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L'interes que la SIDA ha provocat en el mon es consequencia de diversos factors. Uns

de medico-biologics i d'altres de socials. Quant als primers, cal assenyalar la importancia

de I'adveniment d'un problema de salut desconegut fins els anys vuitanta i pel que sembla

totalment nou. En aquest sentit les investigacions sobre 1'etiologia, la patogenia i la historia

natural de la infeccio pel virus de la immunodeficiencia humana han proporcionat avengos

molt notables, encara que no disposem d'una vacuna ni, tampoc, d'un tractament absolu-

tament eficag.

Pero tots aquests avengos en el coneixement cientific s'han produit en un context social

insolit. En efecte, la SIDA es el problema de salut que mes gent coneix i que genera mes

expectatives. Recorda, amb una intensitat accentuada, molts dels problemes socials pro-

vocats per la sifilis durant segles. Aixi, els aspectes relacionats amb el risc de contagi i amb

la reaccib de rebuig entre la poblacio tenen un cent paral-lelisme.

A mes, la incertesa sobre la seva evolucio previsible desencadena reivindicacions mes

o menys crispades quant a la capacitat dels serveis sanitaris per enfrontar-s'hi. De fet la

SIDA fa paleses moltes de les insuficiencies ja conegudes de l'organitzacio dels sistemes

de prevencio i d'assistencia. D'aqui la conveniencia de dedicar una part de la ponencia que

el Congres ha reservat a les immunodeficiencies a debatre algunes de les questions que
caracteritzen la SIDA com a problema sanitari de la comunitat.

En primer Iloc conve, doncs, ocupar-se de l'impacte sobre la salut que ha provocat la

SIDA en els paisos de parla catalana, per comentar, despres, alguns aspectes de l'organit-

zacio de I'assistencia que han d'adaptar-se a la nova situacio.

Un altre dels problemes basics el constitueix la repercussio economica de la SIDA, tant

des del punt de vista del cost assistencial com del de les activitats de prevencio comuni-

taria. Finalment, la SIDA com a fenomen informatiu pot resumir moltes de les implicacions

socials generiques d'aquest problema de salut.

Podrien haver-se discutit moltes altres questions en relacio a la SIDA i el seu impacte

comunitari. Per raons de temps i d'oportunitat es tracta d'aprofitar aquestes a tall ii-lustratiu

per tal de reflexionar conjuntament sobre I'abast i la conveniencia de les mesures de

control utilitzables.
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