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Lideratge i cooperació
Avaluació qualitativa del
lideratge polític

en construcció

Avaluació qualitativa de la
implicació de la societat
civil i el sector privat

en construcció

Despesa nacional en
ajuda en prevenció del
VIH: Finançament públic a
ONG per projectes de
prevenció del VIH i
recolzament psicològic a
persones afectades pel
VIH/sida

Contribució nacional a la
despesa internacional en
sida

1.548.800 €

451.000 €

Informe del
cuestionario de
actividades de
prevención del
VIH en las
comunidades
autonomas.
Ministerio de
Sanidad, Política
Social e
Igualdad; 2009
Agència
Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament; 2012

Prevenció
Prevenció del VIH en poblacions d’alt risc
Avaluació qualitativa de la
resposta a la prevenció
Prova del VIH en UDVP:
Percentatge d'UDVP que
s'ha realitzat una prova del
VIH en els últims 12 mesos
i coneix el resultat
Cobertura dels
programes de VIH en
UDVP: Nombre de
xeringues distribuïdes en
UDVP per any segons els
programes d'intercanvi de
xeringues

en construcció

60,8%

133
xeringues

Coneixements relacionats
amb el VIH en UDVP
Ús del preservatiu en
UDVP: Prevalença d’ús del
preservatiu en la darrera
relació sexual en els últims
6 mesos en UDVP (parella
estable/ parella ocasional)
Prevalença d’ús consistent
del preservatiu en les
relacions sexuals amb
parella estable en els últims
6 mesos en UDVP
Prevalença d’ús consistent
del preservatiu en les
relacions sexuals amb
parella ocasional en els
últims 6 mesos en UDVP

Monitoratge bioconductual
CEEISCAT;
2010-2011

Subdirecció
General de
Drogodependències.
Departament de
Salut; 2011

en construcció

36,9% /
77,2%

27,5%

65,5%

Monitoratge bioconductual.
CEEISCAT;
2010-2011

Monitoratge bioconductual
CEEISCAT;
2010-2011

Monitoratge bioconductual
CEEISCAT;
2010-2011

1. S’ha fet una estimació del total d’UDVP a Catalunya.
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Ús de material estèril en UDVP
Percentatge d'UDVP que declara
haver usat material estèril la
darrera vegada que es va
injectar en l’últim mes

91,1%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010-2011

Prova del VIH en TS:
Percentatge de TS que s'ha
realitzat una prova del VIH en
els últims 12 mesos i coneix
els resultats

58,5%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT; 2009

Prevalença del VIH en UDVP

33,2%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010-2011

Cobertura dels programes
de VIH en TS: Percentatge
de TS a qui arriben els
programes preventius5

70,7%

Prova del VIH en HSH:
Percentatge d'HSH que s'ha
realitzat una prova del VIH en els
últims 12 mesos i coneix els
resultats
Cobertura dels programes de
VIH en HSH: Percentatge d'HSH
a qui arriben els programes
preventius2
Coneixements relacionats amb
el VIH en HSH: Percentatge
d'HSH que identifica
correctament les formes de
prevenció sexual del VIH i
3
rebutja les idees errònies
Percentatge d'HSH amb
coneixements generals del VIH
4
/sida i sobre la prova del VIH

Ús del preservatiu en HSH:
Prevalença d’ús del preservatiu
en la darrera penetració anal en
els últims 12 mesos en HSH
Prevalença d’ús consistent del
preservatiu en la penetració anal
amb parella estable en els últims
12 mesos en HSH
Prevalença d’ús consistent del
preservatiu en la penetració anal
amb parella ocasional en els
últims 12 mesos en HSH
Prevalença de relacions anals
desprotegides amb parella
estable d’estat serològic
desconegut o discordant en els
últims 12 mesos en HSH

Prevalença del VIH en HSH

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010

Ús del preservatiu en TS:
Prevalença d’ús del
preservatiu amb l'últim client
en els últims 6 mesos en TS
(client fix / no fix)

92,4% /
95,5%

69,5%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010

Prevalença d’ús del
preservatiu en la darrera
relació amb la parella estable
en els últims 6 mesos en TS

10,3%

44,5%

80,9%

61,6%

26,9%

55,4%

20,7%

20,4%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010
Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010
Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010
Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010
Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2010
Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT;
2008

2. Han rebut preservatius l’últim any i saben on fer-se la prova
del VIH; 3. En base a criteris de l’enquesta EMIS que evalua 5
ítems; 4. Dimensions considerades a l’enquesta EMIS.

Prevalença d’ús consistent
del preservatiu en les
relacions sexuals amb
parella estable en els últims 6
mesos en TS

Prevalença del VIH en TS

Ús del preservatiu en
immigrants: Prevalença d’ús
consistent del preservatiu
amb la parella ocasional en
els últims 12 mesos en
immigrants6

92,3%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT; 2009

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT; 2009

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT; 2009

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT; 2009

8,0%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT; 2009

2,5%

Monitoratge
bio-conductual
CEEISCAT; 2009

no aplicable

53,8%

57,9%

Avaluació qualitativa de les
polítiques relacionades
amb el VIH en presons
Prevalença del VIH en
població presidiària

FONT

Avaluació qualitativa de les
mesures de promoció de la
salut sexual i reproductiva
en joves
Coneixements relacionats
amb el VIH en població
jove: Percentatge de joves
que identifica correctament
les formes de transmissió
sexual del VIH i rebutja les
idees errònies7

en construcció

70,8%

Encuesta de Salud y
Hábitos Sexuales.
Ministerio de
Sanidad y
Consumo; 2003

Vivint amb el VIH

Indicadors en immigrants
provinents de països on la
epidèmia és generalitzada
Coneixements relacionats
amb el VIH en immigrants:
Percentatge d’immigrants
que respon correctament a
preguntes generals i sobre
vies de transmissió del
VIH/sida6

VALOR

Promoció de la salut sexual

51,8%

Prevalença d’ús consistent
del preservatiu en les
relacions sexuals amb clients
en els últims 6 mesos en TS

INDICADOR

Monitoratge bioconductual
CEEISCAT;
2009

Monitoratge bioconductual
CEEISCAT;
2009

en construcció

10,9%

Poblacions
sentinella;
CEEISCAT; 2011

5. La font principal dels preservatius ha estat gratuïta el darrer
any; 6. Mostra de 238 llatinoamericans i magrebins usuaris de
serveis sanitaris de la regió sanitària de Barcelona, Barcelonès
Nord i el Maresme

Avaluació qualitativa del
tractament, cura i suport

en construcció

Cobertura del tractament
antiretroviral: Percentatge
d'adults elegibles actualment
en tractament antiretroviral

92,4%

Cohort PISCIS.
CEESICAT; 2011

Percentatge d'adults VIH
positius que està en
tractament als 12 mesos
després d'iniciar la teràpia
antiretroviral

89,2%

Cohort PISCIS.
CEESICAT; 20102011

Cobertura de la prevenció
de la transmissió vertical:
Percentatge anual de
nounats fills de dones
infectades pel VIH que ha
estat exposats a la profilaxi
antiretroviral durant la
gestació, part i en les 48
hores posteriors al part

99,5%

Registre de
Transmissió Vertical.
CEEISCAT; 2009

Percentatge de fills nascuts
de mare VIH positiva que
s'havia realitzat una prova
virològica del VIH abans del
part

99,5%

Registre de
Transmissió Vertical.
CEEISCAT; 2009

Transmissió vertical del
VIH

0,0%

Registre de
Transmissió Vertical.
CEEISCAT; 2009

75,4%

Informe anual 2011.
Programa de
Prevenció i Control
de la Tuberculosi.
ASPC; 2011

Co-gestió del tractament de
tuberculosi i VIH:
Percentatge de casos que
compleix el tractament de la
tuberculosi en persones
infectades amb VIH
Avaluació qualitativa de les
polítiques relacionades
amb l'estigma i la
discriminació

en construcció

Avaluació de les actituds
d’acceptació de les
persones amb VIH

en construcció

7. Joves de 18-24 anys que responen correctament al risc
d'infecció d'usar preservatiu, picadura de mosquit i beure del
mateix got.

Supressió viral
Infectats pel VIH Diagnosticats Contacte amb el Seguiment actiu En tractament
sistema sanitari
antiretroviral

42%
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supressió
viral

Cascada de tractament

La “cascada de tractament” és un model
proposat per les agències internacionals
per tal de monitorar l’accés al diagnòstic i
al tractament del VIH (7). Per a construirlo s’utilitzen assumpcions i estimacions
susceptibles de canviar en el temps.

L’any 2001, en una sessió especial de
l'Assemblea General de les Nacions Unides
(UNGASS) es van acordar una sèrie de
compromisos internacionals per lluitar contra
aquesta epidèmia. Coincidint amb la celebració
de la XIV International AIDS Conference a
Barcelona el juliol de 2002, es va crear el FG com
un mecanisme multilateral per generar fons per
dur a terme accions que redueixin l’impacte
d’aquestes malalties. Per tal de poder monitorar i
avaluar-les es van desenvolupar els indicadors
UNGASS, actualment inclosos al Global AIDS
Response Progress Reporting (GARP) (1-2).
A Europa, l’any 2004, 53 països de la regió
Europea de l’OMS van signar l’anomenada
Declaració de Dublín, un document central amb
33 compromisos, relacionats amb la prevenció i el
tractament del VIH, l’atenció a persones vivint
amb el VIH i el lideratge i la col·laboració en la
resposta (3).
Seguint el mandat de la Comissió Europea l’any
2007 l’ECDC, per tal que els països poguessin
desenvolupar indicadors comparables per fer el
seguiment de la Declaració de Dublín i del propi
Pla d’Acció del VIH/SIDA de la Unió Europea, va
adequar els indicadors UNGASS a Europa (4).
A Catalunya, el CEEISCAT, depenent de l’ASPC,
és l’òrgan encarregat de generar i analitzar la
informació necessària per al monitoratge i
l’avaluació de l’epidèmia del VIH i d’altres
Infeccions de Transmissió Sexual (5). El conjunt
de
sistemes
d’informació
i
d’estudis
observacionals
existents
per
a
fer-ho,
constitueixen el Sistema Integrat de Vigilància
Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya
(SIVES), del qual se’n fa, des de 1994, un informe
biennal (6). Darrerament inclou un capítol amb
indicadors sectorials que contemplen els
UNGASS/GARP disponibles per Catalunya.

Aquest mapa recull els indicadors definits per
l’ECDC, disponibles i aplicables a Catalunya, per
al seguiment de la Declaració de Dublín.
L’objectiu és promoure’n el seu ús per part de les
institucions, professionals, ONG i mitjans de
comunicació. Els indicadors es fan en base a
informacions i assumpcions que es revisen
sistemàticament i, per tant, s’aniran actualitzant
en el temps.

Acrònims:

FG: Fons Global per la Lluita contra la Malària, la
Sida i la Tuberculosis; ECDC: European Center for
Disease Control; OMS: a Organització Mundial de
la
Salut;
CEEISCAT:
Centre
d'Estudis
Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió
Sexual i Sida de Catalunya; ASPC: Agència de
Salut Pública de Catalunya; UDVP: usuaris de
drogues per via parenteral; HSH: homes que tenen
sexe amb homes; TS: Treballadora del Sexe.
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El monitoratge i l’avaluació
del VIH a Catalunya.

Indicadors recomanats
per al seguiment de la
Declaració de Dublín

