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a avea un copil

Multe persoane cu HIV au avut copii fără să le tramsmită virusul. Pentru a o obţine , este nevoie de puţin
ajutor din partea medicului dumneavoastră.

Dacă sunteţi o femeie cu HIV
l Folosirea medicamentelor
antiretrovirale pe durata
sarcinii protejează copilul de
HIV.

l Naşterea prin cezariană
oferă multă siguranţă. Chiar
dacă există deasemenea
posibilitatea de naştere
vaginală (naturală).

l Nu ar trebui să i se
dea piept copilului.

l Pe durata unor
săptămâni după naştere
, va fi nevoie ca copilul să
ia medicamente pentru
HIV.

l În cazurile în care sunt
urmate aceste sfaturi ,
infectările sunt foarte
reduse, mai puţin de un
copil din fiecare 100 se
infectează cu HIV.

Copii cu HIV

Copii fără HIV

Dacă sunteţi un bărbat cu HIV
l Practicarea relaţiilor sexuale
neprotejate cu o femeie
fără HIV ar putea să supună
transmiterea virusului femeii ,
şi în acelaşi timp , copilului.

l Dacă viitoarea mamă
nu are HIV, copilul nu se va
infecta , deoarece virusul nu
se poate transmite direct de la
tată la fiu.

l Puteţi consulta cu medicul
care ar fi riscul în cazul
dumneavoastră, la practicarea
relaţiilor sexuale fără protecţie în
împrejurările de faţă, deoarece
riscurile sunt diferite pentru
fiecare persoană în parte.

l Procedeul de “spălare a
spermei” este un proces prin
care se elimină HIV-ul din
spermă. Va permite ca perechea
dumnevoastră să rămână
însărcinată fără vreun risc.

A remarca
l În Spania , medicii specialişti în HIV sunt
pregătiţi pentru a da atenţie femeilor cu HIV
care vor să devină mame.

l Atenţia medicală pentru taţi cu HIV nu este
atât de comună, dar există.

l Dacă vă hotărâţi să aveţi un copil, ar
fi convenabil să consultaţi cu medicul
dumneavoastră cât mai repede posibil.
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