Note
Reacțiile alergice

l Unele persoane au reacții alergice la medicamentele împotriva
HIV. Reacțiile alegice apar în primele zile sau săptămâni în care
încep să ia pastilele. Acest lucru se poate întâmpla în mod special
cu medicamentele numite abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) și
nevirapină (Viramune).
l Cea mai des întâlnită reacție alergică este erupția pe piele, dar
doctorul tău îți poate da mai multe informații despre semnele la care
trebuie să fii atent. Dacă ai o reacție alergică e foarte important să
mergi la medicul tău imediat.

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

Efecte secundare

Medicamentele
împotriva HIV țin
virusul HIV sub
control dar pot să
te afecteze și în alt
mod. Orice urmări
neașteptate sau
nedorite ale luării
medicamentelor
se numesc efecte
secundare.

Efectele secundare care durează puțin

Efectele secundare care durează o perioadă lungă de timp

Efectele secundare apar, de obicei, din cauza faptului că ți se obișnuiește corpul cu un nou medicament.
După câteva săptămâni, de regulă, aceste efecte secundare dispar.

Efectele secundare care să îți afecteze sănătatea o perioadă lungă de timp sunt rare.

l Diareea

l Te simți rău

l Oboseală

l Dormi prost

l Asigură-te că la clinica la care mergi ți se
fac regulat analize din care să reiasă starea
ficatului, a rinichilor și a oaselor, ca să se
vadă dacă totul e în regulă.

l De asemenea ar trebui să ți se mai facă
analize care să arate nivelul colesterolului
și a glucozei. Nivele mari ar putea însemna
că ai un risc mai mare să faci boli de inimă,
diabet, hipertensiune sau atac de cord.

l Schimbări ale formei corpului tău (pierzi
sau pui grăsime în anumite părți ale
corpului) sunt mult mai rare decât în trecut.
Acum medicii încearcă să evite folosirea
medicamentelor care duceau la apariția
acestor probleme.

Oase
Ficat

Rinichi

De obicei poți să iei alte medicamente care să te ajute să treci peste aceste efecte secundare. Unele persoane observă că aceste
efecte secundare nu trec. Dacă e și cazul tău, trebuie să vorbești cu medicul tău despre schimbarea tratamentului.

Atunci când o analiză nu e bună poți să-ți schimbi obiceiurile nesănătoase, să iei medicamente prescrise de
medic sau să vorbești cu medicul tău despre schimbarea tratamentului împotriva HIV.

Reține
l Cel mai des întâlnite
efecte secundare durează
puțin și poți să iei
medicamente care să te
ajute să treci peste ele.
l Efectele secundare care
să țină mult timp sunt
rare.
l Dacă efectele secundare
te deranjează, vorbește
cu medicul tău despre
ele. S-ar putea să fie
posibil să îți schimbe
tratamentul.

