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Detectem les necessitats i manques en l’atenció i cures de les 
persones amb VIH tant en l’àmbit sanitari com al social. 
Promovem la posada en marxa de noves prestacions 
sociosani tàr ies i denunciem els actes i act i tuds 
discriminatòries cap a les persones seropositives que es 
produïsquen en qualsevol àmbit. 

TEMES ABORDATS DURANT EL 2019 

‣ Documentació i seguiment sobre trasplantaments en 
persones seropositives i en tractaments de lipodistròfia. 

‣ Desenvolupament de la implantació de la PrEP. 

‣ Seguiment de la situació del ChemSex en la Comunitat 
Valenciana.  

‣ Sistema de Vigilància epidemiològica de noves 
infeccions per VIH (SINVIH). 

‣ El seguiment de les vulneracions de drets en l'àmbit 
sanitari.  

‣ L'assistència i seguiment en l'entorn penitenciari. 

‣ L'assistència i seguiment de les persones coinfectades 
per VIH/ VHC.  
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Així mateix, formem part de la Comissió de Seguiment 
creada per la DGFPS (Direcció General de Farmàcia i 
Productes Sanitaris).  

En 2019 es realizaren 75 accions a la Comissió soci-
sanitària.  Aquestes accions inclouen els punts de salut 
sexual, la participació en “ODUSALUD” i la “Comisión de 
Salud y Espacio Socio-Sanitario CERMI CV”, reuniones 
amb la Conselleria de Sanitat, formaciones en temes de la 
comiscó i les reunions de la pròpia comissió.  

�  

INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL A TRAVÉS DE 
L’ATENCIÓ PSICOLÒGICA, GRUPS 
TERAPÈUTICS I ACOMPANYAMENT PER A 
PACIENTS VIH+ I ELS SEUS FAMILIARS 
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Amb la finalitat de Promoure la salut i millora en la qualitat 
de vida de les persones participants, així com afavorir una 
actitud positiva davant la infecció per VIH, es 
desenvolupen en aquest projecte estratègies destinades 
a prevenir, orientar, aconsellar i tractar els problemes i 
alteracions psicològiques que apareixen associades al 
VIH i a la sida. D'aquesta manera, es busca millorar en la 
qualitat de vida de les persones amb VIH i sida, 
proporcionant-los suport emocional mitjançant 
estratègies de prevenció, orientació i ajuda psicològica, 
afavorint una actitud positiva davant la infecció. 

Així, les persones participants han vist reduït o eliminat el 
seu malestar emocional o psicològic associat al recent 
diagnòstic o al propi curs de la malaltia i desenvolupar 
l'autoestima, incrementant l'adherència al tractament i els 
seus coneixements sobre aspectes rellevants sobre la 
infecció i el tractament. 

El programa s'ha realitzat en les tres províncies per les 
següents entitats: 

Entidad Provincia

Associaciò Ciutadana d´Alacant pel VIH. ACAVIH Alicante

Asociación de ayuda por el VIH. AMIGOS Alicante

Asociación Valènciana de VIH, sida y Hepatitis. AVACOS-H València

Asociación Ciudadana contra el sida de Castellón. CASDA Castellón
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Per a això, les sis organitzacions participants han 
desenvolupat: 

Nombre total de persones ateses en el programa: 

Comité Ciudadano AntiSida de la Comunidad Valènciana. 
CCAS-CV

València

LAMBDA Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere 
i familiar

València

nº de 
servicios

Descripción de la actividad

6 Grupos de ayuda mutua

2 Grupos de ayuda mutua para mujeres

1 Grupo de ayuda mutua para hombres que tienen sexo con hombres

1 Grupos de ayuda mutua para jóvenes

1 Grupos de ayuda mutua para familiares

1 Grupo de ayuda mutua para personas LGTB+

5 Atención psicológica individual en contexto comunitario

2 Atención psicológica individual en ámbito hospitalario

1 Acompañamiento según demanda

3 Acompañamiento domiciliario

4 Acompañamiento hospitalario

Personas atendidas 819

Desglose:

Pacientes 716

Familiares 103
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Socias y socios de las 
entidades

262

Personas atend idas no 
asociadas

557

   

Varones 576

Mujeres 243
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