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Drogurile recreative și alcoolul sunt substanţe care pot
provoca schimbări în starea de spirit, percepție, și modul
în care acționează persoana. Utilizarea acestora ar putea
afecta capacitatea dumneavoastră de a vă proteja de HIV
și / sau a altor infecții de transmitere sexuală (ITS).
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FAPTELE

Mulţi barbaţi gay şi bisexuali
decid, din diverse motive, în
întâlnirile lor sexuale a folosi
alcool și droguri.
Printre aceste se numără unele
substanțe ilegale, cum ar ﬁ
metamfetamina, MDMA (Ecstasy),
GHB, ketamina, LSD, mefredona și
poppers, și altele legale cum ar ﬁ
Viagra și similare.
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Dezinhibiţia și percepția alterată
datorită efectului de alcool și
droguri poate crește riscul de
infecţie cu HIV și / sau ITS în
timpul relațiilor sexuale.
Acest lucru se poate întâmpla în
petreceri sexuale în cazul în care
nu sunt folosite prezervativele
(sau nu se folosesc corect), la
practicarea sexului în grup, sunt
realizate anumite practici sexuale
(cum ar ﬁ actul sexual anal brusc
fără prezervativ) sau când sunt
alte ITS. Acest lucru crește riscul
de infecție.
Dacă aveți HIV, este important de
ştiut că unele droguri pot
interacționa cu medicamentele
antiretrovirale care pot reduce
eﬁcacitatea tratamentului sau
crește efectele secundare ale
medicamentelor.
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REDUCEREA RISCULUI
Dacă utilizați alcool și droguri în
timpul actului sexual puteţi face
anumite lucruri pentru a reduce
riscul de infecţie cu HIV și / sau a
altor ITS:
Nu le mai folosiţi sau reduceţi
consumul lor.
Folosiți prezervative şi lubriﬁanţi
şi asiguraţi-vă de a-l schimba
frecvent în sesiuni lungi și folosiţi
unul nou cu ﬁecare partener,
atunci când practicaţi sexul în
grup.
Pactaţi înainte limitele practicilor
sexuale cu partenerii/ele
dumneavoastră.
Beţi multă apă pentru a evita
deshidratarea în mod special în
saune.
Dacă aveți HIV, asigurați-vă de a
lua medicamentele antiretrovirale zilnic, mai mult pentru propia
sănătate, dar, de asemenea, şi
pentru a celorlalţi.
Solicitaţi proﬁlaxia post-expunere
la HIV, într-un departament de
urgenţe a unui spital, cât mai
curând posibil în urma unei
practici sexuale de risc ridicat.
Apelaţi la ajutor profesionist,
dacă nu vă simţiți în măsură să
controlaţi acest aspect al
sexualităţii dvs.
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