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LA PREVENCIÓ DE LES INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SANGUÍNIA 
EN CONSUMIDORS DE DROGUES 

-El Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) és considerat una de les estratègies més eficaces per a la prevenció de malalties 
infeccioses com VIH i hepatitis C i B entre els usuaris de drogues per via parenteral (UDVP). L’eficàcia està relacionada amb 
aspectes de cobertura (territorial i horària) i accessibilitat (Aspinall et al, 2014).  
-El PIX facilita als usuaris injectors l’accés a material de consum estèril, a formació i educació sobre la prevenció dels riscos 
associats al consum i a altres hàbits vinculats a les condicions de vida, a més es facilita el retorn del material d’injecció ja utilitzat 
(WHO, UNAIDS and UNODC 2007, Ksobiech, 2003). 

-Revisar i avaluar  la cobertura actual  del PIX segons criteris de distribució territorial. 
-Establir un model de coordinació territorial  a la Regió Sanitària de Girona. 

-Anàlisi de la cobertura i del sistema de coordinació i recollida d’informació a través de diferents referents del territori i agents 
col·laboradors del programa. 
-En l’anàlisi de cobertura s’han prioritzat municipis que reunien com a mínim un dels tres criteris següents: municipis amb més 
de 20.000 habitants; o amb zones obertes de consum (espais a l’aire lliure on els UDVP consumeixen drogues); o amb més de 5 
UDVP que havien iniciat tractament al CAS els dos darrers anys. 

     Es desprèn la necessitat de reforçar la diversitat  de les tipologies 
i  de serveis que ofereix el programa: ampliació del nombre de 
CAPs amb PIX.  

Coordinació: 
S’ha  fet una redefinició del model amb la implementació de les 
mesures següents: 

• Identificació coordinador territorial i referents d’àmbit comarcal. 
• Consolidació equips educatius experts que donin suport i consell 

als punts d’intercanvi. 
 

 

-Es planteja l’ampliació del PIX segons criteris de cobertura i diversificació de l’oferta. 
-La implementació dels PIX en els CAP es valora molt positivament atesa la bona cobertura territorial i horària que ofereixen, la 
qualificació professional i l’apropament de l’UDVP a la xarxa normalitzada de recursos sociosanitaris, però ha d’anar associada a 
una formació específica i a un suport continuat. 
-A llarg termini es planteja extrapolar el modus operandi a d’altres Regions Sanitàries. 
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Cobertura: 
• 62 punts PIX : 44 oficines de farmàcia comunitàries, 9 CAP, 6 CAS, 2 hospitals i 1 equip de reducció de danys.  
• S’’han detectat necessitats de millora de la cobertura en els municipis que, tot i complir amb un o més dels criteris citats 

anteriorment, no disposen de cap servei PIX o no es valoren com a suficients.  
•     


