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Àrea de Benestar Social

infovihtal #95 HIV: Mituri şi realităţi (III)
HIV poate fi transmis prin 
înțepături de țânțari sau alte 
insecte.

Persoanele cu HIV nu pot avea 
copii.

Analizele de sânge provoacă 
pierderea sângelui şi îmi dă 
senzaţia de slăbiciune.
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Nu a fost registrat nici un caz de 
transmitere al HIV pe această cale. Chiar 
dacă o persoană cu HIV este muşcată 
de către o insectă și aceasta transportă 
sângele, virusul nu poate supraviețui 
în interiorul insectei și nici nu-i poate 
transmite infecţia altei persoane.
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Multe persoane cu HIV au fost şi sunt 
părinţi iar copiii lor nasc fără virus. 
În prezent, există strategii care permit 
persoanelor cu HIV să aibă copii, fără 
a transmite virusul  partenerei/lui sau 
copilului lor.

Sângele se reînoieşte de mod 
constant în organism și în analize 
se extrage foarte puţin şi se 
recuperează repede. Menținerea unei 
alimentaţii bune şi un stil de viaţă ne-
sedentar ajută la menţinerea unui nivel 
bun de energie. Analizele sunt necesare 
pentru a ţine in evidenţă starea 
dumneavoastră de sănătate.

Tratamentul îmi 
schimbă aspectul fizic 
şi toată lumea va şti că 
am HIV.

Multe persoane cu HIV urmează 
tratament şi par sănătoşi. Deşi infecţia şi 
unele medicamente mai vechi produceau 
schimbări vizibile în corp, în prezent 
medicamentele antiretrovirale sunt mult 
mai tolerabile şi provoacă mai puţine efecte 
secundare. Un tratament adecvat are mai 
multe avantaje decât dezavantaje.
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