1 DE DESEMBRE DIA MUNDIAL DE LA SIDA
LA CONSELLERIA DE SALUT S’ADHEREIX AL PACTE SOCIAL
PER A LA NO DISCRIMINACIÓ I LA IGUALTAT DE TRACTE
ASSOCIADA AL VIH
La finalitat d’aquest Pacte Social, impulsat des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social, és eliminar l’estigma i la discriminació associats al VIH i a la sida, garantir la
igualtat de tracte i d’oportunitats, la no discriminació, el respecte dels drets fonamentals i
la diversitat de les persones afectades.
Amb relació a la imatge social del VIH i de la sida, encara persisteixen estereotips i
creences errònies per part de la població, que provoquen situacions de discriminació
enfront de les persones afectades pel VIH. Aquesta situació no només la pateixen les
persones infectades sinó també aquelles a qui se’ls hi suposa la infecció, així com els
familiars i les amistats de les persones infectades.
L’estigma i la discriminació cap a les persones afectades pel VIH, els hi provoca un
patiment personal per la vulneració dels seus drets, però a la vegada també pot dissuadir
a altres persones de fer-se la prova de detecció del VIH i així dificultar el diagnòstic precoç.
A les Illes Balears des del 2003 s’han diagnosticat 2.484 persones infectades pel VIH (81 %
homes, 19 % dones), aproximadament el 65 % tenen menys de 40 anys. Tot i que la prova
és gratuïta i confidencial, el 52 % dels diagnòstics no pediàtrics foren amb retard, és a dir,
quan la infecció estava en fase avançada. Les persones heterosexuals són les que es
diagnostiquen amb més retard (62 %).
S’ha de tenir en compte que un diagnòstic precoç permet accedir amb rapidesa al
tractament, la qual cosa millora la qualitat de vida de les persones infectades, disminueix
les malalties relacionades amb el VIH, la mortalitat i la transmissió de la infecció a altres
persones. El cost del tractament i la cura és superior quan es diagnostica la infecció de
forma tardana.

