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INFOVIHTAL / TRANSMITEREA HIV

01RISCUL 
DE TRANMITERE EXISTĂ
Pentru ca HIV să treacă de la o 
persoană trebuie să fie present 
în cantităţi mari şi acest lucru se 
întâmplă doar în anumite fluide 
ale corpului:

Fluidele sexuale 
(sperma şi fluidul vaginal)
Mucoasa din vagin şi anus
Sângele
Laptele matern

Prin urmare, toate activităţile în 
care aceste fluide sunt prezente, 
prezintă riscul de transmitere. 
Aceste fluide pot pătrunde în 
organism prin răni deschise la 
nivelul pielii sau prin intermediul 
mucoasei genitale. De exemplu, ar 
exista riscul de transmitere în 
timpul sarcinii, a naşterii şi al 
alăptării, prin împărţirea materiale-
lor care conţin sânge (seringi, lame, 
etc.), în special prin anumite relaţii 
sexuale, etc.

Există factori care pot face ca riscul 
să fie mai mare, cum ar fi în cazul 
când cantitatea de HIV a unei 
persone infectate este foarte mare 
(mai ales atunci când nu se ia 
terapia antiretrovirală), faptul că nu 
se folosec prezervativele (în relaţiile 
sexuale), timpul şi frecvenţa de 
expunere al risc, etc.

Cu toate acestea, este de asemenea 
adevărat că, atunci când cantitatea 
de HIV este  foarte scăzută datorită 
tratamentului antiretroviral, riscul 
de transmitere scade foarte mult.

Faptul de a avea un risc de infectare 
nu neapărat  înseamnă că s-ar fi 
contagiat cu HIV. Singura modalitate 
de a şti sigur este prin efectuarea 
testului pentru HIV.
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RISCUL DE TRANMITERE 
NO EXISTĂ
Pentru a exista riscul de transmitere 
este nevoie să fie prezent HIV.  
În cazul în care două persoane nu 
au virusul, infecţia NU poate avea 
loc. Virusul nu apare din nimic.

Ori de câte ori nu există prezenţa 
fluidelor corporale menţionate, 
virusul NU se transmite. Prin 
urmare, activităţile de zi cu zi 
(cu excepţia sexului), contactul 
cu obiecte, tacâmuri, alimente sau 
îmbrăcăminte ale unei persoane 
cu HIV, nu există riscul de infecţie.

Nu toate practicile sexuale au riscul 
de infectare cu HIV sau riscul de a 
apărea este extrem de mic. 
De asemenea, saliva, sputa, urina 
şi resturile fecale NU au nici o 
capacitate de a transmite HIV.

Nici în cazul înţepăturilor de insecte 
nu există cazuri de transmitere.

HIV este un virus ce poate fi transmis  de către persoana 
infectată altor persoane. Cu toate acestea, amintiţi-vă că 
există căi de transmisie foarte specifice.

AMINTIŢI-VĂ
Transmiterea HIV se produce 
doar prin unele căi foarte 
specifice, care în mod normal nu 
apar în viaţa de zi cu zi.

Riscul de transmitere scade 
atunci când persoana cu HIV ia 
tratamentul şi cantitatea de virus 
din corpul său este redusă la 
nivele extrem de scăzute.

Persoanele cu HIV pot menţine 
o viaţă sexuală activă fără să-şi  
infecteze partenerii/ele. Chiar şi 
în multe cazuri pot avea copii în 
mod natural fără a se contagia 
cu virusul.

Există unele activităţi sexuale 
care implică un risc mai mare de 
transmitere ca altele. Şi există, 
deasemenea, factori care pot să 
determine ca acesta să fie mai 
mare sau mai mic.

Faptul că riscul există nu 
înseamnă că sigur se poate 
contagia cu HIV. Dacă aveţi dubii, 
cel mai bine este realizarea 
testului pentru HIV.
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