LES ITS
INFECCIONS
DE TRANSMISSIÓ
SEXUAL

QUÈ SÓN? Són infeccions causades per bacteris, virus, fongs o paràsits • Poden no presentar símptomes
• Només un metge pot diagnosticar-les i proposar-ne
un tractament • Si tens VIH pot ser més difícil de curar-les • Tenir una ITS augmenta el risc d’infectar-te o
de transmetre el VIH. Si tens VIH les ITS poden fer més
difícil d’abordar la infecció per VIH • Les persones amb
VIH són més vulnerables a la infecció de sífilis, gonorrea
i clamídies i això pot afectar el seu sistema immunitari.
COM POTS PREVENIR-LES? Fent servir condons
• Reduint el nombre de parelles sexuals • Fent-te
proves d’ITS • Avisant el teu company o companys
sexuals que t’han diagnosticat una ITS • Evitant tenir
relacions sexuals mentre et tractes o et cures, o fent
sexe més segur.

A STOP SIDA disposes d’un espai per parlar sobre les
estratègies de prevenció i la gestió del plaer que més
s’adapti a les teves necessitats; a més podem assessorar-te i facilitar-te les gestions per accedir al sistema sanitari català.
Consell de Cent, 246, 1ª-2º
Universitat (L1 i L2)
Tel. 93 452 24 35 · www.stopsida.org
Consultes: info@stopsida.org
> Servei de Prova ràpida VIH i Sífilis
(anònim, confidencial i gratuït).
> Atenció psicosocial. Inserció laboral.
Formació en salut sexual.

CURACIÓ?

TRACTAMENT

VACUNA TRANSMISSIÓ SEXUAL

SíFILIS

SÍ

Antibiòtic

NO

Xancre o pell/mucoses infectades

P

SO PN JS

GONORREA

SÍ

Antibiòtic

NO

Secrecions del penis, vagina,
anus i/o gola

P

SO PN JS

CLAMíDIA/LGV

SÍ

Antibiòtic

NO

Secrecions de l’anus o penis/vagina

P

FF JS

HEPATITIS A

SÍ > Infecció aguda

-----

SI

Contacte oral amb excrements

HEPATITIS B

Sí en infecció aguda
Variable en infecció crònica

Antivirals

SI

Sang, semen i fluid vaginal

P

SO PN

HEPATITIS C

Sí en infecció aguda
Variable en infecció crònica

Antivirals

NO

Sang

P

FF JS

VPH

Desaparició
o latència intermitent

Només símptomes
NO
(eliminació berrugues)

Pell/mucosa infectada
i berrugues

P

SO PN

VHS

NO > latent intermitent

Només símptomes
(butllofes)

Lesions i pell/mucoses infectades
Secrecions de l’anus, penis i vagina

P

SO

NO

de més risc*

BN

*PRÀCTIQUES SEXUALS P penetració anal/vaginal SO exe oral PN petó negre FF fist fucking (ficar-hi el puny) JS intercanvi de joguines sexuals

Foto: Violeta Octavio · Disseny: www.hernanverdinelli.com
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