CHEMSEX i SALUT SEXUAL
Taller formatiu, emmarcat en la setmana de Figues i Ous 2018, per adaptar les
intervencions del personal sanitari al col·lectiu LGTB+, a càrrec d’Stop Sida

Quan? Divendres 15/03/2019, d’11:00h a 15:00h.
On?

A l’Espai Cívic Centre (C/ Trinitat, 12 · 08700 Igualada)

Objectius de la sessió


Formar i informar sobre la realitat LGTB+ i identificar i reconèixer prejudicis
cap al col·lectiu LGTB+.



Formar i informar sobre la realitat de les persones VIH+ i identificar i
reconèixer possibles prejudicis cap a persones amb VIH.



Reflexionar sobre com condicionen aquests prejudicis les intervencions
(què s'assumeix, tipus de comunicació...).



Informar sobre sexualitats no normatives.



Diferenciar identitat sexual de pràctiques sexuals.



Informar sobre el fenomen del “ChemSex” i les vulnerabilitats específiques
de la comunitat gai.

Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:

Continguts:


Sexualitats no normatives.



Diversitat LGTB+.



Espais de trobada entre homes.



Estigma associat al VIH.



ChemSex: impacte de les substàncies associades al sexe en la comunitat
d’homes gais i bisexuals.



Assumpcions sobre el col·lectiu LGTB+i sobre persones amb VIH i impacte
d'aquestes en la comunicació amb el / la pacient.



Estratègies de reducció de riscos adaptades.



Tècniques de comunicació per facilitar la presa de decisions informades.

Sobre Stop Sida
Stop Sida es una entitat declarada d'utilitat pública, de base comunitària, i que treballa des
de i pel col·lectiu LGTB i de treballadors sexuals homes i dones trans, per prevenir
l'expansió del VIH i promoure la no discriminació de les persones que conviuen amb el VIH.
Les nostres línies d'acció emfatitzen els conceptes de salut sexual i de reducció de riscos en
l'activitat sexual. Des de Stop Sida, no només entenem la salut sexual com el fet de
prevenir i tractar les malalties que interfereixin en la nostra sexualitat, sinó que també
comprèn la capacitat de gaudir i d'adaptar el comportament sexual segons l'ètica personal
i el respecte a l'altre. Això inclou desfer-se dels pors, la vergonya, la culpa i falses creences.
Per tant, facilitem que les persones adquireixin les habilitats, coneixements i, en aquest
cas, els recursos necessaris per a la presa de decisions informades que afectin a la cura de
la seva salut sexual.

Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:

