIANA

1 DE DESEMBRE:
DIA MUNDIAL DE
LA LLUITA CONTRA
EL VIH/SIDA CONEIXEM EL PROBLEMA. POSEM-LI CONDÓ

I EL 48% DELS
DIAGNÒSTICS 
SÓN TARDANS

LA TRANSMISSIÓ DE VIH
PER VIA SEXUAL ÉS LA
MÉS FREQÜENT
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