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SEXUL FĂRĂ
PROTEJARE ŞI HIV

În mod tradiţional s-a folosit termenul sexul neprotejat
pentru a se referi la orice practică sexuală (anal, oral sau
vaginal) în care nu se folosesc prezervativele. Cu toate
acestea, prezervativele nu sunt singura modalitate de
a preveni transmiterea în timpul actului sexual.
Sunt multe studiile care au demonstrat că, atunci când persoanele cu HIV au
nivelul de virus foarte scăzut datorită tratamentului antiretroviral, riscul de
transmitere este foarte mic. Acest lucru le permite să aibă o viaţă sexuală
activă, fără teama de a infecta partenerii/ele lor, şi inclus pot avea copiii în
mod natural.
Cu toate acestea, deşi probabilitatea de transmitere este foarte redusă
atunci când cantitatea de virus din sânge este foarte scăzut (care este
cunoscut sub numele de încărcătură virală nedetectabilă), nu se poate
spune că riscul ar ﬁ nul sau zero.
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Chiar dacă încărcătura virală este
foarte scăzută şi decideţi să nu
folosiţi prezervative, vă expuneţi
nu doar infecţiei cu HIV ci
deasemenea altor infecţii de
transmitere sexuală (ITS).
Unele ITS se transmit mai uşor
decât HIV, cum ar ﬁ herpesul sau
negii genitali.
În unele ocazii s-au detectat
cazuri de transmitere a hepatitei
C prin contactul sexual neprotejat, în special atunci când există
practici sexuale care pot include
prezența sângelui.
Uneori, bolile cu transmitere
sexuală provoacă leziuni sau răni
genitale care pot creşte riscul de
transmitere sau infectarea cu HIV în
cazul în care nu sunt folosite
prezervative.
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Mai mult decât atât, în cazul
relaţiilor heterosexuale, când nu
se folosesc prezervative sau alte
măsuri de prevenire pot, deasemenea, să apară sarcini nedorite.
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AMINTIŢI-VĂ
Nu toate practicile sexuale au
acelaşi risc de transmitere a HIV.
Unele sunt chiar foarte sigure.
Având o încărcătură virală
nedetectabilă ca urmare a
tratamentului HIV reduce de
formă spectaculară riscul de
transmitere, chiar şi fără a utiliza
prezervativul.
Tratamentul HIV a permis multor
persoane infectate a avea copiii
în mod natural fără să-şi infecteze partenerii.
Există şi alte ITS care pot ﬁ
transmise de la o persoană la
alta, chiar dacă practica sexuală
nu prezintă riscul de transmitere
a HIV.
Faptul că riscul există, nu înseamnă
că sigur va-ţi infectat. Dacă aveţi
dubii, cel mai bine ar ﬁ realizarea
testului pentru HIV.
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