Note
l În România sângele folosit la transfuzii se testează cu grijă pentru
infecția cu HIV. De aceea riscul ca cineva să ia HIV prin transfuzii este
foarte mic.
l Folosirea prezervativului te protejează de HIV în 9 din 10 cazuri chiar
și în cazul sexului anal, care are cel mai mare risc de transmitere.

Vrei să afli mai multe?
l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania
sau @FundatiaBaylor

Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor.
Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru
persoanele care trăiesc cu HIV din România.

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră:
https://twitter.com/BaylorRomania
l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact:
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email
secretariat@baylor.ro
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Informații de bază
Transmiterea infecției cu HIV

Reține

Poți să
transmiți
HIV în timpul
următoarelor
activități:

Sex vaginal fără să folosești
prezervativul

Injectarea de droguri, atunci când
folosești instrumentele de injectare
în comun cu alte persoane

Sex anal fără să folosești
prezervativul

În timpul sarcinii sau la naștere,
dacă nu respecți recomandările
medicului

Sex oral fără să folosești prezervativul
(Riscul de a transmite HIV este mai mic decât în
cazul sexului vaginal sau anal)

Când alăptezi la sân

Nu ai cum
să transmiți
HIV unei alte
persoane prin:

l Poți să transmiți HIV doar
dacă fluidele corpului
tău ajung în corpul altei
persoane
Strângere de mână

Sărut sau îmbrățișare

Respiratul aceluiași aer

Folosirea în comun a
farfuriilor sau cănilor

Scuipat, strănut sau tuse

Folosirea toaletei

Ciupitura de țânțari

l Fluidele corpului tău care
pot să transmită HIV sunt:
sperma, sânge, lichid
vaginal, secreție anală,
laptele matern
l Folosirea prezervativului
și luarea corectă a
tratamentului împotriva
HIV îți scade riscul de
a transmite HIV altei
persoane

