
SA
LUT SEXUAL

Infeccions de
transmissió
sexual (ITS)

   QUÈ  SÓN? -  COM  PUC  CUIDAR-ME? 

ON  PUC  FER-ME  UNA  REVISIÓ?



01. Són infeccions que es poden transmetre
d'una persona a una altra per contacte físic
durant les relacions sexuals.

02. La vagina, el penis, l’anus i la boca són
els llocs més freqüents on es localitzen
diferents microorganismes (virus, bacteris,
paràsits…) que poden produir una ITS.

03. La majoria d'ITS no són detectables a
simple vista i no mostren símptomes. 
 Des que el microorganisme s’estableix al
cos fins que s’observa algun símptoma pot
passar un temps, anomenat període
d’incubació. Durant aquest període,
qualsevol persona infectada pot
encomanar la infecció.

QUÈ  SÓN  LES  ITS? 



Lesions de la pell dels genitals
(ulceracions, berrugues, etc.),
algunes secrecions o fluix vaginal
diferents dels que normalment
teniu.

Molèsties als òrgans genitals i
urinaris, com ara picor, coïssor o
dolor.

Molèsties durant les relacions
sexuals.

ENS FARÀ PENSAR EN LA PRESÈNCIA
D’UNA ITS…



COM  PREVENIR-LES?

La millor prevenció
és utilitzar protecció,
en qualsevol relació
sexual del tipus que
sigui (oral, penetració,
frec, dits) sempre
que no coneguem
amb certesa que
l'altra persona està
sana 

Com sabem que
una persona està
sana?

S'ha fet   recentment
les proves, aquestes
han sigut negatives i  
no ha mantingut
relacions sexuals
sense protecció des
del moment de la
prova. 

MÈTODES  BARRERA  PER

PREVENIR-LES:  

Preservatiu persones amb penis: 
Per penetració vaginal, anal i
sexe oral (fel·lació).  

En el cas de l'anal es recomana
utilitzar preservatius extraforts i
lubricant de base aquosa,
perquè no es trenqui.  



Preservatius persones amb vagina
Per penetració vaginal i anal. 

1. Es pot dur posat des de casa,
fins 8 hores abans. 

2. Es pot utilitzar per a les
penetracions anals sense l'anella.

3. L ’anell del preservatiu pot
proporcionar més plaer a la
relació.

 

*
Joguines
sexuals: 

Si es comparteixen
joguines sexuals és 
 necessari fer ús de
preservatiu abans de
cada utilització i/o
esterilitzar-los. 

 

Barreres bucals de
làtex: 
Per sexe oral
(Cunnilingus/
annilingus) i frec. 

Es tracta de què hi
hagi una barrera (el
làtex) entre la boca i
el genital. Pots fer-les
tallant un preservatiu. 



Didals de làtex: 
Es posen als dits de la
mà i serveixen per
evitar que es
traspassin fluids d'un
genital a un altre,
prevenint així les ITS. 

Pots comprar-los per internet o a
botigues de joguines sexuals. També
pots fer-los retallant guants de làtex. 

ON PUC FER-ME UNA REVISIÓ?
Si tens coneixement que alguna de les teves parelles sexuals té
alguna ITS, en tens sospita, o et sembla que has pogut mantenir
alguna relació de risc, pots contactar amb la UEEC (Unitat
d'Estudis de Contacte). 

Què és la UEEC? 

És una unitat específica coordinada per llevadores
encarregades de realitzar l’estudi i tractament de contactes
sexuals asimptomàtics, d’aquells usuaris/es diagnosticats o amb
sospita d’alguna infecció de transmissió sexual; tant en homes
com en dones i persones no binàries. 



Quins serveis ofereix la UEEC?
Ofereix aconsellament, educació sanitària individual i
seguiment dels casos per a motivar canvis de conducta,
realització de proves diagnòstiques i tractament d’aquests.

Pots demanar cita per fer-te les proves de manera
conjunta amb la teva parella sexual,
independentment del seu sexe i gènere. 

Et faran totes les proves necessàries al mateix
moment.

Pots demanar cita a qualsevol centre de la UEEC,
independentment del teu lloc de residència. si ets
sents més còmode. 

Les persones amb penis NO poden orinar 2 hores
abans de la visita. 

Sol · l icita visita programada (de 8 a 20h de di l luns a
divendres: 
    •  ASSIR Val ls :  977 602 000 (CAP Sarró) .  C/de la   
      Val lvera, 8
    •  ASSIR Tarragona: 977 920 400  C/Jaume I ,  29          
    •  ASSIR Reus :  977 778 507 (CAP St Pere. 2ª  Pl ) .  
      Camí de Riudoms 53-55

Com puc accedir-hi? 



SI NECESSITES MÉS
INFORMACIÓ O RESOLDRE

ALGUN DUBTE SOBRE SALUT
SEXUAL, POSA'T EN CONTACTE

AMB NOSALTRES!

692358963

joventut@altcamp.cat

O ENVIAN'S UN MD A L' INSTA!


