Note

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
Călătoria mea cu tratamentul
împotriva HIV

Ai o viață lungă,
sănătoasă

Reține
Sfat
Intrebări?
Afli că ai HIV

Afli de tratament

4
Consultații medicale regulate

HIV devine
rezistent la unele
medicamente

8

Poți să ai câteva efecte nedorite ale
medicamentelor

!

8
Uiți des să îți iei
medicamentele

Găsești o combinație
de medicamente care
funcționează la tine

4

Iei
medicamentele
exact așa cum îți
spune medicul

Mergi regulat la medic
să te consulte

Ai grijă de
sănătatea ta în
fiecare zi

Ai o viață lungă,
sănătoasă

8

Începi să îți iei
medicamentele
împotriva HIV

Ai o viață lungă,
sănătoasă

Acesta este un
desen care îți
arată ce se întâmplă
cu majoritatea
persoanelor care iau
tratamentul împotriva
HIV. Totuși, situația
fiecărei persoane este
diferită. Astfel, și pentru
tine, experiențele prin
care treci în timp ce
îți iei tratamentul
împotriva HIV pot
fi diferite de ale
celorlalți.

l Tratamentul HIV îți
protejează sănătatea și
astfel poți avea o viață
lungă și sănătoasă
l Ar trebui să poți
găsi o combinație de
medicamente care să
funcționeze la tine și
care are puține efecte
nedorite.

