Note

Vrei să afli mai multe?

Pe scurt despre rezultatele la analize

l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro

CD4

l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania
sau @FundatiaBaylor

l Între 500 și 1200 = e normal pentru persoanele care nu au HIV
l Mai mic decât 200 = există un risc mai mare de a te îmbolnăvi sau de a face
infecții

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră:
https://twitter.com/BaylorRomania

Nivelul viral
l Între 100 000 și 1 000 000 = mare
l Sub 10 000= dacă nu ai tratament împotriva HIV este scăzut
l Nedetectabil = este atât de mic încât nu poate fi măsurat de către
aparatul care face analiza de nivel viral. Scopul tratamentului împotriva
HIV este să ai nivel viral NEDETECTABIL.

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 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
CD4 și nivelul viral

1

Pentru tine, ca
pentru toți cei care
au HIV, e important
să ai analize de sânge
făcute regulat.
Cele mai importante
2 analize de sânge
pentru infecția cu
HIV sunt CD4 și
nivelul viral.

Celulele CD4 sunt cele mai importante
celule ale sistemului tău imunitar.
Sistemul imunitar te protejează de boli și
infecții.

2

Numărul de CD4 îți spune cât de multe
celule CD4 se află într-o picătură de
sânge. Cu cât sunt mai multe, cu atât e
mai bine.

3

Nivelul viral măsoară cât de mult virus
HIV se află într-o picătură de sânge.
Cel mai bine e să ai cât mai puțin posibil.

4

Atunci când numărul de CD4 este mic,
nivelul viral este de obicei mare. Această
situație nu e bună.

8

5

Când CD4 este mare, nivelul viral este de
obicei mic. Acum e mult mai bine.
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6

Rezultatul luării corecte a tratamentului
împotriva HIV ar trebui să fie: un CD4
care crește și un nivel viral care scade.

Reține
l Analizele de sânge CD4
și nivelul viral îți dau
informațiile de care ai
neapărată nevoie pentru
a ști cum infecția cu HIV
îți afectează corpul.
l Scopul tratamentului
împotriva HIV este de
a avea un nivel viral
nedetectabil și un CD4
mare.

