Arrenca el projecte europeu HIV EDAT
El proper 27 i 28 de maig de 2014 tindrà lloc a Luxemburg la “Start up
meeting” del projecte Europeu Euro HIV EDAT. Aquest projecte està
finançat per la Comissió Europea i està liderat pel Centre d’Estudis
Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de
Catalunya (CEEISCAT) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
l’investigador principal del qual és el Director Científic del CEEISCAT, el Dr.
Jordi Casabona.
L’objectiu principal del projecte és generar coneixement operatiu per
comprendre millor el paper i l'impacte dels centres comunitaris de cribratge
del VIH (CBVCTs), explorar l'ús d’estratègies innovadores basades en les
noves tecnologies i augmentar el diagnòstic precoç del VIH i altres
infeccions de transmissió sexual a Europa entre els grups més afectats, així
com millorar l’accés al tractament.
El Projecte Euro HIV EDAT tindrà una durada de 3 anys i comptarà amb un
pressupost de 2 milions d’euros. Participaran 13 socis de 8 països europeus
(Espanya, França, Portugal, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Eslovènia i
Romania) i 14 països col·laboradors (Espanya, Gran Bretanya, Itàlia, Països
Baixos, Portugal, Letònia, Lituània, Estònia, Sèrbia, Grècia, Bèlgica,
Noruega, Polònia i Croàcia).
A la reunió hi assistiran unes 60 persones entre les quals hi haurà:
representants de la “Consumers, Health and Food Executive Agency”
(CHAFEA) de la Comissió Europea, de la “Directorate-General for Health and
Consumers” (DG SANCO), de l’”European Centre for Disease Prevention and
Control” (ECDC), “Joint United Nations Programme on HIV/AIDS” (UNAIDS),
“World Health Organisation” (WHO), “WHO Regional Office for Europe”
(WHO/Europe), de la iniciativa “HIV in Europe”, de l’”European AIDS
Treatment Group” (EATG), del “Civil Society Forum for HIV/AIDS” i
representants del socis i col·laboradors del projecte.
El projecte Euro HIV EDAT s’ha basat en l’experiència de la Xarxa DEVO de
centres alternatius que ofereixen la realització de la prova del VIH de forma
anònima, gratuïta i confidencial a Catalunya. La Xarxa DEVO consta de 12
centres alternatius que ofereixen la prova del VIH des de 1994. A partir del
2007 es va introduir la prova ràpida en aquests centres, incrementant-se el
número de proves realitzades en més del 100%

