EINES PER COMUNICAR QUE TENS
UNA INFECCIÓ DE TRANSMISSIÓ
SEXUAL (ITS)
CAL QUE SÀPIGUES
Les ITS conviuen entre nosaltres
i és pràcticament impossible
saber quan les hem concret si
hem mantingut pràctiques sexuals
sense protegir amb més d’una
persona.
La majoria de la població contraurà
una ITS en algun moment de la
seva vida i és una conseqüència
no desitjada i desafortunada de
mantenir relacions sexuals en les
que ha fallat o no s’han pres les
mesures de protecció.

}} El tractament per les ITS bacterianes (Clamidia,
gonococ o sífilis) és molt senzill –sovint amb una
única dosi d’antibiòtic- i permet l’eliminació total del
bacteri del cos. Al CJAS oferim aquesta opció de
manera gratuïta i confidencial.
}} Tot i que no notem els símptomes, això no vol dir que
no puguin anar provocant danys a llarg termini –com
per exemple afectar la fertilitat. D’aquí la importància
de diagnosticar-les i tractar-les l’abans possible.
}} Si només tu prens el tractament d’una ITS curable
(clamídia, gonococ, sífilis..) però no ho fa la persona
o persones amb les que mantens relacions sexuals
sense protecció, et podries tornar a reinfectar.
}} Dir-li a una persona amb qui has mantingut o mantens
relacions sense protecció, permetrà a aquesta
persona prendre una decisió informada sobre la seva
pròpia salut, com ara fer-se les proves de detecció
i també prendre precaucions per prevenir infeccions.

TOT AIXÒ ESTÀ MOLT BÉ, PERÒ A L’HORA DE LA VERITAT, COM HO DIC?
Intenta imaginar que els papers s’inverteixen. Què esperaries que fes una persona amb la que has
mantingut relacions sexuals en la teva situació?
Certament que et diagnostiquin una ITS pot generar moltes emocions. És natural que sentis
preocupació i fins i tot por per com es prendrà la notícia la persona o persones amb qui mantens o
has mantingut relacions sexuals sense protecció. Abans de buscar culpables i/o infidelitats, tingues
en compte que algunes ITS no sempre apareixen immediatament. És possible que tu o la teva
parella sexual tinguéssiu la ITS en una relació anterior sense ni tan sols saber-ho.
Cada persona ha de trobar les millors estratègies per parlar d’aquest tema però et proposem un
seguit de consells per si et poden ser d’utilitat:

EINES PER COMUNICAR A UNA
PARELLA QUE TENS UNA INFECCIÓ DE
TRANSMISSIÓ SEXUAL
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Dóna valor al pas que estàs donant.
La teva voluntat de mantenir aquesta conversa demostra que et preocupa la teva salut i la
salut de l’altra o altres persones.
Tant bon punt plantegis la situació el millor que pots fer és escoltar les preocupacions i els
temors de l’altra persona. Cada persona reacciona de manera diferent a les notícies.
Algunes es poden enfadar, altres pregunten i d’altres només necessiten temps per pensar
o digerir la notícia.
No forcis a l’altra persona a prendre decisions sobre les relacions sexuals o la
vostra relació immediatament. És normal que desitgem immediatament l’acceptació i la
tranquil·litat després de revelar aquesta informació personal però tot porta temps.

Ofereix informació sobre la ITS a mesura que la vagi sol·licitant. Pot ser tranquil·litzador
parlar de la facilitat del tractament per curar-la i també del fet que contraure una ITS és
quelcom més freqüent del que ens imaginem.

És possible que vulguis portar un article o fulletó sobre la ITS. Pregunta’ns si et podem
facilitar aquesta informació. Tingues en compte, també, que si no pots respondre totes les
preguntes, no passa res. Us podeu adreçar al CJAS o a un centre de salut per obtenir més
informació.

I RECORDA:
Al CJAS t’atenem de manera gratuïta i confidencial
ja sigui per fer una prova d’ITS com per la majoria
de tractaments posteriors.

CENTRE JOVE D’ATENCIÓ A LES SEXUALITATS (CJAS)
Carrer La Granja, 19 baixos | 08024 | BCN
METRO L3 Lesseps | BUS 24, 32, 116, H6
HORARI: Dilluns a dijous d’11 a 19h (dijous tancat de 14 a 16h)
Divendres de 10 a 17 h
Consulteu web per horari d’estiu
TELÈFON: 934 151 000 CONSULTA WHATSAPP: 687 74 86 40
MAIL: correu@centrejove.org

ASSOCIACIÓ DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR
DE CATALUNYA I BALEARS

També ens trobaràs a

WEB: www.centrejove.org

