infovihtal 62
#

Bazice: ¿când ar trebui să
iniţiez tratamentul?

1

S-ar putea să nu fie necesară începerea tratamentului pentru HIV chiar imediat.
Depinde de efectul virusului pricinuit asupra sistemului tău imunitar.

Sistemul imunitar este mecanismul natural de
apărare al corpului. Când este puternic, poate să
opună rezistenţă prin el insuşi în faţa bolilor şi a
infecţiilor.

Dacă renumărarea de CD4 au nivelul sub
350 celule/mm3, se recomandă începerea
tratamentului.

Renumărarea de CD4 este o analiză de
sânge care proporţioneză informaţii asupra
sistemului imunitar. Deţinerea unui nivel
ridicat de CD4 dovedeşte că sistemul
imunitar este puternic.

Urmarea unui tratament antiretroviral implică
luarea pastilelor zi de zi şi la aceiaşi oră .Ar
trebui să te simţi pregătit pentru ducerea la bun
sfârsit a respectivului angajament.

Dacă nivelul de renumărare a CD4 este scăzut,
înseamnă că sistemul imunitar a fost debilitat din
cauza HIV-ului.

Tratamentul anti-HIV va întări sistemul tău
imunitar şi îl va pregăti pentru a putea din nou
opune rezistenţă bolilor şi infecţiilor.

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.
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Notiţe
De remarcat

Se recomandă ca toţi acei pacienţi care au renumărarea de CD4 la un nivel inferior a 350
celule/mm3 şi se simt pregătiţi, să treacă la iniţierea tratamentului antiretroviral . Se
sfătuieşte în mod special când nivelul de CD4 se găseşte sub 200 celule/mm3.

l Recomandările medicale spaniole
sfătuiesc ca tratamentul să se iniţieze
în momentul când renumărarea de
CD4 este sub 350 celule/mm3.
l Luarea tratamentului va evita
continuarea dăunării în sistemul
imunitar, ceea ce înseamnă că vei
putea avea mai puţine riscuri de
înbolnăvire în viitor.

Personalul medic sau cel sanitar care îţi dă atenţie îţi vor putea răspunde la orice indoială sau
nelămurire ai putea avea cu respect la tratamentul HIV. Şi deasemenea te vor putea ajuta la
luarea deciziei în cazul în care ai fi pregătit pentru începerea lui.
În unele cazuri, pacienţii încep tratamentul când renumărarea lor de CD4 depăşeşte nivelul
de 350 celule/mm3. Ar fi posibil ca medicul tău să ţi-l recomande în cazurile când:
l HIV-ul îţi provoacă înbolnăvirea
l Ai putea avea alte probleme de sănătate, cum ar fi hepatita sau diabetul.
l Ai avea un risc mai ridicat în faţa bolilor cardiace.
l Vârsta ta depăşeşte de 50 de ani, sau
l Ai fi în momentul respectiv, într-o relaţie cu o persoană care nu are HIV-ul (tratamentul
reduce riscul de transmitere a virusului).
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