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
Doar ce ai luat HIV

1
În primele
săptămâni după
ce ai luat HIV,
sistemul de
apărare al corpului
tău încearcă să
afle ce este HIV și
cum să îl țină sub
control.

Sistemul de apărare al corpului
tău, care se numește sistem
imunitar, te apără de infecții.
Dar imediat după ce ai luat HIV
sistemul tău imunitar devine
mai slab. Rezultatul tău la analiza
de CD4 îți spune cât de puternic
este sistemul tău imunitar.

2

E posibil să nu te simți bine pentru o
perioadă scurtă de timp. Această stare
se numește boală de seroconversie.
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3

HIV se împrăștie rapid prin
corpul tău. În primele câteva luni
cantitatea de HIV din corpul tău
va fi foarte mare. Analiza de sânge
numită NIVEL VIRAL îți arată
cantitatea de HIV pe care o ai
într-o picătură de sânge.

4

Când ai o cantitate mare
de HIV în corp (rezultatul la
analiza de nivel viral este mare)
riscul de a transmite HIV altei
persoane este și el mare. De
aceea este foarte important
să folosești prezervativul în
această perioadă.

5

Chiar dacă nu iei încă tratament
împotriva HIV, după câteva luni
corpul tău va fi mai priceput în
a face față virusului HIV. Asta
înseamnă că te vei simți mai bine,
scade cantitatea de HIV din corp
și e posibil să îți crească și CD4.

6

Tratamentul împotriva HIV îți
întărește sistemul imunitar și
te împiedică să te îmbolnăvești.
Cu cât începi tratamentul mai
repede cu atât își va fi mai bine.

7

Tratamentul va scădea
cantitatea de HIV pe care o ai în
corp la un nivel foarte mic, numit
NIVEL VIRAL NEDETECTABIL.
Dacă ai nivel viral nedetectabil,
scade foarte mult și riscul tău
de a transmite HIV unei alte
persoane.

90

Febră

SISTEM
IMUNITAR

Oboseală

Ganglioni umflați

Nivel viral
mare

Dureri în gât

Dureri

Erupții pe piele

SISTEM
IMUNITAR

Nivel viral
mic

Reține
l În primele săptămâni
după ce ai luat HIV,
sistemul de apărare
al corpului tău nu
știe cum să lupte
împotriva HIV și astfel
cantitatea de HIV
din corpul tău crește
foarte mult.
l Cel mai bine este să
începi tratamentul
împotriva HIV cât mai
repede posibil.
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l Tratamentul îți va
proteja sănătatea și te
ajută să nu transmiți
HIV altei persoane.

