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El tractament preventiu més eficaç
contra la sida, encara no disponible
a Catalunya
Un 95% de les persones que fan el tractament amb profilaxi preexposició (PrEP)
eviten contraure la malaltia | Els activistes denuncien que la Generalitat encara
no ha portat el tractament amb assajos per raons econòmiques

Mobilització per la sida | Adrià Costa

El col·lectiu d'afectats per la sida reivindica aquest dijous els seus drets en el Dia Mundial de la
Lluita contra la malaltia amb una exigència molt concreta: la implementació a l'estat espanyol i
Catalunya de la profilaxi preexposició (PrEP). Amb aquest tractament, aquelles persones que
tenen alt risc de contraure el VIH poden reduir la seva exposició un 95% ingerint una pastilla al
dia. El problema: la PrEP encara no està disponible al nostre país.
Els afectats consideren que l'endarreriment de les institucions espanyoles i catalanes en la
prevenció de la malaltia és alarmant. Ferran Pujol, director de BCN Checkpoint
(http://www.bcncheckpoint.com/) i un dels precursors de la Plataforma Gais Contra el VIH,
assegura que la Generalitat va crear un grup de treball la primavera passada però que no s'ha
avançat: "Per ells, el preu és un obstacle perquè és massa car. Què hem de fer amb les
persones que s'infectaran mentre surt el genèric?". Cada setmana es diagnostiquen a Catalunya
dos casos nous d'infectats de sida, deu al conjunt de l'estat.
Per Pujol, a diferència de Catalunya, la manca de motivacions del govern estatal per impulsar el
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tractament podrien ser ideològiques, tot i que encara no s'han pronunciat. Tampoc han començat
les negociacions amb la indústria farmacèutica d'ençà que el setembre passat la Comissió Europea
n'aprovés el seu ús. El govern espanyol té sis mesos per pactar preus i començar-ne la
distribució. Mentrestant, altres estats europeus ja s'han avançat. "França va ser la primera a
proporcionar el tractament a persones en risc. Al Regne Unit es pot aconseguir per internet, i a
Holanda i Bèlgica l'ofereixen mitjançant assajos, que és el que podria haver fet Catalunya",
explica Pujol.
Escepticisme del Govern
Les declaracions d'ahir del secretari de Salut Pública, Joan Guix, a RAC1
(http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20161130/412280643056/vih-sida-salut-joan-guix-pepcoll-irsicaixa.html) han creat polèmica entre els activistes: Guix va assegurar que encara no hi ha
prou informació sobre el medicament i va alertar de la possibilitat que es creés un efecte
d'abandonament del preservatiu, que podria fer créixer les malalties de transmissió sexual. Però la
comunitat científica sí que li està donant validesa al tractament: el Grup d'Estudis de la Sida
(GeSIDA) celebra el seu congrés ( http://www.congresogesida.es/) aquest cap de setmana amb
un gran protagonisme del PrEP i l'OMS ja va recomanar-lo el 2015.
(http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/)
Per Pujol, la importància de la prevenció és fonamental per posar solució al grau d'estancament pel
que fa a infeccions: "Tenint en compte població de Catalunya, registrar 800 casos per any és
inadmissible en comparació amb països del mateix volum demogràfic". Segons l'activista, l'estat
espanyol no ha aconseguit rebaixar les xifres en la darrera dècada. De tots aquests, el 85% són
homes homosexuals i dones transsexuals, que urgeixen en la protecció de les minories mitjançant
els mètodes de protecció que actualment estan disponibles. "No és moment de llacets vermells ni
de declaracions de principis. És moment de plantejar-nos quan volem parar els peus a la sida", diu
Pujol.
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