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Obiectivul tratamentului anti-HIV este de a obţine ca încărcătura virală să fie “nedetectabilă”, dar ¿ce 
vrea să spună şi de ce este importantă?

A remarca
l Dacă încărcătura virală este 
nedetectabilă, înseamnă că există doar 
o cantitate mică de HIV în sânge.

l Obiectivul tratamentului anti-HIV 
este să ajungă la o încărcătură virală 
nedetectabilă. Aceasta înseamnă că 
virusul se menţine sub control.

1

Acest material este bazat pe o publicaţie cu copyright original al NAM, organizaţie non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. 
Publicaţia originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizaţia NAM. 

1 Rezultatele testului îţi oferă un bun indiciu asupra cantităţii de 
HIV dacă aceasta este la un nivel ridicat sau scăzut.2Testul de încărcătură virală ne indică cantitatea de HIV existentă 

într-o picătură de sânge.

Ridicat Scăzut

Fără îndoială, testele nu pot să măsoare cantităţile foarte mici de HIV. 
Când  cantitatea existentă este foarte puţină, se spune că încărcătura ta 
virală este “nedetectabilă”. Vrea să spună că, într-o mostră de sânge , 
există o cantitate atât de mică de HIV încât nu a fost posibil ca testul să fi 
depistat ceva.

Acest fapt nu vrea să spună că HIV-ul a dispărut în totalitate. Poate 
fi prezent în alte părţi ale corpului tău, cum ar fi intestinul.
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Nedetectabilă 
(foarte scăzut)
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Mai mult 
De ce este bine să ai o încărcătură virală nedetectabilă

l Dacă în corpul tău există o cantitate foarte mică de HIV, acesta 
nu va putea ataca şi nici debilita sistemul tău imunitar, care este 
sistemul natural de apărare al organismului nostru.

l Dacă sistemul tău imunitar este puternic, este mai puţin probabil 
să te înbolnăveşti de vreo boală sau de vreo infecţie.

l O încărcătură virală nedetectabilă reduce riscul de transmitere al 
HIV.


