
Aceasta fişă informativă îţi explică de ce poate fi important să-i
comunici medicului tău de familie de la CAP, dentistului, sau în
unele cazuri farmacistului s-au specialiştilor în terapie alternativă, că
trăieşti cu HIV şi urmezi tratament cu medicamente antiretrovirale.

Medicul de familie sau de CAP

Toate persoanele cu HIV ar trebui să fie inregistrate la un medic de
familie. Pentru ca acesta să-ţi ofere atenţia cea mai apropiată, este
important să ştii dacă ai vreo condiţie medică gravă, la care să fie inc-
lus HIV sau dacă iei medicamente reţetate de către un centru de spi-
tal specializat cum ar fi : tratamentul tău anti-HIV.

Centrele CAP nu pot refuza să te inregistreze la o consultaţie pent-
ru faptul că trăieşti cu HIV, sau să te discrimineze de nici o formă
având în vedere condiţia ta HIV, sexualitate ta, sexul sau stilul de
viaţă. Pe multe persoane le îngrijorează faptul că trebuie adus la
cunoştintă medicului de familie că trăiesc cu HIV. Istorialul tău medi-
cal, pe care îl păstrează medicul de familie, este confidenţial.

Medicii stomatologi

În momentul în care vizitezi un dentist acesta îţi va cere să comple-
tezi un formular în care să descrii istorialul tău medical. Aici s-ar
putea să fii întrebat dacă eşti HIV pozitiv sau dacă ai vreo altă boală
cum ar fi hepatita B sau C. Cu toate acestea, nimeni nu poate fi obli-
gat să declare situaţia sa.

Conform colectivului profesional de stomatologi din Spania, un den-
tist nu ar trebuie să te discrimine pentru condiţia ta HIV. Din păca-
te nu întotdeauna este aşa. Există ocazii când stomatologii se scuză
că o fac pentru a se proteja pe ei şi pe ceilalti pacienti ai lor, împo-
triva virusului HIV. Cu toate acestea, acest lucru nu este acceptabil.
Măsurile standard de sterilizare şi procesele de control a infecţiilor
sunt suficiente pentru a obţine seguritatea ca pacienţii să nu fie
expuşi situaţiilor de risc în faţa personalului stomatologic sau în faţa
altor pacienţi.

Este clar că a dezvălui sau nu condiţia de HIV este o decizie foarte
personală. Dar totuşi uneori faptul că îi explici stomatologului tău că
traieşti cu HIV îţi poate aduce şi avantaje. Ei pot să acorde atenţie
unor probleme de gingii care apar mai des la persoanele infectate cu

HIV. Deasemenea ar fi bine să-i comunici dentistului tău dacă urme-
zi tratament cu medicamente pentru a trata HIV-ul sau alte infecţii
deoarece pot să-ţi recomande medicamente care ar putea avea
reacţie cu ale tale.

Dacă eşti ingrijorat pentru faptul că trebuie să dai explicaţii denti-
stului tău, atunci poţi solicita centrului spitalicesc de HIV să-ţi reco-
mande alt medic stomatolog. Poate că centrul tău să dispună de un
stomatolog specialist în HIV. Registrul tău dental este confidenţial.

Farmaciştii

Un farmacist te-ar putea întreba ce fel de medicamente iei în
momentul în care îţi prescrie o reţetă sau când cumperi medicamen-
te fără reţetă medicală. Unele medicamente fără reţetă, cum ar fi de
exemplu pastilele pentru rinită alergică , pot genera o reacţie peri-
culoasă dacă sunt amestecate cu anumite medicamente anti-HIV.
Poate rezulta dificil în special menţinerea confidenţialităţii asupra
stării tale serologice în faţa ghişeului unei farmacii. În acest caz dacă
ai nevoie de medicamente fără reţetă medicală de foarte frecvent îţi
recomandăm să vorbeşti despre acest fapt cu medicul sau farmaci-
stul tău specialişti în HIV .

Specialiştii în terapii alternative

Multe persoane infectate cu HIV recurg la terapii alternative cum ar
fi acupuctura. Poate că doreşti să dezvălui starea ta de sănătate,
lucru care nu ar trebui să implice nici o diferenţă în tipul de trata-
ment ce ţi se oferă.
Cu toate acestea terapiile alternative nu sunt atât de bine recunos-
cute ca şi profesionalii medicali. Lucru pentru care ar fi recomanda-
bil să verifici politica de confidenţialitate înainte de a dezvălui orice
aspect legat de sănătatea ta.

În cazul în care îţi recomandă să începi o terapie complementară sau
alternativa, verifică cu medicul tău sau cu farmacistul tău HIV fap-
tul, să te asiguri dacă acestea sunt sigure. Unele medicamente alter-
native, ca antidepresivul Iarba de San Juan, pot impiedica ca unele
medicamente să-şi desfăşoare fucţiunea corect. Inclusiv dacă îi spui
terapeutului tău alternativ faptul că iei medicamente antiretrovirale,
nu este sigur că acesta ar avea suficiente cunoştinţe asupra posibile-
lor reacţii periculoase.

Dezvăluie starea serologică
profesionarilor sanitari

Dezvăluie starea serologică profesionarilor sanitari

Este aproape sigur că vei primi atenţie medicală pentru HIV într-un centru specializat cum cele de la Unităţile de Boli infecţioase cu care sunt  dotate
multe spitale spaniole. De asemenea este foarte probabil că va trebui să te prezinţi în Serviciile de Asistenţă Primară s-au Centre de Asistenţă Primară
(CAP) care nu sunt specializate în HIV, pentru a te îngriji de problemele tale de sănătate generală.
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